Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce Piastowe, dnia 9.01.2013 r.
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b,
38-430 Miejsce Piastowe
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe
Tel/fax: 13 4353070, www.mzsp.pl NIP: 684-22-40-015
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w związku
z zasadą konkurencyjności w ramach projektów PO KL.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA 2 szt. PRACOWNI
JĘZYKOWYCH 24 stanowiskowych + 1 lektor
pod potrzeby prowadzenia zajęć językowych w ramach projektu „PODKARPACIE
STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.
Wspólny Słownik Zamówień Kody CPV:
30213100-6 – komputer przenośny (Laptop), 48190000-6 - pakiety oprogramowania
edukacyjnego, 32322000-6 - urządzenia multimedialne, 39160000-1 – meble szkolne
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Komputer (Laptop)

Wymagane minimalne parametry
Gwarancja:
rodzaj
segment

•
•
•
•
•

klasa
przekątna ekranu LCD
nominalna rozdzielczość LCD
typ ekranu
procesor
model procesora

•
•
•
•
•
•

2 lata w serwisie
zewnętrznym
laptop
Multimedialny
Uniwersalny
wysoka
rozdzielczość
gaming
17.3 cali LED
1600 x 900 pikseli
błyszczący (glare)
Intel® Core™ i3
i3-2350M (2.3
GHz, 3 MB Cache)

Liczba
sztuk
2

ilość rdzeni
wielkość pamięci RAM
typ zastosowanej pamięci
RAM
wolne gniazda pamięci
rodzaj dysku twardego
pojemność dysku twardego
napęd optyczny
dedykowana grafika
karta graficzna
pamięć karty graficznej
wyjścia karty graficznej
typ akumulatora
pojemność akumulatora
karta dźwiękowa

czytnik kart pamięci

komunikacja
interfejsy
dodatkowe
wyposażenie/funkcjonalność
zainstalowany system
operacyjny
szerokość
głębokość
wysokość
waga

•
•

2 szt.
4 GB

•

DDR3 (1333 MHz)

•
•

1
magnetyczny
(tradycyjny)
750 GB
DVD+/-RW DL
tak
NVIDIA GeForce
GT 610M
1024 MB
wyjście D-Sub
wyjście HDMI
6-komorowy
litowo-jonowy
5200 mAh
stereo
wejście
mikrofonu
Memory Stick
MMC
MS-Pro
SD
Bluetooth
LAN 1 Gbps
WiFi IEEE
802.11b/g/n
4x USB
kamera 0.3 Mpix
wbudowany
mikrofon
Windows 7 Home
Premium
420 mm
280 mm
38.5 mm
3.2 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Pulpit
lektora
z trwała klawiatura do zarządzania funkcjami pracowni
jednostka centralną
językowej zintegrowana z jednostką centralną
systemu. Całość montowanej w blacie lub na blacie
biurka. Zabezpieczenie sprzętu przez uruchamianie
przez osoby nieuprawnione, niezawodne sterowanie
mikroprocesorowe, wytrzymałe, membranowe
przyciski funkcyjne z diodami LED, wbudowany
wyświetlacz LCD, timer, wzmacniacz stereo, moduł
USB do podłączenia komputera, 8 wejść sygnału
Audio, 2 wyjścia audio. Wzmacniacz wbudowany w
jednostkę centralną, głośniki 2 szt.
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3.

Sprzęt odtwarzający
wieża CD + MK
Słuchawki
z
mikrofonem

2

4.

5.

6.

Oprogramowanie

Pulpit ucznia

1. słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość
110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz,
maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,
2. mikrofon: impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB,
częstotliwość 30~16000Hz
3. trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne,
miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum
otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim
pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho,
przewód wpinany w słuchawki poprzez złącze
RJ, wtyczka 5 pin, zapasowy kabel; certyfikat
CE – należy załączyć do oferty

50

1. Program do sterowania pracownią z
komputera, z tablicy interaktywnej.
2. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego MC
z trenerem wymowy, graficzne przedstawienie
przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem
(licencja na wszystkie stanowiska)
1. przycisk zgłoszenia - przyciśnięcie skutkuje
zapaleniem się diody przy właściwym numerze
stanowiska na pulpicie lektora i na pulpicie
ucznia
2. dwukolorowa sygnalizacja diodowa (LED)
usprawniająca komunikację uczeń – lektor
(wezwanie ucznia, informacja o podsłuchu)
3. regulacja siły dźwięku (potencjometr) pozwala każdemu uczniowi dostosować
optymalny dla niego poziom dźwięku
4. wejście audio (jack) - pozwala na podłączenie
rejestratora cyfrowego, dyktafonu,
magnetofonu, komputera i odsłuch oraz
dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i
pozostałych stanowisk

2

48

5. wyjście audio (jack) - pozwala na podłączenie
rejestratora cyfrowego, dyktafonu,
magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu
prowadzonego z lektorem, w parze lub
dyskusji w grupach roboczych
6. gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa
obudowa, złącze D-Sub 9 pin, montowany w
blacie biurka uczniowskiego
7.

