Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr MGZO.271.6.2017.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część nr 2 sprzęt multimedialny
pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn.: Naukowy zawrót
głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
Zestaw Nr 1 – rzutniki multimedialne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium
Przyrodniczego
Liczba
L.p. zestawu
Miejsce i adres dostawy
zestawów
1.1
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
2
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
1.2
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Czerninie
1
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum
1.3
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
1
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
1.4
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
1
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:
5

L.p.

1.

Nazwa i opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 1.1 – 1.4

Rzutnik multimedialny
Zastosowanie

Rzutnik będzie wykorzystany w do celów
dydaktycznych w szkole podstawowej lub w
gimnazjum

Minimalne parametry graniczne
Typ:
Technologia wyświetlania

Rzutnik multimedialny
LCD

Rozdzielczość wyświetlania

Minimum 1024x768 pikseli

Jasność

Minimum 2700 ANSI lumenów w trybie normalnym

Kontrast

Minimum 2000:1

Żywotność lampy

Minimum 5000 h w trybie normalnym

Poziom głośności

Max 37dB w trybie pełnej jasności (tryb normalny)

Głośniki

TAK

Złącza wejścia (wbudowane
minimum)

1 x VGA
composite video
S-Video
1 x HDMI
1 x USB
2 x audio (Mini-Jack)
1 x RCA
1 x RS232

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

sztuka

1

1 x RJ45
Złącza wyjścia (wbudowane
minimum)
Systemy zabezpieczeń

Waga

1 x VGA
1 x Audio (Mini-Jack)
- Kod PIN
- Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
rozwiązanie zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą.
Maksymalnie 3,5 kg

W zestawie

Pilot, instrukcja obsługi w języku polskim

Deklaracja zgodności

Produkt powinien być oznaczony znakiem CE i
posiadać potwierdzającą ten znak deklarację
zgodności.
W języku polskim

Menu ekranowe
Gwarancja

Gwarancja na projektor oraz lampę minimum 36
miesięcy

Zestaw Nr 2 – tablice interaktywne i projektory niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium
Matematycznego
Miejsce i adres dostawy

2.1

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

L.p.

1.

Liczba
zestawów

L.p. zestawu

Nazwa i opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 2.1-2.6

Tablica Interaktywna
Zastosowanie:

Okres gwarancji:
Przekątna obszaru
roboczego
Proporcje ekranu

Tablica interaktywna będzie wykorzystana w przedszkolu
dla potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i
multimedialnych we współpracy z projektorem
krótkoogniskowym
Minimum 36 miesięcy
Minimalne parametry graniczne
Minimum 77”
4:3

1
1
1
1
1
1
6

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

sztuka

1

Ekran
Obsługa tablicy

Półka lub uchwyt na pisaki
Funkcjonalność półki na
pisaki
Komunikacja z
komputerem
Możliwość montażu tablicy
na ścianie
Oprogramowanie

