Gdańsk, 20.03.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
na zakup wraz z dostawą oraz montażem pomocy dydaktycznych, urządzeń komputerowych, sprzęt telewizyjny
i audiowizualny, urządzenia multimedialne, gry, zabawki, gry edukacyjne, wyposażenie placu zabaw oraz
udogodnień dla osób niepełnosprawnych
do Morskiego Przedszkola w Gdańsku

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Morskie Przedszkole w Gdańsku Monika Gierszon,
ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk , nip 9570227780.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.16.21.00 -Pomoce dydaktyczne,
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe
32.32.00.00-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32.32.20.00-6 Urządzenia multimedialne
37.00.00.00-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37.52.00.00-9 Zabawki
37.52.40.00-7 Gry
37.52.41.00-8 Gry edukacyjne
37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw
33.19.62.00-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
3. Przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą i montażem
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub
producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

l.p.
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poz.

12

14

Przedmiot

Modernizacja
zewnętrznego placu
zabaw

Zakup i montaż
udogodnień dla osób
niepełnosprawnych

Ilość

1

1
kompl
et

Parametr wymagany
1) zakup i montaż 2 zestawów zabawowych ( zestaw z elementami drewna,
o wymiarach min. szerokość 4 m., długość 6m ,wysokość 2 m. .Składający się:
z 2 wieżyczek połączonych łącznikiem, jedna z wieżyczek wyposażona w
daszek i zjeżdżalnię, druga wyposażona w elementy zręcznościowe)
2) położenie nawierzchni poliuretanowej typu puzzle gramatura min.30mm
o powierzchni 200m kw.
3) przygotowanie terenu, podłoża pod nawierzchnie 200m.kw.
1sz. Przewijak naścienny - Stanowisko do przewijania dzieci, z
obciążeniem min. 20kg. (materiał: polietylen, kolor: biały, zabezpieczenia:
regulowany pas nylonowy, mocowanie: ścienne, 4-śrubowe, pozycja: pozioma,
składanie: do ściany, maksymalne obciążenie: 90 kg, wymiary przy otwarciu:
wysokość 510 mm, szerokość 872 mm, głębokość 513 mm, wymiary przy
zamknięciu: wysokość 102 mm, szerokość 872 mm, głębokość 102 mm, waga:

7 kg, otwieranie teleskopowe, posiada uchwyt na torebkę, wysuwany pojemnik
na ręczniki jednorazowe).
Zestaw do przewijaka - pojemnik na zużyte pieluchy (Wykonany w
technologii ODOUR-SEAL™, obsługiwany bez użycia rąk, pokrywa otwierana
pedałem, podwójne, szczelne zamknięcie, skuteczna izolacja bakterii i
nieprzyjemnych zapachów, wygodny i bezpieczny w użyciu, proste i higieniczne
opróżnianie, bezpieczny nożyk wewnątrz pojemnika ułatwia odcinanie zużytego
worka, wykonany z trwałych i bezpiecznych materiałów, wymiary: wysokość 69
cm x szerokość 25 cm x głębokość 29 cm)
Trzy sztuki uchwytu dla niepełnosprawnych składane (Poręcz łazienkowa
uchylna długości 70 cm , wykonany w całości ze stali kolor srebrny lub biały,
średnica uchwytu ok 26 mm, 4 otwory w elemencie mocującym uchwyt do
ściany (komplet 4 śrub w zestawie), produkt medyczny, atestowany)
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Tablica interaktywna
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PROJEKTOR wraz z
uchwytem do
projektora

