Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
l.p.

wyszczególnienie

opis

ilość sztuk / komplet

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej
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magiczny dywan

Interaktywna pomoc dydaktyczna - wersja z pakietem gier dedykowanych do
przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej
W zestawie:
 zintegrowany system czujników,
 wbudowany projektor,
 wbudowany komputer,
 zestaw gier i aplikacji.
Cechy urządzenia:
Możliwość podłączenia do internetu: kablowego poprzez gniazdo RJ-45 i
radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB. Możliwość
podłączenia zewnętrznych głośników poprzez gniazdo AUDIO pozwalające
na dołączenie zewnętrznego systemu nagłaśniającego.
W komplecie zestaw:
 zestaw co najmniej 50 gier i zabaw interaktywnych
 pakiet rewalidacyjny do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych z zestawem gier rehabilitacyjnych. Gry z jednolitym i
jasnym tłem, elementy aktywne większe niż w innych grach z bardziej
wyrazistymi kolorami, zmniejszoną liczbą obiektów poruszających się na
planszy, ze spowolnioną dynamiką. W zestawie co najmniej 16 gier. W
aplikacjach dwa poziomy trudności do wyboru.
W zestawie z kartą sieciową, pilotem i montażem.
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angielski quiz dla
przedszkolaków

3

tablet

4

monitor interaktywny wraz z
oprogramowaniem i
zestawem instalacyjnym

Pakiet gier Angielski quiz dla przedszkolaków stanowiący rozbudowę
Magicznego Dywanu, w zestawie 4 gry (Riddle mix, English for fun, Merry
go round, Crazy Alfabet lub równoważne) pozwalające nauczycielowi na
połączenie zabaw ruchowych z nauką języka. Możliwość swobodnego
dodawania własnych poleceń i zadań dla dzieci przez nauczyciela
Minimalne wymagania:
ekran: ok. 10 cali, 10-punktowy wielodotykowy, procesor: 4-rdzeniowy
procesor o taktowaniu 1.3 GHz, pojemność: 16 GB eMMC, pamięć RAM: 2
GB, komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, LTE, czytnik kart pamięci
microSD/SDXC, aparat: przód 2 Mpix, tył 5 Mpix, system: Android 6.0
(Marshmallow)
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Minimalne parametry:
przekątna 65"; rozdzielczość 1920 x 1080, Full HD; matryca LED; wymiary
ok. 1504 mm x 930 mm x 94 mm, powierzchnia aktywna nie mniejsza niż
1400 mm x 800 mm; pamięć RAM - 4G, DDR III; dysk twardy - 500 GB;
płyta główna Intel H81, Grafika - Intel HD Graphics 4400; złącza: USB x 2,
HDMI x 2, VGA x 1, PC Audio x 1, wyjście słuchawkowe, AV x 1,
Y/pb/cb/pr/cr x 1; Wi-Fi, gwarancja co najmniej 2 lata.
W zestawie co najmniej: pilot, kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB,
płyta z oprogramowaniem, pisak x 2, zestaw uchwytów montażowych
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Zamawiający informuje, że dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie równoważnych produktów/systemów pod warunkiem,
że posiadają one parametry techniczne i jakościowe takie same lub lepsze niż określone przez Zamawiającego w niniejszym załączniku.
Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w składanej przez siebie ofercie, że oferowane
przez niego produkty posiadają parametry nie gorsze niż produkt bazowy.
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