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                                                                                                                          Poznań,  19.12.2016 r. 
 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU WYNAJEM SPRZETU DO ZAJĘĆ Z ROBOTYKI nr ZP/R/01/12/2016 
 

Mały Inżynier Ewa Bednarek, kierując się zapisami  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sprzętu do zajęć z robotyki w 
ramach projektu "Edukacja warta zachodu",  nr  RPZP.08.03.00-32-K021/16  współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, Oś priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
 

I. Specyfikacja zamówienia: 

1. Okres realizacji zlecenia: 09.01.2017r. – 30.06.2018r. 

2. Wymagania odnośnie 1 kompletu wynajmowanego sprzętu do robotyki: 

 

Lp. Przedmiot oferty Ilość 

sztuk 

Opis 

1.  zestaw pomocy do 

zajęć  

1 Zestaw zawierający 3 maty edukacyjne do testowania robotów 

zbudowanych z Lego Mindstorms – mata linefollower, mata spychanie 

kubeczków oraz mata ring sumo.  

2.  Zestaw baterii i 

akumulatorów 

8 Zestaw zawierający ładowarkę do akumulatorków (liczba ładowanych 

akumulatorów:4 x AA) oraz 12 akumulatorków AA o pojemności min. 

2700 [mAh] 

3.  Zestawy klocków 

LEGO do budowy i 

programowania 

robotów 

8 Zestaw LEGO Mindstorms EV3/Lego WeDo umożliwiający 

projektowanie, budowanie oraz programowania własnej konstrukcji 

robota opartego na programowalnej kostce oraz podłączonych do niej 

czujników. Minimalna zawartość wypożyczanych zestawów:  

 Zestaw LEGO Mindstorms EV3: klocek EV3 Brick z procesorem 

ARM9, portem USB umożliwiającym podłączenie do Wi-Fi oraz 

Internetu, czytnikiem kart Micro SD, podświetlanymi 

przyciskami i 4 gniazdami silników, 3 interaktywne 

serwosilniki, pilot, czujnik koloru, czujnik dotykowy, czujnik 

podczerwieni i ponad 550 elementów LEGO® Technic. 

 Zestaw Lego WeDo: silnik, czujnik ruchu i wychylenia, USB 

hub, 150 elementów do budowy konstrukcji, kontener do 

przechowywania klocków. 

4.  Oprogramowanie 

do zestawów 

klocków LEGO 

WeDo 

8 Oryginalne oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie 

robotów z klocków LEGO WeDo. Wymagania dotyczące 

oprogramowania: LEGO WeDo: propozycja 12 ćwiczeń opartych na 

serii Lego WeDo, jedna lekcja przeznaczona jest na około 2 godziny. 

Lekcje podzielone są na 4 bloki tematyczne: Niesamowite 

Mechanizmy, Dzikie Zwierzęta, Gra w Piłkę Nożną, Opowiadania 

Przygodowe. 
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5.  Zapasowe klocki 

LEGO 

1 Zestaw dodatkowych klocków Lego min. 200 części kompatybilnych z 

zestawami Lego Mindstorms/Lego Wedo umożliwiających rozbudowę 

konstrukcji zbudowanych z wyżej wymienionych zestawów  

 

Powyższy sprzęt(1 komplet) musi zostać zapewniony na 900h zajęć z robotyki (h-45min.), (zamawiający 

może żądać zapewnienia maksymalnie 4 kompletów w tym samym czasie). Harmonogram zajęć z robotyki 

dostarczy zamawiający. 

3. Kod CPV:  30213100-6 Komputery przenośne 
4. Miejsce realizacji: województwo zachodniopomorskie, powiat policki, Gmina Kołbaskowo: Szkoła 

Podstawowa w Będargowie, Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie, Szkoła Podstawowa w Przecławiu 

oraz Gimnazjum w Przecławiu. 

5. Biuro Projektu: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. 

6. Opis usługi obejmuję: 

a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do miejsca prowadzenia zajęć (harmonogram dostarczy 

zamawiający) ; 

b) bieżące uzupełnianie wszelkich braków w wynajmowanym sprzęcie; 

c) koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien 

stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku; 

d) wypożyczający nie pobiera kaucji za wypożyczany sprzęt; 

e) wypożyczany sprzęt jest kompletny i zdatny do użycia; 

f) przed zwrotem wypożyczonego sprzętu nie jest wymagane jego rozłożenie na poszczególne elementy, 

rozkładanie zestawu oraz sprawdzenie jego kompletności powinno być wliczone w cenę 

wypożyczenia. 

 

7. Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do 

dnia 23.12.2016r. 
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Miejscowość …………………………………. , dn. …………………….  
 
 

 
Mały Inżynier Ewa Bednarek 
Grudzielec 47 
63-440 Raszków 

 
 

OFERTA 
 

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu 
"Edukacja warta zachodu",  nr RPZP.08.03.00-32-K021/16   

 
 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż adres 

siedziby) 

 

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu  

Adres email  

Lp. Przedmiot oferty 
 

Liczba godzin 
wypożyczenia 

Oferowana cena  
jednostkowa 
netto (PLN) 

Razem netto 
(PLN) 

1.  
 Wynajem  1 kompletu pomocy do robotyki na 

1h 
900   

 
 

 
 

pieczęć firmy  podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
 
 
 


