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          Leśnica, 2017-04-13 

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 

ul. Nad Wodą 15 

47-150 Leśnica 

 

Znak sprawy GZO.370.5.2017 

ZAPYTANIE CENOWE 

( wg załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych  
w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy,  

których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro oraz nie przekracza kwoty 20 tyś zł netto) 
 
 

Miejsce publikacji ogłoszenia: 

Gminny Zarząd Oświaty, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica – tablica ogłoszeń - w dniu: 13.04.2017 r. 

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty 

http://bip.gzo.lesnica.pl/w dniu: 13.04.2017 r 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro oraz nieprzekraczającej kwoty 20 tyś zł netto, zwracam 

się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę pomocy 

dydaktycznych - zestawów do robotyki na potrzeby projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają 

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, 

działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

a) dostawa 3 szt. zestawów  bazowych do robotyki, zgodnych z poniższą specyfikacją: 

Minimalne wymagania: 

Roboty mobilne – zestawy bazowe konstrukcyjne robotów wraz z oprogramowaniem (roboty mają 
stanowić edukacyjne zestawy do budowania robotów wraz z oprogramowaniem - poziom ma być 
dostosowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) . 
Roboty mają posiadać także możliwość programowania z komputera zewnętrznego (komputer 
stacjonarny lub laptop). 

http://bip.gzo.lesnica.pl/
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Każda jedna sztuka opakowania (zestawu bazowego konstrukcyjnego robotów) ma 
zawierać/posiadać: bazowy zestaw konstrukcyjny robota wraz z oprogramowaniem [liczba części w 
jednej sztuce opakowania (zestawu): min. 500] składający się z niżej wymienionych części/modułów 
/oprogramowania: 
I. Części elektroniczne, które ma posiadać robot oraz ich parametry techniczne: 
1. Sterownik: 
a) Procesor  32 bit 
b) 64 MB RAM, 16 MB pamięci Flash 
c) Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach AA lub z wykorzystaniem 

dedykowanego akumulatora, 
d) porty do podłączenia efektorów 
e) porty do podłączenia czujników  
f) ekran monochromatyczny 
g) wbudowany głośnik 
h) wbudowana klawiatura podświetlana  
i) wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji  
j) port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem, 
k) port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika 
l) wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB) 
m) możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym  
n) mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników  
o) sterownik ma także posiadać możliwość programowania w języku graficznym dedykowanym, w 

języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk LabView i Simulink. 
2. Serwomotor duży – dwie sztuki 
3. Serwomotor średni 
4. Ultradźwiękowy czujnik odległości 
a) mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 
5. Czujnik dotyku – dwie sztuki 
a) mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 
6. Czujnik żyroskopowy 
a) mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 
7. Czujnik koloru / światła 
a) mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota; 
8. Akumulator litowo-jonowy 
a) możliwość ładowania bez wyciągania z robota. 
II. Pudełko/skrzynka do porządkowania części robota: 
Robot ma posiadać dedykowaną skrzynkę z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy 
ma umożliwiać stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. 
III. Robot ma posiadać odpowiednią ilość kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz 
kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. 
IV. Części konstrukcyjne: 
Robot ma posiadać: elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (minimum 2 
rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, kulkę 
podporową, pełniąca funkcję koła kastora. 
V. Robot ma posiadać dedykowane instrukcje budowy różnych typów 
robotów, tj: wahadło odwrócone, robot mobilny, ramię z końcówką roboczą, model taśmy 
produkcyjnej, itd. 
VI. Możliwości programowania graficznego, które ma posiadać robot: 
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a) moduł programowania 
b) tryb rejestracji pomiarów, tryb oscyloskopu, operacje matematyczne na zbiorach danych, 

wizualizacja, eksport danych do plików csv 
c) zintegrowane narzędzie dokumentowania pracy 
d) tworzenie własnych scenariuszy zajęć 
e) licencja wielostanowiskowa edukacyjna 
f) kompatybilne ze środowiskiem Windows (Win XP i nowsze) oraz Mac OS X 
g) wersja uproszczona dla systemów iOS (iPady) oraz Chromium. 
VII. Robot ma posiadać ładowarkę - dedykowaną ładowarkę do akumulatora z zestawu bazowego. 
VIII. Oprogramowanie i jego składniki: 
a) Robot ma posiadać oprogramowanie edukacyjne - graficzny język programowania robotów - 

przeznaczone do instalacji na komputerze zewnętrznym (komputerze stacjonarnym lub 
laptopie) - oprogramowanie winno posiadać licencję bezterminową; 

