Wrocław, dnia 26.02.2018r.

SZACOWNIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul.
Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem
jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
"Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy
wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
2. Przedmiotem niniejszego szacowania jest: Zestaw EEG Biofeedback – łącznie 4 sztuki
Dostawa realizowana będzie do:
Liczba
Przedszkole
sztuk
Przedszkole w Wysokiej

1

Przedszkole w Ślęzie

1

Przedszkole nr 68

1

Przedszkole w
Pustkowiu

1

Adres Przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Wysokiej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej), ul.
Chabrowa 99, 52-200 Wysoka
Przedszkole Samorządowe w Ślęzie, ul. Przystankowa 2, 55-040 Ślęza
Przedszkole Integracyjne nr 68 im. Roku 2000, ul. Jana Długosza 29, 51-162 Wrocław
Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim), ul. Kolejowa 46, 55-040, Pustków
Żurawski

- w ramach realizacji projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16
wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i
Długołęka)”.
Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa
Zastosowanie

Zestaw EEG Biofeedbacka
Urządzanie stosowane do obrazowania i modulowania czynność bioelektrycznej mózgu jako
element psycho- i neurofizjoterapii.
Zestaw EEG Biofeedbacka typu aparat DigiTrack Biofeedback lub produkt równoważny o
parametrach nie gorszych niż wskazany typ aparatu
Poniższy system może być rozbudowany o możliwość pracy z zabawka zewnętrzną do
biofeedback (nie ujęta w zestawie) i programem do streamingu z YouTube

Opis

W skład zestawu wchodzą:

2-kanłowy koder do EEG z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych
czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu)
 Komputer PC (INTEL Core, HDD min. 320 GB, RAM 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2
monitory
 Drukarka laserowa do wydruków wyników badań
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Biurko/wózek z filtrem sieciowym
Oprogramowania zarządzające z funkcja streamingu z Youtube (niegraniczona liczba
filmów i animacji, plików muzycznych dla dzieci)
Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za
pośrednictwem przekaźnika USB
Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”
Czujnik z funkcją pomiaru impedancji
Elektrody w montaży jedno lub dwubiegunowym
Pasta klejąca - 1 szt.
Pasta oczyszczająca – 1 szt.
Walizka do przewozu sprzętu
Instrukcja obsługi w języku polskim
Aparatura powinna posiadać certyfikat CE kl I oraz spełniać standardy IEEE
24 miesięczna gwarancja,
dostawa, montaż
szkolenie dla użytkowników sprzętu - minimum 4h

4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w
terminie:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie: max. 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a,
(I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 1.03.2018 2018r. do godz. 12:30.
6. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej, z wynagrodzenia brutto wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa
należności, w szczególności należności publicznoprawne.
7. Zamawiający oczekiwał będzie aby potencjalni Wykonawcy na potrzeby niniejszego szacowania wartości
zamówienia, podali Zamawiającemu kwotę netto za jaką zamierzali by zrealizować niniejsze zamówienie.
8. Wykonawca oświadcza, że w stawkach, które podał w szacowaniu wartości zamówienia, uwzględnione
zostały wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej
ewentualne koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).
9. Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.ckp.pl
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz – szacowanie wartości zamówienia
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Załącznik nr 1 – formularz – szacowanie wartości zamówienia
l.p.

Nazwa

Cena za 1
sztukę netto

Łączna liczba
sztuk

Zestaw EEG Biofeedback

4
ŁĄCZNIE KWOTA NETTO:
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Łączna kwota
netto

Podać kwotę i stawkę
podatku VAT (jeżeli
dotyczy)