1
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Laptop

1

Proporcje obrazu 4:3; Powierzchnia robocza: Suchościeralna, magnetyczna,
matowa; Obsługa: Pióro; Dotyk: Dowolny wskaźnik; Czas reakcji: 6 ms;
Oprogramowanie: Oprogramowanie pozwalające na rozpoznawanie pisma
odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video,
szybkie tworzenie figur geometrycznych. Integrujące się z programami pakietu
MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów;
Zastosowane technologie rozpoznawania gestów multi gesture; wyświetlacza:
Podczerwień Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników;
Wymiary/waga: Suma wymiarów urządzenia ok. 300cm. Waga urządzenia ok.
35kg
Projektor o min. parametrach.
Rozdzielczość optyczna 800 x 600
Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080
Jasność ANSI [lumen] - 2800 lumenów
Proporcje obrazu 4:3
Dźwięk Wbudowany głośnik
Technologia obrazu - DLP
Żywotność lampy w trybie normalnym/ ECO [h] - 4000/6000
Głośność pracy [dB] - Nie wyżej niż 35dB
Porty/złącza - D-Sub, HDMI
Waga/Wymiary, Waga do 2,5kg, suma wymiarów nie większa niż 650mm
Gwarancja (projektor/lampa) - 24 miesiąca, 6 miesięcy lub 1000 godzin
Załączone wyposażenie
-Kabel połączeniowy o długości min.10 metrów z złączami kompatybilnymi z
projektorem i laptopem,
-Uchwyt sufitowy do projektowa kompatybilny z projektorem i długości nogi nie
mnie niż 40cm
Laptop do obsługi tablicy interaktywnej o minimalnych parametrach:
Gwarancja - 2 lata w serwisie zewnętrznym
przekątna ekranu LCD
15.6 cali
zainstalowany system operacyjny - Windows 10 Home (64-bit)
standard interfejsu - HDMI
USB 2.0
USB 3.0
rodzaj karty graficznej
zintegrowana (podstawowa)
Wyświetlacz - nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli
powłoka ekranu - błyszcząca (glare)
Procesor - typ procesora Intel® Core™ i3
model procesora -i3-6100U (2.3 GHz, 3 MB Cache)
ilość rdzeni - 2 szt.
seria procesora Intel Core i3-6XXX
karta graficzna Intel HD Graphics 520
wyjścia karty graficznej
1 x wyjście HDMI
Dysk twardy - rodzaj dysku twardego
magnetyczny (tradycyjny)
interfejs dysku 1 x SATA
pojemność dysku magnetycznego - 1000 GB (5400 RPM)
Pamięć - wielkość pamięci RAM
4 GB
typ zastosowanej pamięci RAM
DDR4 (2133 MHz)
Interfejs - zlącza 1 x USB , 1 x USB 3.0
komunikacja
Bluetooth
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Zakup wraz z
instalacją zestawu
Biofeedback

1
















LAN 100 Mbps
WiFi IEEE 802.11ac
napęd optyczny DVD+/-RW DL
czytnik kart pamięci
MMC
SD
Zasilanie - typ akumulatora - 3-komorowy
Dźwięk dźwięk mono
łączna moc wbudowanych głośników
1.5 W
materiał obudowytworzywo sztuczne
stylistyka pokrywy
czarna
kolor ramki wyświetlacza LCD
czarny
kolor wokół klawiatury
czarny
kolor klawiatury czarny
szerokość
378 mm
głębokość
265 mm
wysokość
23 mm
waga
2.2 kg
Pozostałe
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność
kamera 0.3 Mpix
wbudowany mikrofon
dodatkowe informacje
możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock
wydzielona klawiatura numeryczna
Zestaw urządzenia 2 kanałowego bez komputera, mebli i drukarki. O min.
parametrach:
- pozwala na wykonanie analiz diagnostycznych (QEEG) z 20 punktów.
- jest w pełni gotowy do prowadzenia treningu dzieci i dorosłych, dla których
podstawowym sposobem podawania informacji zwrotnej (feedback) są:
proste gry flash (PacMan, Tama i Boxes),
specjalnie przygotowane 2-3 minutowe filmy (ponad 100 filmów),
video-puzzle (ponad 3000 obrazków)
streaming video, np. platformy cda, netflix, youtube
wykresy i mierniki.
Zestaw zawieć powinien poniższe oprogramowania lub podobne, nie gorsze,
spełniające poniższe zastosowanie:
Neurobit
Neurobit Optima to wysokiej jakości urządzenie do pomiaru sygnałów
fizjologicznych.
Dwa uniwersalne, niskoszumne kanały umożliwiające pomiary sygnałów
napięciowych, konduktancyjnych, rezystancyjnych i temperatury
Wysoka dokładność pomiarów napięcia: tolerancja błędu 1%
Wbudowany test impedancji elektrodowych i ciągłości obwodu
Pełna izolacja galwaniczna ciała osoby badanej, bezprzewodowa łączność
z komputerem
24 miesięczna gwarancja polskiego producenta
Znak CE
Program BioExplorer
BioExplorer to jeden z najbardziej uznanych na świecie programów do
przetwarzania sygnałów fizjologicznych.
Bogata audiowizualna prezentacja sprzężenia zwrotnego: filmy, rozmaite
wykresy, gry biofeedback, DVD, puzzle oraz feedback akustyczny – mp3, CD,
syntezator MIDI
Transparentne, otwarte algorytmy przetwarzania sygnału
Rozbudowane biblioteki metod przetwarzania i filtrowania sygnału
Łatwe konfigurowanie zakresu informacji wyświetlanych na ekranach
trenującego i terapeuty
Kompatybilność z wieloma urządzeniami pomiarowymi
Sesje są rejestrowane w plikach, które można przesyłać i odtwarzać na innym
komputerze – szczególnie ważne przy superwizji
Oprogramowanie Biofeedback CRB
Biofeedback CRB to rozbudowany funkcjonalnie pakiet narzędzi wspierających
terapeutę przy:
opracowaniu planu terapii na podstawie diagnozy QEEG
optymalnym doborze protokołów treningowych
poprawnym przeprowadzeniu sesji terapeutycznej
monitorowaniu postępów treningowych.
Na oprogramowanie Biofeedback CRB składają się:







