SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ „POMOCE DYDAKTYCZNE I WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE
DO
REALIZACJI
DODATKOWYCH
ZAJĘĆ
KSZTAŁTUJĄCYCH
WŁAŚCIWE
POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACĘ
ZESPOŁOWĄ – JĘZYK ANGIELSKI I DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE.”
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 28.06.2018 r. kwoty netto i brutto
dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizacji dodatkowych zajęć
kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę
zespołową – język angielski i doradztwo edukacyjno zawodowe, dla czterech elbląskich szkół.
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:
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI
DODATKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH WŁAŚCIWE POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:
KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRACĘ ZESPOŁOWĄ – JĘZYK ANGIELSKI I DORADZTWO
EDUKACYJNO ZAWODOWE.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów i wyposażenia nowych, nieużywanych,
wolnych od wad. Materiały służyć będą realizacji godzin lekcyjnych zajęć dla uczniów 4 szkół
podstawowych. Celem zajęć będzie podniesienie kompetencji kluczowych: językowych, ICT,
jak również kształtowanie właściwych postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność,
kreatywność, praca w zespole. Doradztwo edukacyjno – zawodowe realizowane będzie w
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formie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej, porad oraz konsultacji. Zajęcia będą miały na celu
umożliwienie konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi
sytuacjami zawodowymi ,możliwie wszechstronne zapoznanie ucznia z różnego rodzaju
obszarami zawodowymi i zawodami, kształtowanie określonych motywacji do rozwoju
zawodowego, a także wspomaganie ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia przygotują młodzież do
aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze ,do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania
własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań,
uzdolnień.
Grupa odbiorców:
- 96 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).
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W odpowiedzi na zapytanie dotyczące szacowania wartości rynkowej „pomocy
dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do realizacji dodatkowych zajęć kształtujących
właściwe postawy/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową –
język angielski i doradztwo edukacyjno zawodowe.” w ramach projektu „Dzisiaj nauka, jutro
sukces”
oferujemy dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 4 elbląskich szkół, niezbędnego
do realizacji dodatkowych zajęć kształtujących właściwe postawy/umiejętności uczniów:
kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową – język angielski i doradztwo edukacyjno
zawodowe, w niżej wymienionej kwocie:
wartość netto - ..................................... zł
wartość brutto - ..................................... zł
słownie.............................................................................................................................
w tym:
LP
1

2

3

Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw programów edukacyjnych do j. angielskiego
−
Oprogramowanie do tablic interaktywnych EuroPlus+
Angielski dla nastolatków Extra edition 10-12 lat
−
Fairyland 1-Intreactive Whiteboard Softwawer,
−
Fairyland 2-Intreactive Whiteboard Softwawer,
−
Fairyland 3-Intreactive Whiteboard Softwawer,
−
Fairyland 4-Intreactive Whiteboard Softwawer,
−
Profesor Henry Intensywny Kurs
−
Profesor Henry 6.0 Gramatyka,
−
Profesor Henry Słownictwo,
−
Profesor Henry-rozumienie ze słuchu,
−
Przygody detektywa Bartka Program do tablic
Interaktywnych, Multilicencja szkolna,
−
Język angielski 1-Didakta Program do tablic i stanowisk
komputerowych Multilicencja,
−
Język angielski 2-Didakta Program do tablic i stanowisk
komputerowych Multilicencja.
Scenariusze zajęć z poradnictwa zawodowego z licencją na 9
stanowisk.
−
Poradnictwo zawodowe. Scenariusze zajęć: Poziom I cz. 1 i
2, Poziom II cz. 1 i 2, Poziom III cz. 1 i 2 (licencja
bezterminowa na 16 stanowisk). Kompletny zestaw
narzędzi przygotowanych do prowadzenia zajęć z
poradnictwa zawodowego.
Program multimedialny zawody przyszłości z licencją na 9 stanowisk
Zawody przyszłości cz.1-3 (licencja bezterminowa na 9 stanowisk)
−
Zawody przyszłości cz. 1
Dekorator wnętrz

Liczba
sztuk/kpl

Cena
jednostkowa
netto

Cena ogółem
netto

4 kpl.

4 kpl.

4 kpl.