Dotykowy, suchościeralny, matowy
Za pomocą palca, dłoni, pisaków suchościeralnych,
dowolnego wskaźnika, zoptymalizowana do pracy z
dedykowanym projektorem krótkoogniskowym.
Jednoczesna praca z tablicą dwóch osób – umożliwia
pracę dwóch osób z materiałem interaktywnym przy
pomocy dołączonych pisaków, innych wskaźników lub
palców.
Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w
dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół
środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch
punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku –
zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
TAK
- Przycisk uruchamiający funkcję gąbki,
- Przycisk uruchamiający funkcję wyboru koloru pisaka
(atrament cyfrowy).
USB
TAK
Dołączone oprogramowanie musi spełniać następujące
wymagania:
1) Musi być w języku polskim i pochodzić od producenta
tablicy interaktywnej,
2) Pozwala na sterowanie podłączonym komputerem,
3) Oprogramowanie rozpoznaje pismo ręczne w języku
polskim i pozwala przekształcić je na tekst
komputerowy,
4) Oprogramowanie umożliwia edycję tekstu poprzez
narysowanie:
 Pionowej linii w tekście – dodaje spację,
 Pozioma linia (przekreślenie) – usuwa przekreślony
tekst,
 Znak litery V – wstawia tekst napisany na
pojawiającym się polu,
 Zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony
tekst, tekstem napisanym w pojawiającym się polu.
5) Oprogramowanie rozpoznaje ręcznie rysowane
kształty geometryczne i pozwala przekształcić je na
figury geometryczne,
6) Oprogramowanie pozwala na wypełnianie
zamkniętych kształtów kolorami,
7) Oprogramowanie rozpoznaje ręcznie rysowane
narysowane tabele i pozwala przekształcić je na tabele
komputerowe,
8) Oprogramowanie pozwala na wstawianie tabel i ich
formatowanie,
9) Oprogramowanie pozwala na wpisywanie tekstu za
pomocą klawiatury wyświetlanej na tablicy,
10) Każdy obiekt wyświetlany, napisany lub narysowany
można obracać, przesuwać, zmniejszać, zwiększać,

Inne
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11) Obiekty można grupować i rozgrupowywać,
12) Definiowanie łączy do obiektów wyświetlanych na
tablicy, plików, stron html,
13) Oprogramowanie pozwala na zapisywanie wszystkich
działań wykonywanych na tablicy w postaci pliku
wideo wraz z dźwiękiem pochodzącym z mikrofonu
umożliwiającym zapoznanie się z treścią zajęć,
14) Możliwość umieszczania paska narzędzi na górze lub
na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek
boczny, to również możliwość umieszczenia go po
lewej lub prawej stronie ekranu,
15) Funkcja pozwalająca na usunięcie ze strony wszystkich
elementów naniesionych cyfrowym atramentem,
16) Funkcja umożliwiająca resetowanie strony do stanu z
przed dokonania zmian,
17) Oprogramowanie pozwala na ukrycie fragmentu
ekranu (tzw. Kurtyna),
18) Oprogramowanie pozwala na pokazanie fragmentu
ekranu (tzw. Reflektor),
19) Kontekstowa pomoc do oprogramowania tablicy
dostępna on-line w języku polskim.
W zestawie minimum 2 pisaki
Instrukcja obsługi w języku polskim

Projektor krótkoogniskowy
Zastosowanie:

Projektor będzie wykorzystany w przedszkolu we
współpracy z tablicą interaktywną
Okres gwarancji:
Gwarancja na projektor oraz lampę minimum 36 miesięcy
Minimalne parametry graniczne
Typ:
Projektor krótkoogniskowy
Technologia wyświetlania
LCD lub DLP
Rozdzielczość wyświetlania Minimum 1024x768 pikseli
Proporcja obrazu
4:3 lub 16:9 kompatybilne z tablicą interaktywną
Jasność
Minimum 3300 ANSI lumenów
Kontrast
Minimum 15000:1
Żywotność lampy
3500 h w trybie pełnej jasności (tryb normalny)
Poziom głośności
Max 36dB w trybie pełnej jasności (tryb normalny)
Głośniki
TAK
Złącza wejścia (wbudowane 1 x VGA
minimum)
composite video
S-Video
1 x HDMI
1 x USB
3 x audio (Mini-Jack)
1 x RS232
1 x RJ45
Złącza wyjścia (wbudowane 1 x VGA
minimum)
1 x Audio (Mini-Jack)
Systemy zabezpieczeń
- Kod PIN
- Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
rozwiązanie zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą.
Waga
Maksymalnie 3,5 kg
W zestawie
Pilot

Sztuka

1

Deklaracja zgodności
Menu ekranowe
Instrukcja obsługi
Uchwyt

Produkt powinien być oznaczony znakiem CE i posiadać
potwierdzającą ten znak deklarację zgodności.
W języku polskim
W języku polskim
Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie producenta
projektora lub uchwyt uniwersalny o parametrach:
- wymiary elementu mocującego do ściany min 250x150
mm, osłona dostarczana przez producenta razem z
uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były
widoczne śruby mocujące
- regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora
przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od
ściany prawo/lewo
- konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były
prowadzone wewnątrz uchwytu.