b) Częścią składową oprogramowania ma być rozbudowany system akwizycji i analizy danych 
pomiarowych, stanowiący narzędzie do wykorzystania podczas doświadczeń i 
eksperymentów. Oprogramowanie winno umożliwiać także pracę w trybie oscyloskopu, oraz 
zaprogramowanie wartości progowych pomiarów, dla których urządzenie będzie 
wykonywało zadane czynności, np. wydawanie dźwięku po osiągnięciu założonej 
temperatury. Moduł analizy danych ma pozwalać przeprowadzać matematyczne i 
statystyczne operacje na danych pomiarowych, umożliwiać wprowadzenie wartości 
przewidywanych przez uczniów oraz posiadać opcję eksportu danych do dalszej obróbki w 
innych aplikacjach. 

c) cyfrowy podręcznik i zeszyt - ma umożliwiać prowadzenie notatek podczas pracy z robotem, 
przygotowywanie zadań dla uczniów i sprawdzanie ich postępów w pracy; 

d) 48 tutoriali pokazujących działanie i programowanie robota, od najprostszych zadań (np. ruch 
robota) do zaawansowanych problemów (np. akwizycja danych, wykorzystanie tablic, 
operacje matematyczne itd.); 

IX. FUNKCJE EDUKACYJNE, które ma spełniać robot: 
a) możliwość projektowania i budowy programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, 

czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników; 
b) umiejętność rozumienia i interpretacji dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do 

budowy modeli trójwymiarowych; 
c) umożliwiać pracę metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa 

projektu; 
d) dawać możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi 

matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie 
średniej; 

e) umożliwiać rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka 
technicznego i słownictwa naukowego. 

Wszystkie zestawy tego samego producenta i o tym samym symbolu sprzętu- nowe w oryginalnym  
opakowaniu. 
Gwarancja min.  24 miesiące 

 

b)  dostawa 3 szt. zestawów  bazowych do robotyki, zgodnych z poniższą specyfikacją: 

Minimalne wymagania: 
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Roboty mobilne – zestawy bazowe konstrukcyjne robotów wraz z oprogramowaniem (roboty mają 
stanowić edukacyjne zestawy do budowania robotów wraz z oprogramowaniem - poziom ma być 
dostosowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych) . 
Roboty mają posiadać także możliwość programowania z komputera zewnętrznego (komputer 
stacjonarny lub laptop). 
 

Każda jedna sztuka opakowania (zestawu bazowego konstrukcyjnego robotów) ma 
zawierać/posiadać: bazowy zestaw konstrukcyjny robota wraz z oprogramowaniem [liczba części w 
jednej sztuce opakowania (zestawu): min. 500] składający się z niżej wymienionych części/modułów 
/oprogramowania: 
I. Części elektroniczne, które ma posiadać robot oraz ich parametry techniczne: 
1. Sterownik: 
a) Procesor  32 bit 
b) 64 MB RAM, 16 MB pamięci Flash 
c) Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach AA lub z wykorzystaniem 
d) dedykowanego akumulatora, 
e) porty do podłączenia efektorów 
f) porty do podłączenia czujników  
g) ekran monochromatyczny 
h) wbudowany głośnik 
i) wbudowana klawiatura podświetlana  
j) wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji  
k) port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem, 
l) port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika 
m) wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB) 
n) możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym  
o) mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników  
p) sterownik ma także posiadać możliwość programowania w języku graficznym dedykowanym, w 

języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk LabView i Simulink. 
2. Serwomotor duży – dwie sztuki 
3. Serwomotor średni 
4. Ultradźwiękowy czujnik odległości - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik 
robota 
5. Czujnik dotyku – dwie sztuki - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 
6. Czujnik żyroskopowy- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 
7. Czujnik koloru / światła - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota; 
8. Akumulator litowo-jonowy - możliwość ładowania bez wyciągania z robota. 
II. Pudełko/skrzynka do porządkowania części robota: 
Robot ma posiadać dedykowaną skrzynkę z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy 
ma umożliwiać stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. 
III. Robot ma posiadać odpowiednią ilość kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz 
kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. 
IV. Części konstrukcyjne: 
Robot ma posiadać: elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (minimum 2 
rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, kulkę 
podporową, pełniąca funkcję koła kastora. 
V. Robot ma posiadać dedykowane instrukcje budowy różnych typów 
robotów, tj: wahadło odwrócone, robot mobilny, ramię z końcówką roboczą, model taśmy 
produkcyjnej, itd. 
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VI. Możliwości programowania graficznego, które ma posiadać robot: 
a) moduł programowania 
b) tryb rejestracji pomiarów, tryb oscyloskopu, operacje matematyczne na zbiorach danych, 

wizualizacja, eksport danych do plików csv 
c) zintegrowane narzędzie dokumentowania pracy 
d) tworzenie własnych scenariuszy zajęć 
e) licencja wielostanowiskowa edukacyjna 
f) kompatybilne ze środowiskiem Windows (Win XP i nowsze) oraz Mac OS X 
g) wersja uproszczona dla systemów iOS (iPady) oraz Chromium. 

