
 

 

Załącznik do 5 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(KOSZTORYS OFERTOWY) 

 
 
Sala Doświadczania Świata 
 

Lp NAZWA OPIS ILOŚĆ Cena 
jednostk.  
netto 

Wartość  
netto 

 

Stawka 
VAT 

Wartość  
VAT 

Wartość  
brutto 

 
1.  Basen z 

podświetlanymi 
piłeczkami 

Pojemnik miękko wyścielony, wypełniony plastikowymi 
piłeczkami, sterowany za pomocą pilota - możliwość 
wyboru  kolorów świecenia, różne częstotliwości 
zmiany barwy   wymiary basenu: 200 x 200 x 60 cm +/-
10%,  w zestawie min. 3000 piłeczek o średnicy do 10 
cm     

1   23%   

2.  Interaktywna 
kolumna wodna 

Zestaw  trzech kolumn wodnych sterowanych za 
pomocą pilota i mikrofonu średnica rur 10-15 cm, 
wysokość 150-200 cm,  podstawa stała 
 

1   23%   

3. Kącik lustrzany z 
wyposażeniem 

Kącik wyłożony bezpiecznymi , odpornymi na uderzenia  
lustrami ustawionymi prostopadle do siebie o  wym. 
min.130x130 cm.  Dodatkowe wyposażenie stanowi 
materac kolorowy lub poduszka, zestaw światłowodów, 
projektor przestrzenny, lampa UV, wiązka sznurów UV, 
piłka z kolcami (wypustkami) UV 

1   23%   

4. Prysznic świetlny Składa się z węży UV o długości min. 2m, 
zamocowanych na płycie,  wewnątrz której znajduje się 
lustro o średnicy min.  60cm, w zestawie z materacem.   
 

1   23%   



 

 

5. Tor świetlno-
dźwiękowy 

Tor świetlno-dźwiękowy składający się z kolorowych 
płytek podłogowych ze szkła nietłukącego się.  Pola 
emitują światło pod wpływem nacisku. Podłoga 
połączona jest z panelem ściennym - tablicą kurantów.  
Tor składa się z min. 8 pól. 

1   23%   

6. Łóżko wodne z 
podstawą muzyczną 

Łóżko standardowe o wym. od 140-145 cm x 200-230 
cm, wyposażone jest w grzałkę elektryczną  z 
termostatem. Obudowa łóżka wykonana  z płyty 
laminowanej lub drewnianej,  krawędzie obudowy obite 
materiałem lub tworzywem,  materac w łóżku w 
kształcie jednokomorowego worka, głośniki 
zamontowane do obudowy,  wzmacniacz, radio CD 

1   23%   

7. Monitor 
interaktywny z 
systemem 
operacyjnym 
 

Monitor interaktywny z systemem operacyjnym 
-przekątna ekranu 55-60 , rozdzielczość Full HD , 
 jasność ~350-400 cd/m2 ,) kontrast ~1200-5000:1,  
 format obrazu 4:3 / 16:9,  typ podświetlania LED,  
wejścia video: HDMI, VGA ,wyjścia video: VGA 
(opcjonalne HDMI),  porty komunikacyjne RJ45, USB 
1.1 i 2.0, ekran dotykowy (rozdzielczość dotyku co 
najmniej ~32000x32000 punktów), szyba hartowana 
menu dotykowe , akcesoria: pilot z bateriami, statyw na 
kółkach  

2   0%   

8. Magiczny dywan Multimedialne narzędzie edukacyjne zawierające w 
sobie komputer, projektor, zestaw czujników ruchu. 
Wyświetla interaktywny różnorodny obraz na podłodze, 
dając dzieciom pole do licznych zabaw. Urządzenie 
zapewnia połączenie ruchu z wyświetlanym na podłodze 
obrazem. Zaletą jest niezwykła łatwość obsługi, 
wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. W 
zestawie pakiet różnorodnych gier i zabaw 
interaktywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Urządzenie z zestawem min. 10 różnorodnych płyt/gier i 
zadań dla dzieci. 

1   23%   



 

 

9. Stolik interaktywny  Ekran dotykowy LED  ,,32-45, rozdzielczość Full HD, 
panel dotykowy w technologii wielopunktowej, 
wbudowane głośniki, wbudowane Wi-Fi, co najmniej 
jedno wyjście słuchawkowe, porty USB, z systemem 
operacyjnym, urządzenie na przenośnej konstrukcji 
zabudowanej. 

1   23%   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