Okablowanie tablicy interaktywnej i projektora z przyłączem ściennym
Minimalne wymagania:
1. Przyłącze ścienne
2. System modułowy
3. Element instalacyjny (ramka) metalowa, gniazda sygnałowe osadzone w modułach metalowych. Osadzenie
modułów w ramce za pomocą połączenia śrubowego.
4. Gniazda przyłączeniowe:
a) 1 x VGA (DB-15) z audio stereo miniJack
b) 1 x HDMI,
c) 1 x USB typ B
5. Okablowanie sygnałowe (pomiędzy przyłączem, a projektorem i tablicą interaktywną).
a) HDMI
b) VGA
c) USB (spełniające wymagania limitów długości dla tego typu kabli z uwzględnieniem całego toru – wraz ze
wzmocnieniem sygnału gdy jest niezbędne)
6. Połączenie przewodów z przyłączem za pomocą wtyków
7. Przewody podłączeniowe do przyłącza (komputer – przyłącze):
a) HDMI męski – męski – min. 1,8 m
b) VGA męski – męski – mini. 1,8 m
c) USB A-B – min. 1,8 m

INSTALACJA tablicy interaktywnej i projektora
Minimalne wymagania:
1. Zestaw interaktywny należy zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez dyrektora placówki.
2. Okablowanie należy prowadzić w korytach kablowych
3. Projektor należy zainstalować w taki sposób aby obraz wyświetlany wypełniał równomiernie powierzchnię roboczą
tablicy.
4. Niedopuszczalne jest aby wyświetlany obraz był zniekształcony formą trapezu.
5. Po montażu i uruchomieniu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla nauczycieli z obsługi tablicy i oprogramowania
w wymiarze przynajmniej 1 godziny dla każdego zestawu w miejscu użytkowania.

Zestaw Nr 3 – sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć w ramach Laboratorium
Językowego
Miejsce i adres dostawy

3.1

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
ul. Reja 15, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie
Gościszewo 75, 82-400 Sztum
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum
Razem:

3.2
3.3
3.4
3.5

L.p.

1.
2.
3.

Liczba
zestawów

L.p. zestawu

Nazwa i opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 3.1, 3.4-3.5

Tablica Interaktywna
opis i wymagania minimalne jak poz. 1 zestaw nr 2
Projektor krótkoogniskowy
opis i wymagania minimalne jak poz. 2 zestaw nr 2
Oprogramowanie do prowadzenia zajęć językowych – licencja dla uczestnika
Zastosowanie

Oprogramowanie dedykowane do zarządzania klasą
i prowadzenia zajęć z języków obcych w szkołach
podstawowych i gimnazjach z naciskiem na poprawę
umiejętności komunikacyjnych.
Wymagania minimalne - cechy i funkcje użytkowe
1. Nauczyciel może wybierać sposób przedstawienia klasy na swoim ekranie (ikony
uczniów lub miniaturki zawartości ekranów).
2. Nauczyciel w dowolnym momencie może uzyskać podgląd ekranu ucznia oraz audio.
3. Nauczyciel może ustawić automatyczny lub manualny tryb monitorowania uczniów.
4. Nauczyciel może ustalić grupę monitorowanych uczniów, ustawić czas wyświetlania i
rozmiar monitorowanego ekranu na swoim komputerze.
5. Nauczyciel może w każdej chwili uruchamiać i zamykać przeglądarki internetowe
uczniów.
6. Nauczyciel może wysyłać strony internetowe do przeglądarek uczniów, bez
ograniczania uprawnień uczniów do sterowania nimi.
7. Nauczyciel może tworzyć listy stron internetowych do których mogą mieć dostęp
uczniowie, jak również blokować wyskakujące okienka lub blokować dostęp do
Internetu na komputerach uczniów.
8. Nauczyciel może zablokować możliwość otwierania innych przeglądarek podczas
prowadzenia zajęć.
9. Nauczyciel może przesłać zawartość swojego ekranu na komputer wybranego ucznia
lub grupy uczniów. W czasie trwania takiej sesji nauczyciel może również prowadzić
z uczniami konwersację.
10. Nauczyciel może zablokować klawiatury lub/i myszy na komputerze ucznia.

