
Przystajń, 23.02.2018 r. 

RI-KR.271.5.2018 

Oferenci 

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń 

dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole 

Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim”  

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.: 

PYTANIE 1 

1. Pytanie dotyczące: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia –  Zadanie 2 - 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym 

niepełnosprawnymi. Pozycja nr 2 – Interaktywny system nauczania. 

Według naszej najlepszej wiedzy nie ma już dostępnego na rynku oprogramowania K-First 

ani żadnego równoważnego do niego oprogramowania na rynku. Nie jest ono dostępne i nie 

można go kupić.  

 W związku z tym czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis z obecnego czyli: 

Pomoc dydaktyczna - Moduł interaktywnego oprogramowania edukacyjnego z konsolą 
sensoryczną 
współpracującego z komputerem PC. Konsola posiada system rozpoznawania obiektów, 

kamerę internetową wbudowaną w konsolę i 3 sensory (ruchu, dźwięku i temperatury). 

Oprogramowanie pozwala na poznawanie liczb, podstaw matematyki, zbiorów, podstaw j. 

angielskiego w zabawie liczbami i kolorami, zabawę poprzez doświadczenia z dźwiękiem, 

temperaturą i ruchem. System zawiera programy nauczania z różnych dziedzin. Urządzenie 

do zajęć z uczniem niepełnosprawnym. Zawartość modułu - Oprogramowanie edukacyjne 

na nośniku USB lub DVD/CD zawierające min. 70 zadań; Konsola sensoryczna wraz z 

kompletem kabli przyłączeniowych do zasilania i połączenia z PC; Pojemnik z akcesoriami 

3D (w tym karty do realizowania lekcji); Podręcznik dla nauczyciela w języku polskim; 

Instrukcja obsługi w języku polskim. Np. System nauczania K-First lub równoważny 

 

NA ZAPIS: 

Oprogramowanie pozwalające na przesiewową diagnostykę trudności matematycznych 

i dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów, urozmaicenie zajęć 
dydaktycznych, które dalekie są od żmudnych lekcji w ich tradycyjnej formie, wspomaganie 

terapii pedagogicznej, np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, urozmaicenie zajęć 
dodatkowych, mających na celu wyrównanie stanu wiedzy u uczniów – zajęcia 

wyrównawcze, prowadzenie interesujących, niemęczących zajęć, podczas 

których wykorzystywane będą karty pracy oraz atrakcyjne multimedia, co ma szczególne 

znaczenie w wypadku dyskalkulii, której terapia wymaga dużego nakładu pracy i pełnego 

zaangażowania zarówno osoby prowadzącej zajęcia, jak i uczniów borykających się z tą 
dysfunkcją. Oprogramowanie składające się z 5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, 

ponad 1300 kart pracy, deklaracja zgodności WE Wyrobu Medycznego, produkt zgodny z 

nową podstawą programową, drukarka w zestawie, inteligentna aplikacja - materiał 



treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka, materiał realizujący jednocześnie 

zagadnienia z edukacji przyrodniczej, dostosowany do pracy i współpracujący z tablicą 
interaktywną a także komputerami wyposażonymi w panel dotykowy, np. MatŚwiat Terapia 

Pedagogiczna Pro 3.0 lub równoważny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje proponowane oprogramowanie w zamian za opisane w SIWZ. 

Zmiana dotyczy 2 szt. oprogramowania:  

1) Zadanie 2 projektu „Pomagamy najsłabszym” – Wsparcie uczniów ze specjalnymi                    

i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnymi. Poz. nr 2 

2) Zadanie 2 projektu „Dogonimy najlepszych”– Zajęcia wyrównawcze oraz wspierające 

kompetencje kluczowe w tym wsparcie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych w 

tym ucznia młodszego i ucznia niepełnosprawnego - Pomoce do zajęć edukacyjnych „Mój 

świat”. Poz. Nr 1        

Na podstawie Art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w związku                            

z wprowadzoną zmianą w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 

01.03.2018 r. godz. 13:00, termin otwarcia ofert na 01.03.2018 godz. 13:15. 

W związku z powyższym  zmianie ulegają zapisy SIWZ:  Rozdz. 11 ust 2 oraz rozdz. 12 ust 1, 

2 i 3 w tym zakresie. 

 Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

/-/ Henryk Mach 

Wójt Gminy Przystajń 