Protokoły treningowe
Procedury treningowe „krok-po-kroku”
Program do uproszczonej diagnostyki QEEG
Szablony raportów z sesji terapeutycznych
VideoPuzzle
Protokoły treningowe (Bioexplorer Designs)
Protokoły treningowe to specjalnie przygotowane dla BioExplorera szablony
sesji terapeutycznych.




Ponad 100 protokołów (skryptów) terapeutycznych
Protokoły amplitudowe, wskaźnikowe, Alpha/Theta, koherencyjne, AlphaUp,
Squash i wiele innych
Automatyczne dopasowanie progów treningowych
Wszystkie najważniejsze parametry wyświetlane na ekranie
Różnorodne sposoby podawania informacji zwrotnej: gry, filmy, puzzle,
wykresy, DVD
Ekrany i instrukcje w języku polskim
Procedury „krok-po-kroku”
Procedury „krok-po-kroku” to opracowane z myślą o początkujących
terapeutach programy komputerowe, które prowadzą krok-po-kroku terapeutę
podczas sesji Biofeedback.
23 procedury dla różnych typów treningu.
Stosowanie procedur gwarantuje poprawność przebiegu sesji.
Wszystkie najważniejsze funkcje oprogramowania na „jedno kliknięcie”.
Konspekty sesji terapeutycznych.
Dostęp do bezpłatnych aktualizacji w okresie 24 miesięcy
Programy diagnostyczne QEEG
Przed przystąpieniem do treningu Biofeedback wykonuje się badanie
diagnostyczne, tzw. QEEG.
Wykonanie QEEG czyli analizy ilościowej zapisu EEG polega na dokonaniu
pomiarów aktywności bioelektrycznej mózgu przy oczach zamkniętych, oczach
otwartych w stanie spoczynku oraz w trakcie rozwiązywania zadań (np. liczenie
w pamięci, powtarzanie ciągów cyfr, aktywne słuchanie tekstu).
Do zestawu EEG-2 dołączone zostały aplikacje umożliwiające wykonanie analiz
diagnostycznych. Na podstawie analizy ilościowej EEG ustawiane są
indywidualne protokoły treningowe.
Analiza ilościowa zapisu EEG w 10 punktach (zgodnie z 10-20)
Wizualizacja odchyleń od wartości normatywnych
Porównanie z mapami dysfunkcji i zaburzeń
Ankieta do oceny subiektywnej (wymagany MS Excel)
Indywidualne rekomendacje protokołów terapeutycznych
Konspekty sesji terapeutycznych.
Raporty do śledzenia postępów terapii
24 szablony raportów:
Amplituda bezwzględna i względna (procentowy udział pasma w pełnym
EEG)
Struktura pasma
Częstotliwości dominujące
Asymetrie i odwrócenia,
Koherencja dla poszczególnych pasm
Minimalizacja wpływu artefaktów
Ocena przebiegu sesji
Krzywa uczenia się – analiza porównawcza wybranych sesji
VideoPuzzle
Feedback polega na układaniu puzzli z losowo wybieranymi obrazkami. Po
każdej sekundzie sukcesu, tj. spełnienia przez trenującego warunków treningu,
odsłania się fragment obrazka. Im bardziej trenujący będzie skoncentrowany
tym szybciej ułoży się obrazek. VideoPuzzle doskonale sprawdzają się przy
treningach wyciszających i promujących SMR dla dzieci z deficytem uwagi
(ADD, ADHD).


































