Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu:
1)Domino związane z czasem – 3 szt./ zestawy - Układanka na zasadzie domina w kształcie
trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków odpowiedni element.
Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania.
2)Program matematyczny przedmiotowy multimedialny z licencją na nauczycieli kl.4-8 – 1
szt./zestaw - Program obejmuje 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli. Program działa
zarówno na tablecie, jak i tablicy/monitorze interaktywnym.
Multimedialny program obejmuje min.: 22 zagadnienia, 91 lekcji, 1500 ekranów, 1000
zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D, 30 gier dydaktycznych, 3 plansze
interaktywne.
3)Pakiet matematyki – 1 szt./zestaw - Zawiera :Jednostki, skale, plany. W pakiecie min.: 6
scenariuszy będących również inspiracją do prowadzenia ciekawych lekcji z całego
działu, proste ćwiczenia multimedialne na tablice, kłódki, centymetr 30 szt., miara
zwijana 10 m, licencja otwarta. Zestaw zawiera ćwiczenia i pomoce dydaktyczne dla
min.25 uczniów. Dla klas 4-6 SP
4)Multimedialny program edukacyjny, który zawiera zadania tekstowe z matematyki dla
uczniów klas 2-8 szkół podstawowych – 1 szt./zestaw - Pakiet zadania tekstowe obejmuje
wszystkie rodzaje zadań min.: dodawanie i odejmowanie (w zakresie do 20, do 100, do
1000 oraz powyżej 1000), mnożenie i dzielenie, dzielenie z resztą, proporcjonalność
prosta, podział całości -ułamki, przykłady z liczbami dziesiętnymi, obliczanie obwodu i
pola, przeliczanie jednostek czasu, ustalanie niewiadomej liczby, Program oferuje dwa
sposoby doskonalenia umiejętności: rozwiązywanie dowolnej ilości zadań albo gry.
5)Domino o ułamkach – 4 szt./ zestawy - Poszczególne części wyrażone są cyfrą oraz
obrazkiem, które należy dopasować do siebie. Graficzna prezentacja ułamka pozwala
na łatwe wprowadzenie zagadnienia ułamków. W opakowaniu min. 24 elementy.
6)Program multimedialny – 1 szt./zestaw - Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych dla
pomocy psychologiczno-terapeutycznej w szkole podstawowej dla uczniów kl.4-6. Są to
materiały do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych i rewalidacyjnych z matematyki.
Program zawiera min: interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami
multimedialnymi skierowany do terapeutów i nauczycieli, ćwiczenia adresowane do
uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, materiały do wykorzystywania na
zajęciach terapii pedagogicznej, na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, min.
600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, zestaw
różnorodnych ćwiczeń wspomagający i rozwijający umiejętności arytmetyczne,

kształtujący umiejętności myślenia, zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np.
karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne)
2.Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
1)Multimedialna pracownia matematyczna kl.4-8 dla 3 nauczycieli – 1 szt./zestaw - Program
obejmuje 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli. Program działa zarówno na tablecie,
jak i tablicy/monitorze interaktywnym.
Multimedialny program obejmuje min.: 22 zagadnienia, 91 lekcji, 1500 ekranów, 1000
zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D, 30 gier dydaktycznych, 3 plansze
interaktywne. Produkt taki sam jak w poz.2 dla SP2
2)Składane bryły geometryczne 2D/3D – 1 szt./zestaw - Zestaw zawiera min. 12 brył z
zaokrąglonymi rogami i krawędziami oraz 12 odpowiadających im składanych siatek w 6
kolorach, o wymiarach 80 mm oraz przewodnik po aktywnościach.
3)Tablica z przyborami szkolnymi , pionowa – 1 szt./ zestaw - Zestaw do oprzyrządowania
klasopracowni. Służy do mocowania: cyrkla tablicowego na kredę, trójkąta 60, trójkąta
45, kątomierza, liniału tablicowego i trójnoga cyrkla z gumkami. Tablice są wykonane z
płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk. Całość jest chroniona listwami ochronnymi i
narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania przyrządów opisane są naklejką. Zestaw
zawiera: tablicę min. 104 cm, cyrkiel tablicowy na kredę , trójkąt 60,trójkąt 45, kątomierz,
liniał, trójnóg cyrkla z gumkami.

