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Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Do postępowania nr: 6/BSC/2021 

 

Lp. NAZWA PRODUKTU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILOŚĆ 

SZTUK 

1. 

Słuchawki z mikrofonem 

pojemnościowym 

Słuchawki wokółuszne Standard BL-888 (duże, wentylowane nauszniki otaczają małżowinę uszną nie 

dociskając jej do głowy), trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej 

obudowie; mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku eliminujący szum otoczenia; wtyczka 5 pin; 

certyfikat CE. 

Słuchawki dedykowane do zastosowań w pracowniach językowych, izolowane akustycznie słuchawki, 

mikrofon elektretowy impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz.  
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2. 

Jednostka centralna systemu pracowni 

językowej z wbudowanym 

wzmacniaczem audio 

Jednostka centralna z wzubowanym wzmacniaczem audio. Audiocyfrowa regulacja siły głosu z 

mikrofonów oraz ze źródeł dźwięku, możliwość stworzenia dowolnych grup 2,3,4,5,6 osobowych 

losowych lub dowolnie konfigurowanych dwójek, trójek, czwórek... (np 2-10-13, 1-3-5-8, 4-6-7-9-11-

12), możłiwość pracy w dowolnie rozmieszczonych parach w sali np 2-9, 3-8, 6-14, 8-4, cyfrowa 

indywidualna regulacja głośności dla każdego ucznia z poziomu programu z możliwością blokady 

redulacji głośności, edycja wyglądu sali (tło + przyciski), świetlna kolorowa informacja na stanowisku 

ucznia o przypisaniu do grupy, włączeniu się nauczyciela, włączonym systemie językowym.  
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3. 

Monitor dotykowy zintegrowany z 

blatem biurka nauczyciela 

Monitor dotykowy 21,5" Full HD  

zintegrowany z blatem biurka nauczyciela 1920 x 1080 LED 21,5" ,  

szyba hartowana zabezpieczająca ekran,  

8 punktów dotyku 
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4. 

Program do zarządzania 

klasopracownią z komputera i tabletu, 

oprogramowanie do cyfrowego 

nagrywania rozmów (magnetofon 

cyfrowy) 

- program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera, monitora dotykowego, 

interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, 

imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności oraz barwy (tony wysokie 

oraz niskie), programowalne przyciski zapamiętujące układ sali, 

- program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni, 

- obsługa za pomocą Drag&Drop. 

- program ma informować o wyłączonej jednostce centralnej,  

- możliwość zapisania indywidualnych ustawień dla każdego nauczyciela oraz każdej klasy,  

- interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami pracowni, działające na systemach operacyjnych 

Windows, Linux, Android, Mac, iOS, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. 
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Magnetofon cyfrowy: 

- dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu 

ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór 

prędkości odtwarzania, 

- graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu 

oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy 

5. Okablowanie systemowe i przyłącza 

stanowisk uczniowskich 
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6. 

Zestaw dwóch głośników do 

zabudowy w biurku nauczyciela 

- 2-drożne głośniki współosiowe umożłiwiające prowadzenie wykładu przez lektora oraz transmitować 

dźwięk z wejść audio przez wszystkie głośniki  

moc max: 80W,  

impedancja: 4 Ω, 

pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz,  

czułość: 88 dB 1W/1M,  

rozmiar magnesu: 5.3oz,  

średnica: 6.3 Cal, 
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7. 

Stolik uczniowski 2 osobowy  

- ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o 

kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, 

- elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, 

wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między 

blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 

cm,\kolor taki sam jak xxxxx 

- certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. 
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8. 

Biurko nauczycielskie z szafką na 

komputer, zamykana szafka na 

dokumenty, możliwość zabudowy 

monitora dotykowego 

- elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, 

wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między 

blatem a blendą, wymiary biurka 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone,  

- biurko musi posiadać otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera oraz 

zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, 

- nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca  zabudowanie monitora 

dotykowego pod kątem 150-250, 

- certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. 
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9. 
Krzesło uczniowskie  

 

Krzesło uczniowskie, 

- wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość 

siedziska 41 cm,  wysokość oparcia 45 cm,  
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- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor 

siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), 

- nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą 

proszkową,  

- krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem,  

- krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, 

- rozmiar krzesał 6 

- krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami 

ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, 

- normy i standardy Certyfikat Zgodności - należy dołączyć do oferty. 

10. 

Krzesło nauczyciela obrotowe z 

podłokietnikami 

 

krzesło nauczycielskie, obrotowe: 

- wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość 

siedziska 41 cm,  wysokość oparcia 45 cm,  

- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor 

siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), 

- stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze 

czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), 

- kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym,  

- kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu,  

- krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, 

 - rozmiar krzesła 6 

- krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami 

ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, 

- normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 - należy dołączyć do oferty. 
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11. 

Szafka zamykana na zamek  

Szafka zamykana na zamek o wymiarach  min:. 90x40x140 cm 

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm,  

kolor taki sam jak  stoliki uczniowskie. 

W środku 3 półki. 

1 

12. Komputer nauczyciela zarządzający 

pracownią językową - stacjonarny 

 

Minimalne parametry: obudowa minitower lub SFF , procesor i3-8100, Pamięć RAM 4GB, HDD 1TB, 

DVD-RW, VGA, HDMI, USB, Windows 10, klawiatura, mysz  1 

13. 

Wymagania dodatkowe 

Dostawca mebli zapewnia dowolną kolorystyka płyty meblowej, stelaża krzeseł.  Możliwość zróżnicowani wysokości 

krzeseł i stolików. 

W ramach oferty Wykonawca zapewnia:  

- dostawę, montaż, serwis w miejscu instalacji pracowni,  
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- min. 6 kolorów płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość łączenia kolorów płyty, 

- nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię, 

- dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, 

- dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny, 

skolenie w zakresie obsługi, pomoc techniczną i telefoniczną w rozwiązywaniu problemów; 

- możliwość późniejszej rozbudowy pracowni o rejestrator wielościeżkowy z jednoczesną rejestracją dźwięku ze 

stanowisk, grup roboczych na 24 niezależnych ścieżkach, oraz ich odtwarzania i emitowania do słuchaczy. 

 

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 