Zawierający niezbędne do diagnozy i treningu akcesoria:
Komplet elektrod dyskowych EEG
Łącznik wejść referencyjnych (2*2)
Pasty: klejąca (250g) i ścierająca (160g)
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Szkolenie
Biofeedback I i II
stopnia dla dwóch
osób
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Klocki edukacyjne
LEGO DUPLO zestaw

Zestaw do
programowania BEE
BOT i BLUE BOT
Roboty Edukacyjne

zestawów klocków
NUMICON
Oprogramowanie do
tablicy interaktywnej
niezbędne do nauki j.
obcego - zestaw
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Adapter Bluetooth (jeżeli komputer nie posiada wbudowanego BT)
Szkolenie Biofeedback I i II stopnia dla dwóch osób, kończący się certyfikatem i
uprawnieniami do pracy z Biofeedbackiem. Termin uzgadniany indywidualnie.

Zestaw:
1szt. LEGO DUPLO Creative Play Zestaw z różowymi klockami w
różowym pudełku. Zestaw zawiera:
Figurkę LEGO DUPLO przedstawiającą dziewczynkę.
W zestawie jest też królik, kura, klocki z cyframi i odpowiadające im klocki z
dekoracjami oraz wybór innych klocków DUPLO
Numerowane klocki można dopasowywać do klocków z dekoracjami o
odpowiednim kolorze.
1 szt. Lego duplo, klocki duży plac zabaw,
Opakowania można użyć jako poręcznego pojemnika na klocki DUPLO.
• W zestawie dwie figurki dzieci LEGO® DUPLO®.
• Na placu zabaw jest domek na drzewie ze zjeżdżalnią, huśtawka z wiatrakiem
oraz samochodzik na sprężynce.
• Zestaw obejmuje 71 kolorowych klocków LEGO® DUPLO®, w tym obracający
się wiatrak, działającą huśtawkę, drabinkę na zawiasach, dwie zjeżdżalnie,
zginaną sprężynkę, podstawę na kółkach, drzwi, okno, łopatę, flagę i kwiatki.
• Uniwersalny zestaw dużych klocków, który rozwija wyobraźnię.
• Pomóż dziecku zbudować emocjonujący plac zabaw LEGO® DUPLO®, na
którym będzie mogło się bawić.
• Figurki dzieci DUPLO pozwolą tworzyć historyjki i uczyć się wcielania w różne
role.
• Klocki LEGO® DUPLO® można przechowywać w poręcznym pojemniku.
• Produkty LEGO® DUPLO® są projektowane tak, by były interesujące i
wygodne dla małych rączek.
• Zestaw odpowiedni dla dzieci w wieku 2–5 lat.
• Domek na drzewie ma ok. 20 cm wysokości, 30 cm szerokości i 13 cm
głębokości.
• Huśtawka z wiatrakiem ma ok. 17 cm wysokości, 14 cm szerokości i 6 cm
głębokości.
1.szt. zestaw Lego duplo pudełko pełne zabawy - Zestaw LEGO DUPLO
PUDEŁKO PEŁNE ZABAWY Całość zapakowana została w wytrzymałe,
charakterystyczne pudełko w kształcie klocka LEGO®.
Zawartość:
- 95 klocków
- 2 figurki
- instrukcja
Zestaw startowy Bee-Bot zawierający:

