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Lp. NAZWA PRODUKTU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 

1. 

ZESTAWY typu ABILIX 

KRYPTON 

 

Zestaw dla 8 uczniów ( 2 osoby pracują na jednym zestawie), 3 języki programowania, zawiera 15 
scenariuszy lekcyjnych (kurs programowania), mate edukacyjną wymiar minimalne 1,2 m x 2m.  

Uczy programowania na różnych poziomach zaawansowania.  
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2. 

CorelDRAW® Standard 2021 PL 
(WINDOWS) 

 

CorelDRAW® Standard 2021 PL (WINDOWS) - licencja Classroom 16 stanowisk, edukacyjna - 

elektroniczna, licencja wieczysta 

Obejmuje następujące programy: CorelDRAW® Standard 2021 - Intuicyjna aplikacja do tworzenia 

ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron 

Corel PHOTO-PAINT ™ Standard 2021 - Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć, umożliwiająca 
ich szybkie i łatwe retuszowanie oraz modyfikowanie 
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3. 

Corinth: aplikacja edukacyjna dla 

szkół 
 

Corinth 3D to aplikacja edukacyjna idealna dla szkół . Użytkownicy – nauczyciele, uczniowie mogą 
jednocześnie korzystać z różnych modeli 3D.  
Najważniejsze funkcje aplikacji: 
- rozszerzona rzeczywistość AR (ang. Augmented Reality); 

- interaktywne modele 3D (oraz galerie, zdjęcia, video); 
- zoom i obrót 3D modeli; 
- możliwość wpisywania własnych uwag do modeli; 
Treści edukacyjne pakietu zawierają materiały do nauki m.in.: 
- biologii (biologia człowieka, zwierząt i roślin), 
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- chemii (m. in. interaktywny układ okresowy pierwiastków, chemia ogólna, węglowodory, chemia 
nieorganiczna, pochodne węglowodorów, biochemia, substancje naturalne, struktury krystaliczne, 
reakcje chemiczne – video, stereochemia – animacja, podstawowe rodzaje reakcji organicznych), 

- fizyki i astronomii (m.in. termodynamika, optyka, fale i oscylacje mechaniczne, mechanika, 

elektryczność i magnetyzm, narzędzia miernicze, transformacja energii, jak działają urządzenia, 
Układ Słoneczny, zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca, planety, budowa i charakterystyka gwiazd, 
teleskopy, budowa galaktyki), 

- geografii (m.in. minerały, skały, procesy ziemskie, cykl skalny, obieg wody w przyrodzie, 
atmosfera, strefy dywergencji, tworzenie się fali, rodzaje rzek, budowa lodowca, uskoki), 

- matematyki (m.in. planimetria: kąty, odcinki, figury płaskie, stereometria: bryły foremne, 
ostrosłupy, bryły obrotowe, bryły platońskie, siatki, przekroje, projekcje, występowanie w otoczeniu, 
wzory matematyczne). 

Licencja dla oprogramowania – dożywotnia. 
 

4. 

Stolik komputerowy dla uczniów 
jednoosobowy 

 

Stolik szkolny / Ławka szkolna - jednoosobowa.  Stelaż w kształcie litery „Z”, wykonany z profili 
zamkniętych, połączonych blendą z płyty laminowanej. Lakierowany strukturalną farbą proszkową. 
Kolor kremowy lub biały 

Wymiary w mm (wys x szer x gł): 760 x 800 x 700 

Biurko wyposażone w stoki regulujące wysokość w zakresie ~ 15 mm. 
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5. 

Krzesła regulowana  
wysokość dla uczniów 

 

Właściwości: 
● Krzesło  przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży o wzroście 159 - 188 cm 

● Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy, 
● Stelaż krzesła stalowy malowany proszkowo, 
● W tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego 

oznakowania 

 Krzesło posiada: 

14 



 
 

PROJEKT BIAŁOSTOCKA SZKOŁA ĆWICZEŃ  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007. Meble. Krzesła i stoły dla instytucji 
edukacyjnych 

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

Gwarancja: 24 miesiące  
 

 

Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.  
Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie 
określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu 

przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
(produktów równoważnych nie gorszych od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 
technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe 
co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest 
przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się 
ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane 
prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 
równoważne pod rygorem odrzucenia oferty 