„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4
5
6
7

8

9

10

Fryzjer
Groomer (fryzjer zwierząt)
Kosmetolog
Masażysta
Organizator imprez ślubnych
Pracownik ochrony
Stylista
Tajemniczy klient
Wizażystka
NOWOŚĆ!
−
Zawody przyszłości cz. 2
Administrator baz danych
Animator gospodarczy do spraw rozwoju
technologicznego
Biegły rewident
Inspektor nadzoru bankowego
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Komputerowy składacz tekstu
Operator procesorów tekstu
Programista
Projektant stron internetowych (webmaster)
Specjalista zastosowań informatyki
−
Zawody przyszłości cz. 3
Analityk ruchu na stronach internetowych
Barista
Doradca osobisty (coach)
Kucharz
Mąż do wynajęcia (złota rączka)
Organizator imprez rozrywkowych
Sommelier
Teletutor
Zoopsycholog
Żona do wynajęcia
Multimedialny test preferencji i predyspozycji zawodowych z licencją na
9 stanowisk
Multimedialny test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych
stron z licencją na 9 stanowisk
Multimedialny test wstępnych zainteresowań branżowych z licencją na
9 stanowisk
Program multimedialny planer kariery do planowania i realizacji kariery
edukacyjno-zawodowej z licencją na 9 stanowisk. (licencja
bezterminowa na 9 stanowisk)
Publikacje książkowe z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego
(10 pozycji książkowych, które
pozwolą uczniom uzupełnić wiedzę z danego zakresu.)
Filmy i informacje o zawodach oraz kwalifikacjach zawodowych –
multimedialne prezentacje zawodów. Spacery po zawodach: branże 117 i 17 cz.2 (licencja bezterminowa na 9 stanowisk).
Drukowany planer kariery w postaci segregatora przeznaczony dla
uczniów (segregator z CD). Indywidualny Planer Kariery to narzędzie
zbudowane z dwóch elementów:
-segregatora z zestawem informacji oraz specjalnie przygotowanych
ćwiczeń w formie drukowanej,
-multimedialnej prezentacji na CD z zasobem wiedzy i kompletem zadań
do wykonania.

4 kpl.
4 kpl.
4 kpl.
4 kpl.

40 szt.

4 kpl.

36 szt.
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Teczka z informacjami o zawodach przyszłości
Zawody przyszłości cz.1 i 2 (każda część zawiera komplet teczek o 20
zawodach przyszłości).
Program multimedialny do badania preferencji ucznia związanych z
wyborem zawodu poprzez określenie zainteresowań, kompetencji
społecznych i cech temperamentu z licencją na 9 stanowisk
Program multimedialny test badające kompetencje cenione przez
pracodawców z licencją na 9 stanowisk (licencja na 2 lata na 9
stanowisk)

4 kpl.

14

Program multimedialny test badający asertywność z licencją na 9
stanowisk (licencja na 2 lata na 9 stanowisk)

4 kpl.

15

Program multimedialny test badający samodzielność z licencją na 9
stanowisk (licencja na 2 lata na 9 stanowisk)

4 kpl.

16

Program multimedialny test badający konsekwencje w działaniu z
licencją na 9 stanowisk (licencja na 2 lata na 9 stanowisk)

4 kpl.

17

Program multimedialny test pozwalający na poznanie indywidualnego,
własnego typu stylu uczenia się z licencją na 9 stanowisk (licencja na 2
lata na 9 stanowisk)

4 kpl.

18

Program multimedialny test pozwalający na poznanie poziomu
akceptacji samego siebie z licencją na 9 stanowisk (licencja na 2 lata na
9 stanowisk)

4 kpl.

19

Pufa/worek do siedzenia
−
Rozmiar: dla dzieci i młodzieży (rozmiar XL)
−
Wykonanie: trwały i jednokolorowy materiał z zewnętrznym
pokrowcem
−
Użytkowanie: wewnątrz budynku
−
Kolor do uzgodnienia z zamawiającym
Duża tablica korkowa
Powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka. Rama
wykonana z profilu aluminiowego w
kolorze srebrnym, wykończona eleganckimi, trwałymi narożnikami,
łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tablicy
zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Rozmiar 200cmx100cm. W zestawie: elementy mocujące.
Biurko
−
Biurko 1- szafkowe z szufladą nad szafką (szafka 1półkowa, półka z możliwością regulacji, drzwiczki
zamykane na klucz)
−
Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę
−
Wymiary (cm): 140 x 70 x 76 (+/- 3 cm)
−
Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie
melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą
PCV 2mm,
−
Korpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie
melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone
listwą PCV 2 mm,
−
Z czoła biurka maskownica o wysokości 30 cm (+/- 5 cm)
wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości
18 mm,
−
W blacie 2 otwory na kable z przelotką fi 80 mm

36 szt.

12

13

20

21

4 kpl.

4 kpl.

16 szt.

36 szt.
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−

22

23

Boki biurka w dolnej części muszą posiadać trwale
osadzone
metalowe
regulatory
umożliwiające
poziomowanie biurka.
−
Tył biurka zabudowany
−
Kolor: do uzgodnienia z zamawiającym
Krzesło biurowe
Krzesło obrotowe z wyprofilowanym oparciem i siedziskiem ,
wyposażone w mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację
odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia
względem siedziska ,o stabilnej podstawie jezdnej. Płynna regulacja
wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika
pneumatycznego , podłokietniki z regulowaną wysokością. Kolor do
uzgodnienia z zamawiającym.
Szafa na dokumenty (zamknięta)
−
Wymiary: 215 cm h x 80 cm x 40 cm (wysokość x szerokość x
głębokość) (+/-5 cm) na sześć poziomów segregatorów
−
Wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości co
najmniej 18mm
−
Obrzeża wykończone okleiną PCV 2 mm,
−
Metalowe uchwyty drzwiowe,
−
Drzwi zamykane na klucz,
−
Wieniec górny i dolny wykonany z płyty o grubości co
najmniej 18 mm
−
Boki, drzwi, oraz półki wykonane z płyty o grubości co
najmniej 18 mm
−
Regulacja wysokości półek,
−
Kolor: do uzgodnienia z zamawiającym

36 szt.

20 szt.

……………………………………………………………..
(data, pieczęć firmowa, czytelny podpis)
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