8.

9.
10.

Osprzęt
stanowisk
(łączniki i śrubki,
haczyki,
numery
stanowisk,
listwy
wykończeniowe,
korytka na przewody,
okablowanie)
Pilot
zdalnego
sterowania
pracownią
Instruktaż
Instruktaż nauczycieli nauki j. obcych w zakresie
Obsługi pracowni
Komplet Mebli –
1. meble z płyty meblowej o blatach grubości
24+1
25mm, wykończonych okleiną PCV 2mm;
2. biurko lektora z nadstawką. Biurko powinno
posiadać z lewej strony otwarte półki z
wariantem wstawienia jednostki centralnej
komputera, z prawej strony zamykaną szafkę
na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod
klawiaturę
3. stoliki wyposażone w kanały kablowe,
chroniące przewody i zabezpieczające przed
celowym uszkodzeniem;
4. układ:

50 szt.

2

1
1

____ 1 biurko nauczyciela
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń

11.

Komplet
Mebli
standard
–
stół
podkowa 24 +1

1. meble z płyty meblowej o blatach 18mm
grubości, wykończonej okleiną PCV 2mm;
2. biurko lektora z nadstawką. Biurko powinno
posiadać z lewej strony otwarte półki z
wariantem wstawienia jednostki centralnej
komputera, z prawej strony zamykaną szafkę
na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod
klawiaturę
3. stoliki wyposażone w kanały kablowe,
chroniące przewody i zabezpieczające przed

1

celowym uszkodzeniem, 2 szt. biurek
narożnych zaokrąglone boki (łukowe)
4. układ: podkowa
Funkcje realizowane w pracowni:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna)
praca w grupach:
o podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne
programy (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i
dyskutuje)
o dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami
o szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B
o konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
o konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
o konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
o konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
o część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w
grupie A słucha tej dyskusji
praca w parach:
o podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się
pomiędzy parami (podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.),
o konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym,
o konwersacja uczniów w parach z nauczycielem
podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy
konwersacja z uczniem, parą lub grupą
konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup
konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup
zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV
wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do
wybranych uczniów,
prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki

Funkcje dostępne dla słuchacza:
•

•

•

praca indywidualna:
o odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora
o odsłuch wykładu lektora
o konwersacja z lektorem
o konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą
o powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD
o kontrola własnej wymowy
praca w parach:
o podsłuch przez lektora wybranej pary
o konwersacja wybranej pary z lektorem
praca w grupach:
o odsłuch programu nauczania przez grupę
o odsłuch wykładu lektora przez grupę

konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora
konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy
konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez
konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę
w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela
w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu
o
o
o
o
o

•
•

Uwaga!
Sprzęt wchodzący w skład pracowni będzie wykorzystywany w procesie edukacji,
przedłożymy stosowne oświadczenie przy zakupie celem zastosowania stawki 0% VAT na
niektóre pozycje np. laptop.
Nie dopuszczamy składanie ofert częściowych oraz równoważnych. Nie dopuszcza się
składanie ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.02.2013 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
na każdym jego etapie.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty niekompletne lub nie zawierające wszystkich wymaganych informacji zostaną
odrzucone.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres siedziby oferenta.
2. Datę wystawienia oferty.
3. Okres ważności oferty.
4. Nazwę/parametry oferowanego produktu, markę, typ, model.
5. Oświadczenie o braku powiązań między zamawiającym i oferentem.
KRYTERIA OCENY OFERT: 1. 100% oceny końcowej: cena

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena:
Punktacja została przyznana wg. wzoru:

Pc =

Cmin
×
Cn 100

gdzie:
Pc
– ocena punktowa oferty „n” za kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych
ofert.
Cn
– cena brutto oferty badanej.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2013 R.
Oferty prosimy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br.
Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dodatkowych informacji udziela: Monika Subik, tel. 13 43 530 70
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz umowy wraz z załącznikami.
2. Formularz oferty.

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
UMOWA
zawarta w dniu __________________ r. w Miejscu Piastowym pomiędzy:
Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu
Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 – 430 Miejsce Piastowe
NIP: 684-22-40-015,
reprezentowanym przez: Ks. Marka Czaję – Dyrektora Szkoły
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
_________________________________________________
reprezentowana przez: Pana/Panią _____________________________
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na adres: Michalicki Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza 25, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38430 Miejsce Piastowe, zgodnie z wcześniej przedłożoną ofertą następującego
sprzętu:
1. Pracownie językowa – 2 szt.