1 Bee-Bota

4 maty edukacyjne: „Wyspa skarbów”, „Ruchliwa ulica”,
„Przezroczysta siatka” i „Długa przezroczysta siatka”

1 zestaw 49 kart

10 białych, wpinanych osłonek

Stacja dokująca do ładowania 6 Bee-Botów lub Blue-Botów

Mata z liczbami od 0 do 10 oraz ilustracjami zwierzątek
odzwierciedlających daną cyfrę na polu. • wym. 28 x 165 cm
Zestaw Blue – Bot zawierający:

1 Blue – Bot

czytnik Blue-Bot® TacTile Reader

Zestaw dodatkowych kafelków TacTile pozwala rozbudować
standardowy zestaw o zakręty o 45° i powtórzenia.. 25 sztuk w
zestawie
- 1 zestawy kostek NUMICOM (zestaw składa się z 4 kostek z liczbami i
symbolami NUMICON)
- 13 zestawów Puzzle matematyczne Numicon – każdy zestaw zawiera
Elementy obrazujące liczby od 1 do 10. Wraz z woreczkiem.
Duży Zestaw Baby Beetles - Uniwersalne programy do nauki języka
angielskiego dla przedszkoli. Zawierają powiązane ze sobą bogate,
multimedialne pakiety dla nauczycieli i rodziców (do zabawy w przedszkolu i w
domu). Pakiet zawiera aplikacje dla nauczycieli i rodziców, które komunikują się
ze sobą, tworząc system współpracy w procesie wychowania w dwujęzyczności

(monitoring postępów, komunikacja, motywacja, ewaluacja). Zestaw powinien
zawierać m.in.: - scenariusze zajęć na każdy dzień na 36 tygodni, plakat
klasowy (2 szt), naklejki na nagrody (160 szt.), naklejki na segregator (3 kpl.), 4
płyty DVD (36 filmów), 4 płyty CD (36 piosenek), 4 płyty CD (36 podkładów
muzycznych), książka Claire Selby „Jak pomóc Twojej klasie nauczyć się
angielskiego”, karty obrazkowe (2 komplety po 50 szt.), komplet pacynek Baby
Beetles.
Duży zestaw Tom and Keri - Uniwersalne programy do nauki języka
angielskiego dla przedszkoli. Zawierają powiązane ze sobą bogate,
multimedialne pakiety dla nauczycieli i rodziców (do zabawy w przedszkolu i w
domu). Pakiet zawiera aplikacje dla nauczycieli i rodziców, które komunikują się
ze sobą, tworząc system współpracy w procesie wychowania w dwujęzyczności
(monitoring postępów, komunikacja, motywacja, ewaluacja). Zestaw zawiera
min. - karty obrazkowe (2 kpl po 59 szt.), scenariusze zajęć na każdy dzień 32
tyg. + karty specjalne (święta, zabawy), plakat klasowy, naklejki na nagrody,
naklejki na segregator (3 kpl), pacynki z serii Tom i Keri (4 szt), komplet płyt:1 x
DVD (nauka wymowy),2 x CD (nauka wymowy audio, piosenki i podkłady
muzyczne), Dodatkowe materiały dostępne online: materiały video: 13 filmów
serialu Tom and Keri A, materiały audio: 14 plików audio – wymowa,
dokumenty: karty zadaniowe do pobrania, teksty i tłumaczenia piosenek.
Akademia Umysłu JUNIOR EDU + język angielski - Jest to multimedialny
system do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci i
koncentracji uwagi u dzieci, wzbogacony o moduł j. angielskiego wraz ze
słownikiem obrazkowym. {akiet zawiera m.in.: • 80 gier edukacyjnych
zebranych w 4 programach multimedialnych ,• gotowe scenariusze zajęć: 20
dla grup przedszkolnych oraz 20 dla wczesnoszkolnych,• moduł językowy możliwość korzystania z programu w języku polskim i angielskim,• poradnik:
"Jak wykorzystać moduł j. angielskiego podczas zajęć" ,• zestaw kilkudziesięciu
prezentacji multimedialnych ,• konspekty pogadanek nawiązujące do tematów
zajęć,• bogaty zbiór gotowych do wydrukowania kart pracy, do wyboru w j.
polski i angielskim,,• atrakcyjny zestaw motywacyjny: komplet dyplomów, karty
motywacyjne z naklejkami,• licencja wielostanowiskowa.
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Gry planszowe,
zabawki edukacyjne

Zestaw teatralny

1 zest.

