Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego 1/KK/2019
dostawa wyposażenia do nauczania multimedialnego
Wyposażenie do nauczania multimedialnego będzie wykorzystane jako innowacyjna
pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedszkolnym dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Goniądzu
Przedmiot zamówienia

Multidywan – interaktywna podłoga

Multimedialne programy edukacyjne:
- „Przedszkolak na Start”
- „Wesoła Matematyka”
- „Harmonijny Rozwój” + moduły wchodzące w
skład („Twórczość i Konstrukcje”, Zmysły i
ruch”, „Poznawanie i rozumienie”, „Liczenie i
porównywanie”, „Słowa i znaki”, „Przyroda i
czas”)

Tablety

Ilość

3

Nauka liczenia z wielbłądami; duże opakowanie
z 14 kartami, na których można wykonywać
działania matematyczne w zakresie dodawania
i odejmowania za pomocą małych wielbłądów.
Każdy z nich jest oznaczony znakami plus,
minus, kropkami, liczbami w postaci pisanej i
nie tylko.
Mozaika XXL: układanka edukacyjna dla dzieci
od lat 3, zawiera drewniane klocki o kształtach
figur geometrycznych w 5 kolorach (czerwony,
zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy) oraz
książeczkę z serią 48 wzorów

Sztuki

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY
OFEROWANE

*Jakość projektora : 3200 ANSI
*Wbudowany moduł Wi-Fi
*Obsługa za pomocą pilota
*Podział gier na grupy
*Pozioma pozycja projektora
brak
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Zestaw matematyczny z kartami zadań: 620
elementów do manipulacji i przeliczenia,
liczmany w 6 kolorach (niebieski, żółty,
czerwony, zielony, pomarańczowy i fioletowy),
ruleta liczbowa w 6 kolorach + 6 figur i kostka

j.m.

Sztuki

Sztuki

*Przekątna ekranu: 7’
*Ilość rdzeni procesora: 4
*Pamięć RAM: 1GB
*Dysk twardy: 8GB
*System operacyjny: android
*Łączność: Wi-Fi
*Bluetooth: TAK
*Wbudowany aparat cyfrowy
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Mata – kształty, kolory, liczby
Drewniane układanki geometryczne: w skład
którego wchodzą poszczególne układanki
Zestaw brył w 4 kolorach
Kości: figur geometrycznych, znaków
matematycznych, cyfr od 0-10, kolorów, oczka.
Pogrupowanych 6 zestawów, każdy dotyczący
innej dziedziny (m.in. figury, znaki, cyfry)
Quatrato - zestaw klocków
Szachowy skoczek mały
Waga matematyczna
Szorstkie cyferki pisane
Podłogowa oś liczbowa
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Kolorystyka sprzętu multimedialnego oraz tabletów powinna być jednakowa oraz powinna
być wyposażona w zestaw niezbędnego okablowania niezbędnego do prawidłowego
działania. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego
lub posiadać lepsze parametry.
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