VII. Oprogramowanie i jego składniki: 
a) Robot ma posiadać oprogramowanie edukacyjne - graficzny język programowania robotów - 

przeznaczone do instalacji na komputerze zewnętrznym (komputerze stacjonarnym lub 
laptopie) - oprogramowanie winno posiadać licencję bezterminową; 

b) Częścią składową oprogramowania ma być rozbudowany system akwizycji i analizy danych 
pomiarowych, stanowiący narzędzie do wykorzystania podczas doświadczeń i 
eksperymentów. Oprogramowanie winno umożliwiać także pracę w trybie oscyloskopu, oraz 
zaprogramowanie wartości progowych pomiarów, dla których urządzenie będzie 
wykonywało zadane czynności, np. wydawanie dźwięku po osiągnięciu założonej 
temperatury. Moduł analizy danych ma pozwalać przeprowadzać matematyczne i 
statystyczne operacje na danych pomiarowych, umożliwiać wprowadzenie wartości 
przewidywanych przez uczniów oraz posiadać opcję eksportu danych do dalszej obróbki w 
innych aplikacjach. 

c) cyfrowy podręcznik i zeszyt - ma umożliwiać prowadzenie notatek podczas pracy z robotem, 
przygotowywanie zadań dla uczniów i sprawdzanie ich postępów w pracy; 

d) 48 tutoriali pokazujących działanie i programowanie robota, od najprostszych zadań (np. ruch 
robota) do zaawansowanych problemów (np. akwizycja danych, wykorzystanie tablic, 
operacje matematyczne itd.); 

VIII. FUNKCJE EDUKACYJNE, które ma spełniać robot: 
a) możliwość projektowania i budowy programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, 

czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników; 
b) umiejętność rozumienia i interpretacji dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do 

budowy modeli trójwymiarowych; 
c) umożliwiać pracę metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa 

projektu; 
d) dawać możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi 

matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie 
średniej; 

e) umożliwiać rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka 
technicznego i słownictwa naukowego. 

Wszystkie zestawy tego samego producenta i o tym samym symbolu sprzętu- nowe w oryginalnym  
opakowaniu. 
Gwarancja min.  24 miesiące 

Przedmiot zamówienia, o którym mowa  w pkt. 1 i 2 musi być fabrycznie nowy,  
nieuszkodzony, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, zapakowany w oryginalnym  
opakowaniu. 
 

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia- określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszego postępowania. 
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Oprócz ceny proszę również o podanie terminu realizacji zamówienia, 

  

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena – waga max. 60 pkt,  

Termin realizacji zamówienia – waga max. 40pkt. 

Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru: 

 

    najniższa cena 

Liczba punktów  =     ----------------------------------------------- x 60  

    cena badanej oferty  

 

Termin realizacji zamówienia – będzie obliczane wg wzoru: 

 

Najkrótszy termin realizacji zamówienia z pośród  

złożonych ofert  

Liczba punktów  =     ------------------------------------------------------------------------------ x 40  

Zaproponowany termin realizacji zamówienia badanej oferty 

 

DOSTAWA: 
Realizacja dostawy: Dostawa zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminie do maks. 14 dni 
kalendarzowych, liczonym od dnia podpisania umowy.  
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy niezwłocznie, nie później niż w 
terminie do 3 dni od dnia wyboru oferty. 
Miejsce dostawy:  zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania.  
 

 

Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 21.04.2017r. do godziny 15:30 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– w formie pisemnej na adres: Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica 

 (adres zamawiającego) 

– za pośrednictwem faksu 77 404 83 16 lub 

 (nr faksu) 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: gzo@lesnica.pl 

 (adres e-mail) 
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Osoby upoważnione do konaktu z Wykonawcami: 

 Beata Duk-Kosok, tel. 505 195 082, mail: info@bd-consulting.com.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej na wprowadzane przez Zamawiającego zmiany we 

wniosku o dofinansowanie związane z zakupem przedmiotowych pomocy dydaktycznych - 

zestawów do robotyki. 

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani. 

 

 

   

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz parametry funkcjonalno-techniczne 

3. Wzór umowy waraz z załącznikami  

 

 