1
1
1
1
1
5

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

sztuka

1

sztuka

1

sztuka

9

11. Nauczyciel może użyć narzędzia marker w celu zaznaczenia elementów na
przesyłanym ekranie, uczeń może odpowiedzieć nauczycielowi w analogiczny
sposób. Analogiczne narzędzie mogą użyć uczniowie w pracy w parach.
12. Oprogramowanie musi posiadać dwie opcje kontroli komputerów uczniów:
• Wspólna gdy nauczyciel ma możliwość kontroli zawartości ekranu ucznia, jak
również wykorzystania klawiatury i myszy ucznia bez blokowania interakcji z
jego strony.
• Wyłączna gdy nauczyciel ma możliwość kontroli zawartości ekranu studenta,
jak również wykorzystania klawiatury i myszy ucznia, a klawiatura i mysz
ucznia są blokowane. Uczeń może jedynie obserwować działania nauczyciela.
13. Nauczyciel może w każdej chwili zablokować komputer ucznia, na zablokowanym
komputerze nauczyciel może otwierać i uruchamiać dowolne pliki i aplikacje
14. Nauczyciel może w sposób zdalny wyłączyć, zrestartować bądź wylogować
komputer ucznia lub grupy uczniów.
15. Istnieje również możliwość włączenia komputera ucznia lub grupy uczniów,
poprzez wykorzystania funkcjonalności WOL (Wake On Lan).
16. Wszystkie funkcjonalności związane z aplikacjami są dostępne w pojedynczym
oknie.
17. System posiada oddzielne obszary dla każdej sesji oraz nauczyciela.
18. Uczniowie posiadają dostęp do przestrzeni plików związanej z daną sesją, jak
również do swojej prywatnej przestrzeni plików.
19. System nauczyciela posiada następujące funkcjonalności:
• Kopiowanie i usuwanie plików z/do przestrzeni wybranej sesji oraz przestrzeni
nauczyciela
• Uruchamianie i zamykanie plików dla wybranych sesji
• Przeglądanie plików prze ich uruchomieniem lub skopiowaniem do obszaru
ucznia
• Kopiowanie i uruchamiania plików dla poszczególnych sesji, włączając pliki na
komputerach uczniów.
20. Nauczyciel może zdalnie uruchamiać programy na komputerze ucznia, nawet
wówczas, gdy komputer ucznia jest zablokowany. Program zostanie wówczas
uruchomiony na w pierwszej warstwie okien.
21. Nauczyciel może uruchamiać programy na komputerach uczniów wykorzystując
dostępne parametry. Pozwala to na uruchamianie programu w odpowiednim dla
uczniów trybie. Parametry uruchomieniowe mogą być również zachowywane w
skrótach na ekranie ucznia.
22. Nauczyciel może wykorzystywać funkcje tablicy – okno pojawiające się na ekranie
komputera ucznia, w którym, jak na tablicy, można przesyłać uczniowi tekst,
obrazy oraz zachowywać ją do przyszłego wykorzystania.
23. Intergracja z Microsoft Office OneNote - wykorzystując aplikację Microsoft Office
OneNote nauczyciel może wysyłać do uczniów notatki.
24. Nauczyciel może rozmawiać z całą klasą, jak również z wybranymi uczniami.
25. Uczniowie mogą rozmawiać ze sobą w tracie trwania ćwiczeń dialogowych, jak
również poprosić nauczyciela, aby asystował przy konwersacji.
26. Uczniowie zgłaszający chęć rozmowy z nauczycielem wysyłają komunikaty, które
są pokazywanie na ekranie komputera nauczyciela.
27. Nauczyciel może przesyłać wiadomości do ucznia, grupy uczniów lub całej klasy,
jak również uczniowie mogą wysyłać wiadomości do nauczyciela.
28. System dysponuje funkcjonalnością CZAT, zarówno dla nauczyciela, jak i dla
uczniów. CZAT dysponuje możliwością definiowania osobnych „pokoi” dla