1 zest.

10 szt. - Gra edukacyjna POCZTA I SKLEP – zestaw dwóch gier zawierająca:
1 okienko sklepowe/pocztowe, 1 lada sklepowa/pocztowa, 2 komputery
sklepowe, 58 klocków z artykułami do kupowania, 30 banknotów, 8 monet,12
kartek pocztowych, 10 kopert, 48 znaczków pocztowych.
6 szt. - gra planszowa Monopol Junior - gra ucząca m.in. ekonomii w skład
której wchodzą m.in. plansza do gry, 4 pionki, 20 kart "szansy", 48 kart
"własności", 90 banknotów, kostka do gry, 4 karty z postaciami, instrukcja.
6 szt. - kasa sklepowa fiskalna dla dzieci + skaner - Kasa elektroniczna
posiada w pełni funkcjonalny wyświetlacz wraz z kalkulatorem, przyciski
odpowiednie dla różnych kategorii artykułów, skaner i czytnik kodów, wagę,
czytnik kart oraz kasę. Do zestawu dołączono również 3 kartonowe
opakowania, opakowanie mleka, 2 imitacje puszek, imitacje cytryny, marchewki
i chleba, banknoty, monety oraz kartę bankową. Kasa wyposażona została
dużo efektów dźwiękowych. W pełni funkcjonalny mikrofon przetwarza
głos mówiącego do niego dziecka, skaner wydaje krótkie piknięcia przy
skanowaniu produktów, czytnik kart wydaje dźwięk przy wsunięciu w niego
karty.
6 szt. Gra edukacyjna dla dzieci ZAWODY - Opakowanie zawiera 12
planszetek z wizerunkami przedstawicieli różnych zawodów oraz 36
puzzlowych klocków przedstawiających narzędzia pracy, planszetki z obrazami
miejsc pracy, Kartę Zadań i Zagadek oraz instrukcję z wieloma propozycjami
zabaw.
4 szt. – Gra planszowa małe kalambury 110 haseł po polsku i angielsku
dla dzieci – gra zawiera planszę oraz 110 kart z hasłami (po polsku i po
angielsku) .
2 zestawy kompletu pacynek z torbą (Duży zestaw kolorowych, bajkowych
pacynek wraz z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia. Zestaw

zawiera 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm • wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm
• wym. otwartej torby 63 x 96 cm)
2 zestawy pacynek w pudełku - Praktyczny zestaw zawiera: • 8 pacynek o wys.
ok. 22 cm (m.in. małpka, kogut, krówka, piesek, kaczka) oraz płytę CD z głosami
zwierząt.
2 zestawy teatrzyku, multikącik – kącik wykonany z drewna służy do zabaw w
sklep, bądź teatr, spełnia także funkcję biblioteczki. Posiada makatkę z
kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania
książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. • wym. 115 x 80 x 165
cm • wys. blatu 65 cm w kolorach żółty, zielony, naturalne drewno.
15 kostiumów z tematycznymi akcesoriami dla dzieci w wieku od 3 lat takimi
jak budowlaniec, chirurg, fryzjerka, weterynarz, szef kuchni, strażak,
policjant. Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40
cm , Akcesoria budowlańca: młotek, śrubokręt, piła, kombinerki, klucz, pas na
narzędzia; Dodatkowe akcesoria do stroju chirurga: spodnie (do 65 cm w pasie),
nożyczki, stetoskop, strzykawka, młoteczek, termometr, plaster, ciśnieniomierz,
Dodatkowe akcesoria do stroju fryzjerki: nożyczki x 2, grzebień, lusterko,
suszarka. Dodatkowe akcesoria weterynarz: nożyczki, stetoskop, strzykawka,
młoteczek. Dodatkowe akcesoria do stroju szefa kuchni: rękawica, łyżka, nóż,
widelec, miarka. Dodatkowe akcesoria do stroju strażaka: gaśnica, wąż na wodę,
siekiera, krótkofalówka. Dodatkowe akcesoria do stroju policjanta: kajdanki,
odznaka, gwizdek, krótkofalówka.
1 szt. DUŻA KURTYNA - Duża, trzyczęściowa kurtyna z tkaniny z bajkowym
nadrukiem, dł. 350 cm • szer. 3 x 150 cm
1 szt Pałąk - Metalowy stelaż do kurtyny Złożony z 2 części: 300 i 150 cm. W
komplecie mocowanie - 2 uchwyty dystansowe końcowe i 1 przelotowy. • wym.
uchwytów 6 x 9 cm • dł. 450 cm • śr. 32 mm
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Interaktywna
ścianka, tablica w
stylu Knoocker

