SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW – ICT
(ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)”
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 23.03.2018 r. kwoty netto i brutto
dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe oraz kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów:
kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową.
Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby szkół:
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
-Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Zakres przedmiotu zamówienia:
MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI DODATKOWYCH ZAJĘĆ
ROZWIJAJĄCYCH
KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW - ICT (ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE)
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów nowych, nieużywanych, wolnych od wad.
Materiały służyć będą realizacji 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 32 uczniów szkół podstawowych.
Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do uczniów mających trudności w spełnieniu
wymagań edukacyjnych. Zajęcia realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania, m.in.: budowania modeli, dramy, drzewa decyzyjnego, eksperymentu, pokazu,
doświadczenia, filmów edukacyjnych, programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych,
krzyżówek, pracy metodą projektu.
Grupa odbiorców:
- 32 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).
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W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „Materiały
niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów
– ICT (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)” w ramach projektu „Dzisiaj nauka, jutro
sukces”
oferujemy wykonanie dostawy materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe w niżej wymienionej kwocie:
wartość netto - ..................................... zł
wartość brutto - ..................................... zł
słownie.............................................................................................................................
w tym:

LP

Opis przedmiotu zamówienia

Liczba
sztuk

Cena
jednostk
owa
netto

Urządzenie wielofunkcyjne. Do przygotowania
1

2
3

4

materiałów na zajęcia. Prędkość wydruku: do 35
4 sztuki
str/min, Interfejs: USB, Pamięć od 128 MB,
Rozdzielczość: od 600 x600 dpi

Radio z odtwarzaczem CD. Odtwarzacz płyt 4 sztuki
kompaktowych, radio: analogowe z pamięcią,
AM, FM, zasilanie: max. 6 baterii R14, sieciowe
220-240 V, min. 50/60 Hz
Zestaw min. 19 plansz dydaktycznych o wym. 4 sztuki
min. 50 x 70 cm o tematyce: podstawowe
elementy zestawu komputerowego, budowę
jednostki centralnej komputera, elementy
zewnętrzne obudowy komputera, pamięć
komputera, klawiaturę, proces komunikacji,
Internet, strony WWW, wyszukiwanie informacji
w Internecie, kodeks internauty, pocztę
elektroniczną, znaki algorytmiczne do budowy
schematów, pulpit, edytor graficzny, edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny, komputer i obraz,
komputer i dźwięk.
Plansza edukacyjna poruszająca zagadnienia z 4 sztuki
zakresu informatyki w szkole podstawowej.
Plansze przedstawiają budowę komputera oraz
podstawową konfigurację z urządzeniami
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Cena
ogółem
netto

5

6

peryferyjnymi.
Cechy planszy: dwustronna, ścienna
Zestaw dydaktyczny- spis tablic
pomocy 4 zestawy
edukacyjnej zawierający opis podstawową
obsługę systemu operacyjnego, zawierający min.
logowanie do systemu operacyjnego, pulpit
systemu operacyjnego, foldery, pliki, skróty,
poruszanie się po folderach, kopiowanie
dokumentów,
przenoszenie
dokumentów,
tworzenie folderów, uruchomianie i zamykanie
aplikacji, wyszukiwanie danych.
Zestaw szkoleniowy dla ucznia (teczka, notes
64
biurowy, długopis)
zestawy
Teczka:
a) Wielość – A4
b) Kartonowa
Notes biurowy:
a) Kolor kartki – biały
b)Wielkość: A4
c) Ilość kartek: 50
Długopis:
a) Długopis
a) metalowy/
b) Wkład – niebieski

7

Zestaw płyt DVD-R zawierający 20 sztuk w 12
opakowaniu. Maksymalna prędkość zapisu: 16x zestawów
Pojemność: min. 4,7 GB, Rodzaj nośnika: DVD-R.

8

Podręcznik edukacyjny z zakresu informatyki dla 4 sztuki
szkoły podstawowej. Podręcznik dla uczniów
klasy IV-VI. Podręcznik służący realizacji podstawy
programowej. Podręcznik zawiera płytę CD-ROM
z bezpłatnym oprogramowaniem- programem
antywirusowym, przeglądarkę WWW, program
graficzny oraz pakiet biurowy - a także
dodatkowe materiały do ćwiczeń.
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(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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