poszczególnych sesji.
29. Nauczyciel może przeglądać historie czatów z poszczególnych pokoi.
30. Nauczyciel może uruchamiać lub blokować funkcjonalność CZAT dla
poszczególnych uczniów.
31. Historia CZAT-ów może być zachowywana, drukowana oraz kasowana.
32. Nauczyciel może edytować na ekranie swojego komputera ikony opisujące
uczniów w klasie.
33. Opisy uczniów oraz numeracja mogą być dowolnie edytowane.
34. Uczniowie mogą zostać podzieleni na różne grupy. Poszczególne grupy mogą być
kontrolowane niezależnie
35. Z poszczególnymi grupami mogą być prowadzone niezależne ćwiczenia.
36. Możliwość gromadzenia nagrań aktywności uczniów z punktu widzenia każdego
rodzaju ich aktywności. System musi posiadać wbudowane szablony zajęć, które
mogą być wykorzystane jako podstawa do przygotowania zajęć.
37. Nauczyciel może w dowolnym momencie rozpocząć, przerwać lub zakończyć
dany rodzaj pracy z uczniem, jak również kontrolować jej przebieg w każdym
momencie.
38. Nauczyciel może wybierać następujące źródła sygnału:
• Nauczyciel
• Uczeń
• Audio CD
• Plik
• Źródło zewnętrzne
• Odtwarzacz Nauczyciela
• Nagranie video
39. System musi być wyposażony w odtwarzacz multimedialny pozwalający
odtwarzać pliki w formatach WAV, AVI, MP3, MFF, MAA
40. Oprogramowanie musi umożliwić rejestrację dźwięku, jak również na
udźwiękawianie przykładowych scen video.
41. System musi umożliwiać automatycznie digitalizację materiałów analogowych
wykorzystywanych w procesie nauczania, pozwalając stworzyć własną cyfrową
bibliotekę multimedialną.
42. System musi posiadać tryb porównywanie wymowy ucznia ze wzorcem poprzez
narzędzie graficzne.
43. Odtwarzacz multimedialny ucznia musi posiadać takie same funkcje jak
odtwarzacz nauczyciela.
44. System musi posiadać moduł video pozwalający na przesyłanie przez nauczyciela
plików wideo w celu ich odtwarzania w czasie rzeczywistym na komputerach
uczniów. Źródłem sygnału wideo może być odtwarzacz DVD, magnetowid lub plik
multimedialny.
45. W skład modułu video musi wchodzić video streaming hardware server z
odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie nagrań i
zarządzanie strumieniem video.
46. Video Streaming Server musi być gotowy do użycia po podłączeniu do sieci LAN
oraz dołączeniu wymaganych źródeł sygnału.
System musi być wyposażony w dynamiczne licencjonowanie co oznacza, iż licencja
nie jest przypisywana do konkretnego stanowiska, a jedynie pobierana z ogólnej
puli licencji, co gwarantuje możliwość korzystania z programu na znacznie
większej ilości stanowisk. Jeżeli stanowisko zostanie zwolnione, inny uczeń na
innym stanowisku może rozpocząć pracę.

4.