Pracownie językowe zostaną zakupione w ramach projektu pt. „PODKARPACIE
STAWIA NA ZAWODWCÓW”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. W ramach w/w zamówienia Wykonawca:
a) własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność dostarczy i do
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks.Br.
Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe przedmiot umowy,
b) dokona montażu pracowni – postawi w stan gotowości do użytkowania
c) przeprowadzi instruktaż nauczycieli j. obcych z Obsługi pracowni

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni
sprawny i nadający się do użytku oraz posiada właściwości, o których zapewnił
Zamawiającego w swojej ofercie.
§2
Termin wykonania dostawy ustala się do dnia 20.02.2013 r.
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy, w wysokości:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT według stawki
______________
3. Zapłata
wynagrodzenia
nastąpi
przelewem
na
konto
Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury,
a po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dokona jakościowego odbioru sprzętu w terminie 3 dni roboczych od daty
jego otrzymania.
§4
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, może:
a)
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, albo żądać wymiany na towar
wolny od wad (nowy),
b)
żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady
te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
§5
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji/rękojmi licząc od dnia odbioru
technicznego: ______________________
2. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada, Wykonawca
zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od
daty jego powiadomienia.
3. Okres gwarancji/rękojmi części zamiennych, podzespołów lub nośników informacji
wymiennych w związku z awarią, defektem, rozpoczyna się od dnia ich zamontowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub trzy próby
usunięcia tej samej wady nie dadzą pozytywnego rezultatu - Zamawiający uprawniony
jest do żądania niezwłocznej wymiany urządzenia na nowe. Wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez zapłaty
kary umownej.
§7
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy,
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy jedynie w przypadkach, gdy
zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia
zmian wynikać będzie z okoliczności, których strony przy zachowaniu wymaganej
staranności przewidzieć nie mogły w chwili zawarcia umowy.
§9
Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla stron umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa, imię i nazwisko.................................................................................
Adres ............................................................................................................
Nr telefonu/faks ...........................................................................................
NIP ...............................................................................................................
REGON .........................................................................................................
2. Dane dotyczące zamawiającego:
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe
Tel/fax: 13 4353070, www.mzsp.pl, NIP: 684-22-40-015
3. Zobowiązania wykonawcy:
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

: DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA 2 szt. PRACOWNI JĘZYKOWYCH 24 stanowiskowych + 1
lektor pod potrzeby prowadzenia zajęć językowych w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”.

CENA:
Cena netto: _______________cena brutto: ........................................zł
(słownie: .......................................................................................................)

Parametry:
Lp.

1

Wyszczególnienie

Komputer (Laptop)

Wymagane minimalne parametry

Gwarancja:
rodzaj
segment

klasa
przekątna ekranu LCD
nominalna rozdzielczość LCD
typ ekranu
procesor
model procesora
ilość rdzeni
wielkość pamięci RAM
typ zastosowanej pamięci
RAM
wolne gniazda pamięci
rodzaj dysku twardego
pojemność dysku twardego
napęd optyczny
dedykowana grafika
karta graficzna
pamięć karty graficznej
wyjścia karty graficznej

typ akumulatora
pojemność akumulatora
karta dźwiękowa

czytnik kart pamięci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lata w serwisie zewnętrznym
laptop
Multimedialny
Uniwersalny
wysoka rozdzielczość
gaming
17.3 cali LED
1600 x 900 pikseli
błyszczący (glare)
Intel® Core™ i3
i3-2350M (2.3 GHz, 3 MB Cache)
2 szt.
4 GB
DDR3 (1333 MHz)
1
magnetyczny (tradycyjny)
750 GB
DVD+/-RW DL
tak
NVIDIA GeForce GT 610M
1024 MB
wyjście D-Sub
wyjście HDMI
6-komorowy
litowo-jonowy
5200 mAh
stereo
wejście mikrofonu
Memory Stick
MMC
MS-Pro

Liczba
sztuk

2

Nazwa/parametry
oferowanego
produktu/marka/typ/
model

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Łączna wartość
brutto kategorii

komunikacja

interfejsy
dodatkowe
wyposażenie/funkcjonalność
zainstalowany system
operacyjny
szerokość
głębokość
wysokość
waga

