
    
 
 
 
 

 

 

 
Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

 
FORMULARZ CENOWY 

DOT. ZAMÓWIENIA NA ZAKUP WYPOSAŻENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ - DOSTARCZENIE, 
INSTALACJA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ NA 22 STANOWISKA  + 
NAUCZYCIEL WRAZ Z PRZESZKOLENIEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KORNELÓWKA – 

PRZYSTAŃ W ŁODZI, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "ARCHITEKCI WIEDZY" - SZKOŁA 
ĆWICZEŃ W ŁODZI, NR POWR.02.10.00-00-3034/20 

 

Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………….. 

NIP………………………………………………………………………………………………… 

REGON………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail………………………………………………………………………………….. 

 

Przedmiotem Rozeznania rynku jest zakup wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, 

montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla 

szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w ramach  realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - 

szkoła ćwiczeń w Łodzi,  nr POWR.02.10.00-00-3034/20 

 

Lp Nazwa i Opis  Jednostka Ilość Cena brutto 
jednostkowa 

Cena brutto 
łączna 

1 

Centralna jednostka systemu 
Zestaw powinien zawierać: 
1. Jednostkę sterującą w obudowie Rack 19" - umożliwiającą realizację 
funkcji wg opisu podanych w tabeli „Funkcje realizowane w pracowni” 
oraz zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: 

 siły głosu mikrofonów, 

 siły dźwięku 2(x4) wejść audio, 

 siły dźwięku z głośników, 

 barwy dźwięku z głośników. 
2. Oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: 

 dwuścieżkowej rejestracji dźwięku, 

 web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie 
pracownią z urządzeń mobilnych, umożliwiające obsługę 
wszystkich funkcji podanych w tabeli „Funkcje realizowane 
w pracowni”. 

Jednostka sterująca powinna być obsługiwana za pomocą powyższego 
oprogramowania za pomocą zewnętrznego komputera PC. 
3. Zestaw do bezprzewodowego sterowania pracownią 
z urządzeń mobilnych: 

 Tablet o przekątnej 9,5". 

 Router do zestawienia wewnętrznej sieci Wifi. 
4. słuchawki bezprzewodowe – 1 sztuka: 
Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem o parametrach: 

 umożliwiające podłączenie zamiennie ze standardowymi 
słuchawkami przewodowymi oraz przełączenie z poziomu 
oprogramowania, 

 zestawienie połączenia bezprzewodowego możliwe za 
pomocą jednego przycisku na słuchawkach, 

 regulacja głośności i wyciszanie mikrofonu za pomocą 
przycisków na zestawie słuchawkowym, 

 wskaźnik optyczny na zestawie słuchawkowym w postaci 
diody LED informującej o stanie połączenia, 

 sygnały dźwiękowe informujące o słabej baterii, poziomie 
głośności, wyciszeniu mikrofonu, 

 aktywna redukcja szumów otoczenia, eliminacja efektu echa,  

zestaw 1   



 ładowanie słuchawki po odłożeniu na podstawkę dokującą, 

 automatyczny tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię.  

 regulowany pałąk dostosowujący wielkość słuchawek do 
głowy, 

 praca z transmisją DECT, 

 zasięg transmisji bezprzewodowej do 120 metrów między 
bazą i zestawem słuchawkowym,  

 bateria polimerowa litowo-jonowa o pojemności 295 mA/h, 

 trwałość baterii minimum 1000 cykli ładowania, 

 czas czuwania na baterii co najmniej 36 godzin, 

 czas ładowania baterii:  
- ładowanie do 20% poniżej 20 minut, 
- ładowanie do 50% poniżej 45 minut, 

                  - pełne naładowanie poniżej 3 godzi 
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Rozbudowany program do sterowania pracownią z komputera: 
Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi 
funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem 
operacyjnym. 
Realizowane funkcje:  

 Przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, 
indywidualna) 

 Praca w grupach: 

 Podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie 
realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z lektorem, 
grupa B słucha audycji i dyskutuje) 

 Dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami  

 Szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B  

 Konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora  

 Konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych 
słuchaczy 

 Konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych 
słuchaczy  

 Konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez  

 Część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między 
sobą, reszta osób w grupie A słucha tej dyskusji 

 Praca w parach: 

 Podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi 
nie słysząc się pomiędzy parami (podział odbywa się według 
stanowisk: 1+2, 3+4, itd.) 

 Konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym 

 Konwersacja uczniów w parach z nauczycielem 

 Podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy  

 Konwersacja z uczniem, parą lub grupą  

 Konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych 
słuchaczy- jednej z grup  

 Konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- 
jednej z grup 

 Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie 
WAV 

 Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, 
DVD, komputer) do wybranych uczniów 

Funkcje specjalne: 

 Tworzenie list obecności uczniów 

 Możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości 
dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, 
XML,CSV) 

 Sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska 

 Automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według 
imienia 

 Nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk 
emitowany z magnetofonu (lub innego źródła)  

 Sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu 
ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie 
oprogramowania sterującego (Drag&Drop) 

 Zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych 
przycisków, którym będzie odpowiadał odpowiedni, 
pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z 
nadaniem nazw przycisków programowalnych 

sztuka 1   



    
 
 
 
 

 

 

 
 Regulacja głośności poszczególnych wejść audio 

 Przypisane nazwy kolejnym wejściom liniowym 

 Przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym  

 Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących 
stanowisk uczniów 

 Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości 
grup/wejść audio 

 Rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za 
pośrednictwem magnetofonu cyfrowego. 
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Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy: 
(dwuścieżkowego). 

 Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. 

 Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i 
odtwarzanie innego pliku. 

 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. 

 Wybór prędkości odtwarzania. 

 Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i 
porównanie z oryginałem. 

 Zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu 
na dwóch oddzielnych ścieżkach 

sztuka 1   

4 
Moduł procesora dźwięku z regulacją barwy tonu oraz symulacją 
zakłóceń. 

sztuka 1   

5 
Moduł cyfrowej regulacji siły głosu z mikrofonów oraz ze źródeł 
dźwięku. 

sztuka 1   
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Przyłącza stanowisk uczniowskich: 

 Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego 
działania pracowni.  

 Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie biurka, 
zintegrowany z gniazdem słuchawkowym DIN. 

sztuka 22   
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Słuchawki z mikrofonem kierunkowym: 
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej 
obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, 
wokółuszne, wentylowane nauszniki. Wtyczka 5 pin. Certyfikat CE. 
 Parametry mikrofonu:  
   - mikrofon pojemnościowy dookólny - charakteryzuje się bardzo dużą 
czułością ze wszystkich kierunków, 
   - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, 
   - impedancja  1,8 kΩ, 
   - czułość -48 ±3 dB. 
 Parametry słuchawek: 
    - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, 
    - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, 
    - impedancja 2 x 32 Ω, 
    - czułość  >98 dB. 

sztuka 22   

8 
Okablowanie: 
Kompletne, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego działania 
pracowni. 

sztuka 22   

9 
Wzmacniacz stereo z cyfrową regulacją siły głosu: 
element zintegrowany z jednostką centralną 

sztuka 1   
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Głośnik do zabudowy w biurku 

 2-drożny głośnik współosiowy o parametrach: 

 minimalna moc max. 80W, 

 pasmo przenoszenia 100–20000Hz, 

 średnica minimum 16cm, 

 sprawność min. 88dB/1W/1M. 

sztuka 2   
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Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 

 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku 
nauczyciela, 

 wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 
12 x 12 cm, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

sztuka  
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 stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, 

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) 
narożniki blatu, 

 możliwość wyboru kolorów płyty. 
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Biurko (dla nauczyciela) o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: 
(ostateczny wymiar na podstawie aranżacji)  

 elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, 

 blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, 

 blenda o minimalnej wysokości 50 cm, 

 wewnętrzny kanał kablowy, 

 przepusty kablowe wynikające z aranżacji,  

 zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) 
narożniki blatu, 

 nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, 

 zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, 

 minimum 50 różnych kolorów płyty do wyboru. 

sztuka  1   
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Krzesła dla uczniów: 
- krzesło wyposażone w ergonomiczne siedzisko z tworzywa sztucznego 
i stelaż w kolorze popiel zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami. 
- uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła.  
- w rozmiarze 5/6 do wyboru  
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
Certyfikaty, krzesła zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 
1729-2+A1:2016-02. 
- min. 2 lata gwarancji  

sztuka  22   
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Krzesło dla nauczyciela: 
- ergonomicznego siedziska z tworzywa sztucznego z podstawą 
pięcioramienną w kolorze czarnym umożliwiającą obrót krzesła wokół 
własnej osi.  
- w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego 5 i 6 \ 
- kolor do wyboru przez Zamawiającego 
- nieregulowany podłokietniki wykonanie z tworzywa sztucznego 
umożliwiające szybkie wsunięcie krzesła pod blat biurka 
- podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego 
- odnóżek z regulowaną wysokością wykonany z tworzywa sztucznego 
- stopki wykonane z tworzywa sztucznego, średnica trzpienia fi 11 
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, 
PN-F 06009:2001. 
- gwarancja min. 2 lat 

sztuka 1   

 

Wymagania dodatkowe: 

 Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: 
- przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne 
(minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), 
- aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. 

 Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy. 

 Certyfikat CE. 

 Dołączone do oferty certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. 

 Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. 

 Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. 

 Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. 

 Wymagania serwisowe: 
- elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem 
zgłoszenia, 
- usługi świadczone u klienta. 

SUMA ŁĄCZNA (brutto) 
 
 

 

 
 
 
       Cena brutto za usługę:  ……………………………………………………………………………………….. 
        
       W tym VAT: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
       Słownie brutto:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Niniejszym oświadczam, że: 



    
 
 
 
 

 

 

 
1. Dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  
 
 
 

 
………………………………………… 

 Pieczątka i czytelny podpis  
 