Słuchawki z mikrofonem do prowadzenia zajęć językowych

sztuka

9

Wymagania minimalne:
Słuchawki z wbudowanym mikrofonem.
Waga zestawu 300 g.
Słuchawki i mikrofon muszą posiadać możliwość czyszczenia elementów
przekazujących dźwięk do ucha.
Połączenie z panelem rejestracyjnym oraz słuchawkami musi być wykonane jednym
przewodem.
Słuchawki: impedancja 100Ohm, zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz, moc wydzielana
100mW, stereo/mono, miękkie okładziny uszne, izolujące od zakłóceń zewnętrznych,
z nausznikami o średnicy minimum 45mm.
Mikrofon: mikrofon bezkierunkowy, o impedancji 2kOhm, typ: pojemnościowy,
Częstotliwość: 40 - 16k Hz,
Impedancja: 2.2k Ohm.

Okablowanie tablicy interaktywnej i projektora z przyłączem ściennym
Minimalne wymagania opis i wymagania minimalne jak zestaw nr 2
INSTALACJA tablicy interaktywnej i projektora
Minimalne wymagania opis i wymagania minimalne jak zestaw nr 2
Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania do nauki języków obcych
Minimalne wymagania
1. Oprogramowanie i słuchawki należy zainstalować i skonfigurować na sprzęcie i w pomieszczeniu wskazanym
przez dyrektora placówki.
2. Po zainstalowaniu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla nauczycieli z obsługi oprogramowania w wymiarze
przynajmniej 1 godziny dla każdego zestawu w miejscu użytkowania.

L.p.

1.

Nazwa i opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 3.2-3.3

Tablica Interaktywna
opis i wymagania minimalne jak poz. 1 zestaw nr 2
2. Projektor krótkoogniskowy
opis i wymagania minimalne jak poz. 2 zestaw nr 2
3. Oprogramowanie do prowadzenia zajęć językowych – licencja dla uczestnika
opis i wymagania minimalne jak poz. 3 zestaw nr 3.1, 3.4-3.5
4. Słuchawki do prowadzenia zajęć językowych
opis i wymagania minimalne jak poz. 3 zestaw nr 3.1, 3.4-3.5
Okablowanie tablicy interaktywnej i projektora z przyłączem ściennym
opis i wymagania minimalne jak zestaw nr 2
Instalacja tablicy interaktywnej i projektora
opis i wymagania minimalne jak zestaw nr 2
Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania do nauki języków obcych
opis i wymagania minimalne jak zestaw nr 3.1, 3.4-3.5

Jednostka
miary

Ilość
sztuk

sztuka

1

sztuka

1

sztuka

14

sztuka
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1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Taryfikatorem towarów i usług stanowiącym załącznik nr 5 do
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

2. Zgodnie z taryfikatorem Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wprowadziła wykaz dopuszczalnych stawek dla
części towarów i usług na potrzeby ogłoszonego konkursu. Wprowadzenie takiego dokumentu ma zapewniać
stosowanie przez wnioskodawców/beneficjentów racjonalnych i efektywnych cen, czyli niezawyżonych w
stosunku do cen i stawek rynkowych. Zapisy niniejszego dokumentu zostaną uwzględnione podczas oceny
formalno-merytorycznej przeprowadzonej przez KOP.
3. Dokument opracowany został na bazie doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektów wdrażanych
w ramach PO KL 2007 – 2013 oraz na bazie rozeznania rynku.
4. Dokument określa rodzaje kosztów najczęściej występujących w projektach i nie stanowi katalogu
zamkniętego. Oznacza to, że dopuszcza się ujmowanie w budżetach wniosków o dofinansowanie kosztów
niewymienionych w ww. Taryfikatorze.
5. Stawki ujęte w Taryfikatorze towarów i usług są podane w wartościach brutto i są kwotami maksymalnymi.
Nazwa towaru/usługi

Maksymalna cena (PLN)

Jednostka miary (j.m.)

w tym: środki trwałe

Rzutnik multimedialny

2 000

szt.

Tablica interaktywna

4 000

szt.