4.Kontakt z Wykonawcami

1










Urządzenie to stabilna, rozkładana konstrukcja zaopatrzona w kółka, którą z
łatwością można przestawiać pomiędzy pomieszczeniami i przewozić w
częściach. Obsługa platformy jest intuicyjna, a cała konstrukcja bezpieczna w
użytkowaniu i odporna na czynniki zewnętrzne.
W skład zestawu wchodzą:
Mobilny, składany ekran gry
Projektor ultrakrótkoogniskowy
Wbudowane nagłośnienie
Wbudowany komputer
Wysuwany wysięgnik na projektor
Zestaw czujników uderzeń piłek
Klawiatura i mysz bezprzewodowa
Zestaw pomarańczowych piłek
Przybliżone wymiary tablicy:

długość tablicy - 173 cm

długość ramienia, do którego jest mocowany projektor - 49 cm

szerokość tablicy u podstawy - 54 cm

szerokość tablicy u wierzchołka - 9 cm

wysokość między podłogą a wieńcem dolnym - 5 cm (kółka)

wysokość samej tablicy - 170 cm

wysokość tablicy od podłogi wraz ze stelażem, do którego mocowany
jest projektor - 186 cm

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Justyna Januszewska, tel. (58) 325 68 68.

5.Opis sposobu przygotowania oferty
a. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”;
b. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (wzór stanowią załączniki), w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
c. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę
umocowaną do podpisania oferty.
d. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
e. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
f. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej
specyfikacji części zamówienia (uwzględniając tylko całościowe nr pozycji, nie rozbijając ich).
6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
a. osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (Morskie Przedszkole w Gdańsku
ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk). Biuro zamawiającego jest czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć adnotacją
„Oferta w ramach zapytania nr 1/2018”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W
przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem”
oraz podpisem.
b. pocztą elektroniczną na adres: j.januszewska@morskieprzedszkole.pl . W przypadku ofert składanych pocztą
elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 1/2018”. Wiadomość musi zawierać
wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć
formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy
poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.
Wpisanie komputerowo danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.
Termin złożenia oferty: 28.03.2018, 16:00.
7. Opis sposobu obliczania ceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium (100%=100pkt):
– cena oferty – 80%.
- wizualny i techniczny opis produktu – 20%
8. Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy usług:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają asortyment odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego
b) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym
zamówienie,
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia,

9. Zakres wykluczenia:
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Morskim Przedszkole w Gdańsku Monika Gierszon
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Morskiego Przedszkola w Gdańsku lub osobami wykonującymi w
imieniu Fundacji czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 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 prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
10. termin realizacji zamówienia.
Dostawa przedmiotu zamówienia dokonana będzie w terminie do 01.06. 2018r.

1.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Poinformowanie oferentów o wynikach wyboru nastąpi dnia 06.04.2018r.

2.

Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Dyrektor Przedszkola
mgr Justyna Januszewska

Załączniki:
 Załącznik Nr 1 Wzór umowy
 Załącznik Nr 2 Formularz oferty
 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

