I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 28
tel./fax (032) 2852845
e-mail:sekretariat@sempa.pl ; www.sempa.pl

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający :
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska28
Tel. 32 2852845
Adres mail: sekretariat@sempa.pl
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Programy Corinth Classroom Lite
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są Programy Corinth Classroom Lite z biologii człowieka – 1 sztuka,
biologii zwierząt- 1 sztuka, biologii roślin- 1 sztuka, chemii – 1 sztuka, fizyki i astronomii- 1
sztuka, geometrii- 2 sztuki i geologii- 1 sztuka.
Parametry obowiązkowe:
1. Możliwość uwypuklenia dowolnej części modelu w celu bardziej kompleksowej prezentacji
2. Zoom i obrót 3D modeli w celu bardziej szczegółowego widoku
3. Funkcję rozszerzonej rzeczywistości
4. Wbudowaną funkcję ślepej mapy w celu przeanalizowania i przetestowania wiedzy
uczniów
5. Narzędzie do wyszukiwania zgodnie z nazwą i słowami kluczowymi
6. Możliwość przełączania poszczególnych wersji językowych i wyświetlenia dwóch języków
jednocześnie
7. Funkcję zdjęcia w celu stworzenia nieograniczonej liczby obrazków do pomocy naukowych
na własne potrzeby
8. Możliwość wpisywania własnych uwag do modeli

9. Kompatybilność z MS Office 2013 i 2016 w celu zastosowania modeli w prezentacjach i
dokumentach
10. Filmy pokazujące jak szybko i łatwo używać aplikacji na lekcji
11. Pełny opis naukowy każdego elementu

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia i dokumenty Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać drogą
elektroniczną.

5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Pani
Edyta Frania kierownik gospodarczy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach, tel. 32 2852845
6. Termin realizacji zamówienia
Ustala się od dnia zawarcia umowy do 21 grudnia 2018 r. a podstawą wystawienia faktury
będzie podpisanie protokołu odbioru.
7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@sempa.pl w terminie
do 10 grudnia 2018 r.
W tytule proszę podać nazwę zadania : aplikacja Corinth
8. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zmówienia .
9. Opis kryteriów wyboru oferty
Oferty będą oceniane według kryterium ceny. W przypadku ofert z taka sama ceną
zamawiający poprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
10. Ogłoszenie wyników postępowania.
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź
unieważnieniu postępowania.

