
Płock, 10.06.2016r 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 
im. Druha Wacława Milke w Płocku 
09-402 Płock ul. 1 Maja 11 
Telefon: 242 – 624 – 015  
NIP 774-26-62-473 
www.sp6plock.pl 
  
 
 
 
 
  

Zapytanie ofertowe 
dotyczy: dostawy i montażu Laboratorium Fonetycznego MENTOR PC2  

28 STANOWISK UCZNIOWSKICH  
do pracowni języków obcych 

wg specyfikacji 
 
 
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z 
zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż Laboratorium Fonetycznego MENTOR 
PC2 – 28 STANOWISK UCZNIOWSKICH wg załączonej specyfikacji do pracowni 
języków obcych w  Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku 
 
 
 
 
Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ul 1 Maja 11 
NIP: 774-26-62-473 
tel/fax  242 – 624 – 015  
www.sp6plock.pl. 
e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 
  
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń multimedialnych do 
pracowni języków obcych wg specyfikacji 
 
 
 



Miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 24.06.2016r za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej,  

 faxem na nr 242 624 015,  

 pocztą na adres zamawiającego, 

 kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im 
Druha Wacława Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana 27 czerwca 2016 roku, a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:30 w siedzibie 
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy, którego cena ofertowa jest najniższa przewyższa 
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania 

 
 
 
 
Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 
 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 sierpnia 2016r. 
 
 
 
 
 
 
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 
Bogdan Siemiński 
tel. 243 698 910 
e-mail: informatyk@sp6plock.pl 
 
 
 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

/ - / 
Katarzyna Fabiszewska 

 
 

 
 
 

 
 



SPECYFIKACJA 
 Laboratorium Fonetycznego MENTOR PC2 

 
28 STANOWISK UCZNIOWSKICH 

    
    

L.p. nazwa /opis Ilość 

1 jednostka centralna systemu, okablowanie, 

 metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka 
lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm; centralka nie 
posiada klawiatury  – obsługa tylko z komputera PC (tablicy 
interaktywnej) za pośrednictwem programu, 

 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo), 2 wyjścia audio, wejście 
słuchawkowe uruchamianie centralki za pomocą przełącznika 
on/off, 

 moduł USB do podłączenia komputera, 

 wbudowany wzmacniacz stereo 40W, 

 sterowanie mikroprocesorowe, 

 cyfrowa regulacja siły  głosu z mikrofonów, z wejścia 
magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja siły oraz barwy głosu 
w głośnikach, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, 
magnetofon), wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z 
funkcją symulacji zakłóceń rozmów telefonicznych, 

 zasilanie jednostki centralnej 230V, stanowisk, uczniowskich 8V, 
pasmo przenoszenia 50Hz – 10 kHz,  

 okablowanie (1xRCA / mini jack mono - 2 szt., 2xRCA / 2xRCA), 

 certyfikat CE – należy załączyć do oferty,  

1 

2 oprogramowanie sterujące PC 

 program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z 
komputera; interface użytkownika (wirtualna klawiatura), timer, 
tryby pracy, imienna lista wg numerów stanowisk, wybór źródła 
dźwięku program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostępne w 
pracowni, 

1 

3 oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy 

 dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego 
odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia,  

 funkcja magnetofonu i rejestratora,  

 10 znaczników wyodrębniających część zapisu,  

 wybór prędkości odtwarzania, 

 graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z 
oryginałem, 

 zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy, 
 

1 

4 przyłącza stanowisk uczniowskich  
wieszak (uchwyt) do słuchawek zintegrowany z gniazdem 
słuchawkowym DIN 5 pin – osłania i zabezpiecza przyłącze przed 
wyrwaniem,  

28 

5 wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem dynamicznym 

 słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 
20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW,  

 mikrofon:  impedancja  200Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 
30~16000Hz, 

 trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna 
obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon na giętkim pałąku, 
duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka 5 pin;  

 certyfikat CE – należy załączyć do oferty,  
 
 

29 



6 głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego  
2-drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, 
pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar 
magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3”, 

2 

wymagania 
dodatkowe 

 gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki, 

 dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki, 

 nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na 
pracownię, 

 dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, 

 dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 
rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni, 

 montaż na istniejących meblach (stoliki przytwierdzone do podłogi, 7 stanowisk w 
rzędzie, jedna strona przyległa do ściany 

 

 
 
 
    
Funkcje realizowane w pracowni:    
    

 przełączanie trybów pracy (praca w parach, grupach, indywidualna) 
 praca w grupach:    

 podział słuchaczy na dwie dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy 
(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje) 

 dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami  

 szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup A i B 

 konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora 

 konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

 konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy  

 konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez  

 część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A 
słucha tej dyskusji,    

 praca w parach:    

 podział słuchaczy na pary, które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się pomiędzy 
parami (podział odbywa się według stanowisk: 1+2, 3+4, itd.), 

 konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym, 

 konwersacja uczniów w parach z nauczycielem, 

 podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy 

 konwersacja z uczniem, parą lub grupą 

 konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup 

 konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup 

 zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV 

 wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do 
wybranych uczniów, 

 prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki    
    
Funkcje dostępne dla słuchacza:    

 praca indywidualna 

 odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora 

 odsłuch wykładu lektora 

 konwersacja z lektorem 

 konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą 

 powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD 

 kontrola własnej wymowy 
 praca w parach 

 podsłuch przez lektora wybranej pary 

 konwersacja wybranej pary z lektorem  
    



 praca w grupach 

 odsłuch programu nauczania przez grupę 

 odsłuch wykładu lektora przez grupę 

 konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora 

 konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

 konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy 

 konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez 

 konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę     
 

 w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela  

 w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu     
  
Funkcje dodatkowe    

 timer odmierzający czas pracy,    
 podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego   
 jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. 

poleceń nauczyciela)     
 jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu 

    
 możliwość podłączenia komputera    
 oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie 

stanowiska: 

 jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych 

 jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, 

 zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na 
dwóch oddzielnych ścieżkach 

 odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i 
odwzorowanie danego zwrotu 

 graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, 
nagranego głosu i oryginału; 

 zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać, 

 włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu, 
 indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez uczniów  

    
Funkcje specjalne    

 tworzenie list obecności uczniów  
 możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników 

elektronicznych (pliki SOU) 
 przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk 
 włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów 
 dystrybucję dwóch dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup 
 nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub 

innego źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję 
 dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów 
 przełączanie źródła dźwięku 
 rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