2

Pulpit
lektora
jednostka centralną

z

3

Sprzęt
odtwarzający
wieża CD + MK

4

Słuchawki
mikrofonem

z

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SD
Bluetooth
LAN 1 Gbps
WiFi IEEE 802.11b/g/n
4x USB
kamera 0.3 Mpix
wbudowany mikrofon
Windows 7 Home Premium
420 mm
280 mm
38.5 mm
3.2 kg

trwała klawiatura do zarządzania funkcjami
pracowni językowej zintegrowana z
jednostką centralną systemu. Całość
montowanej w blacie lub na blacie biurka.
Zabezpieczenie sprzętu przez uruchamianie
przez osoby nieuprawnione, niezawodne
sterowanie mikroprocesorowe, wytrzymałe,
membranowe przyciski funkcyjne z diodami
LED, wbudowany wyświetlacz LCD, timer,
wzmacniacz stereo, moduł USB do
podłączenia komputera, 8 wejść sygnału
Audio, 2 wyjścia audio. Wzmacniacz
wbudowany w jednostkę centralną, głośniki
2 szt.

2

2

słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość
110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz,
maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,
mikrofon: impedancja 1800Ω, czułość 48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz trwałe,
odporne na uszkodzenia mechaniczne,
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5

6

Oprogramowanie

Pulpit ucznia

miękka, elastyczna obudowa, eliminujący
szum otoczenia mikrofon kierunkowy na
giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie
kryjące ucho, przewód wpinany w słuchawki
poprzez złącze RJ, wtyczka 5 pin, zapasowy
kabel; certyfikat CE – należy załączyć do
oferty
Program do sterowania pracownią z
komputera, z tablicy interaktywnej.
Oprogramowanie magnetofonu
cyfrowego MC z trenerem wymowy,
graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku
i porównanie z oryginałem (licencja na
wszystkie stanowiska)
1) przycisk zgłoszenia - przyciśnięcie skutkuje
zapaleniem się diody przy właściwym
numerze stanowiska na pulpicie lektora i na
pulpicie ucznia
2)dwukolorowa sygnalizacja diodowa (LED)
usprawniająca komunikację uczeń – lektor
(wezwanie ucznia, informacja o podsłuchu)
3)regulacja siły dźwięku (potencjometr) pozwala każdemu uczniowi dostosować
optymalny dla niego poziom dźwięku
4)wejście audio (jack) - pozwala na
podłączenie rejestratora cyfrowego,
dyktafonu, magnetofonu, komputera i
odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego
audio do lektora i pozostałych stanowisk
5)wyjście audio (jack) - pozwala na
podłączenie rejestratora cyfrowego,
dyktafonu, magnetofonu, komputera i

2

48

nagrywanie dialogu prowadzonego z
lektorem, w parze lub dyskusji w grupach
roboczych
6)gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa
obudowa, złącze D-Sub 9 pin, montowany w
blacie biurka uczniowskiego
7

Osprzęt
stanowisk
(łączniki
i
śrubki,
haczyki,
numery
stanowisk,
listwy
wykończeniowe,
korytka na przewody,
okablowanie)

50

8

Pilot
zdalnego
sterowania pracownią

2

9

Instruktaż

Instruktaż nauczycieli nauki j. obcych w
zakresie Obsługi pracowni

10

Komplet Mebli – 24+1

a)meble z płyty meblowej o blatach grubości
25mm, wykończonych okleiną PCV 2mm;
b)biurko lektora z nadstawką. Biurko
powinno posiadać z lewej strony otwarte
półki z wariantem wstawienia jednostki
centralnej komputera, z prawej strony
zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny
oraz półkę pod klawiaturę
c)stoliki wyposażone w kanały kablowe,
chroniące przewody i zabezpieczające przed
celowym uszkodzeniem;

1

d)układ:
____ 1 biurko nauczycliela
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń
___________________ 6 miejsc uczeń
11

Komplet
Mebli
podkowa 24 +1

–

a)meble z płyty meblowej o blatach 18mm
grubości, wykończonej okleiną PCV 2mm;

1

b)biurko lektora z nadstawką. Biurko
powinno posiadać z lewej strony otwarte
półki z wariantem wstawienia jednostki
centralnej komputera, z prawej strony
zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny
oraz półkę pod klawiaturę
c)stoliki wyposażone w kanały kablowe,
chroniące przewody i zabezpieczające przed
celowym uszkodzeniem, 2 szt. biurek
narożnych zaokrąglone boki (łukowe

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia: 20 lutego 2013r.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 20.03.2013 r.
3. Do oferty załączamy: (wymienić wszystkie załączniki)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
2) ..........................................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................................................
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcy następujący zakres: ……………………….…..(wpisać jeśli dotyczy)
6. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym: Jednocześnie oświadczam/my, iż nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązanie
kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

............................................... .................................................................
(miejscowość, data) (pieczęć i podpisy osoby uprawnionej)

