ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania cenowego „ Zakup wyposażenia certyfikowanej Sali doświadczeń świata” Metoda Snoezelen w ramach projektu „Wielozmysłowe
poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi” oraz certyfikowanego szkolenia
FORMULARZ CENOWY (oferent winien wypełnić kolumny: 5 oraz uzupełnić cenę brutto łącznie w tym VAT)
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LP

NAZWA

OPIS

ILOŚĆ SZTUK

1.

Łóżko wodne, rdzeń

2.

Wyposażenie SDŚ_Podstawa
muzyczna do łóżka wodnego
Wyposażenie SDŚ_ Mata
wibracyjna do łóżka
wodnego

3.

4.

5.

6.

7.

Wyposażenie SDŚ_ Drabina
świetlno-dźwiękowa
Wyposażenie SDŚ_ Materac
zabezpieczający

Wyposażenie SDŚ_ Basen z
piłeczkami
Wyposażenie SDŚ_ 2 Lustra
akrylowe

Materac wodny o wymiarach 160x200cm, wanna, osłona oraz rdzeń od certyfikowanego
producenta z gwarancją min 10 lat, z płynem konserwującym, matą grzewczą oraz pokrycie na
łóżko wodne z białego, wysokiej jakości materiału PCV - tkaniny w pełni zmywalnej
Podstawa muzyczna o wymiarach 160x200 cm z 4 wytwornikami drgań umieszczonymi w
podstawie, przylegającymi bezpośrednio do materaca wodnego i zestawem muzycznym (w
tym wzmacniacz dźwięku)
Mata wibrująca do łóżka wodnego, regulowana pilotem z co najmniej ośmioma wytwornikami
drgań - wymiar dopasowany do łóżka wodnego
Biała drabina świetlno-dźwiękowa: interaktywna drabina reagująca świetlnie na dźwięk, z 2
mikrofonami przewodowymi, z efektem echa, regulacją głośności, dwoma głośnikami, 2
zakresy świecenia 10 kolorowych pól – wisząca lub stojąca. Obudowa: malowany na biało MDF
bez łączeń zewnętrznych z zaokrąglonymi krawędziami
Biały materac ścienny, w całości pokryty wysokiej jakości, w pełni zmywalną tkaniną PCV łatwą
do dezynfekcji, zabezpieczający, na szerokość łóżka wodnego (100x200x5cm)
Basen o wymiarach 160x160x50 cm kolorze białym, z wysokiej jakości, w pełni zmywalnej
tkaniny PCV, łatwej do dezynfekcji. W zestawie z miękkim materacem na dnie mocowanym na
rzepy, z dodatkowymi wzmocnieniami ścianek pasami. Wypełniony w 3/4 plastikowymi
kolorowymi piłeczkami o różnej średnicy. Dodatkowo komplet piłeczek transparentnych i
materac do przykrycia kulek.
Lustra akrylowe: dwa lustra o wymiarach 150x100 cm bezpieczne, nietłukące, montowane na
płycie o grubości 10 mm wraz z białym, zabezpieczającym obramowaniem.
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Cena brutto
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8.

Wyposażenie SDŚ_ Kolumna
wodna z panelem
sterującym dla uczestnika

9.

Wyposażenie SDŚ_ Podest
do kolumn

10.

Wyposażenie SDŚ_ Materiał
sufitowy

11.

Wyposażenie SDŚ_ Kotara
materiałowa
Wyposażenie SDŚ_
Oświetlenie taśmami LED

12.

13.

14.

15.

Wyposażenie SDŚ_
Światłowody audio 100
wiązek 200 cm
Wyposażenie SDŚ_ Pufa z
granulatem
Wyposażenie SDŚ_ Kurtyna
światłowodów z
półokrągłym grzebieniem

16.

Wyposażenie SDŚ_Projektor
rozgwieżdżonego nieba

17.

Wyposażenie SDŚ_Tor
świetlno-dźwiękowy

Wysokiej jakości kolumna wodna o wysokości 170 cm, średnica 20 cm, z panelem sterującym
w postaci twardej, stabilnej poduszki obitej na miękko i pokrytej białym w pełni zmywalnym
materiałem, z 5 dużymi podświetlanymi przyciskami (możliwość zmiany kolorów poprzez
naciśnięcie przycisku w danym kolorze oraz możliwość zmiany wielkości bąbelków, a tym
samym ich głośności i natężenia przyciskiem środkowym)
Podest do wyspy kolumn 100x150x50 cm, solidna konstrukcja drewniana, w całości
tapicerowana białą, wysokiej jakości, w pełni zmywalną tkaniną PCV, z miękkim siedziskiem
oraz ściankami bocznymi, na dwie kolumny wodne z zaślepką na otwór bez kolumny. Wymiary
mogą ulec zmianie +/-10cm, podest może zostać dostosowany do każdego rodzaju kolumn.
Delikatny materiał podwieszany do sufitu ze wstążkami do podwieszenia we właściwych
miejscach tworzący efekt obłoków. Dostosowany do wymiaru pomieszczenia, łatwy do
demontażu celem wyprania 4 pasy o długości 3,5m
Kotara materiałowa z grubego białego materiału zasłaniająca okna do zamontowania na białej
szynie
sufitowej lub haczykach. Szerokość 3,3m długość 3m
Zestaw oświetlenia LED w skład którego wchodzi 5mb taśmy led, zasilacz oraz pilot z
możliwością zmiany koloru i natężenia światła.
Światłowody 100 wiązek o długości 200 cm, bezpieczne w elastycznej plastikowej osłonce, z
zaokrąglonymi końcówkami, ze źródłem światła sterowanym pilotem z możliwością pełnej
regulacji kolorów, ich natężenia i kilkoma programami przechodzenia. Dodatkowa możliwość
opcji audio z interaktywną reakcją światła na dźwięk
Biała pufa z wysokiej jakości, w pełni zmywalnej tkaniny PCV, łatwa do dezynfekcji, wypełniona
granulatem styropianowym, pojemność ok. 180l
Światłowody 200 wiązek o długości 250 cm, bezpieczne w elastycznej plastikowej osłonce, z
zaokrąglonymi końcówkami, ze źródłem światła sterowanym pilotem z możliwością pełnej
regulacji kolorów, ich natężenia i kilkoma programami przechodzenia, z pilotem typu „jajo”,
dodatkowo półokrągły grzebień do światłowodów o średnicy 130 cm
Projektor laserowy rozgwieżdżonego nieba (tysiące laserowych punkcików przesuwających się
powoli oraz opcja niebieskiej mgły o regulowanym natężeniu)
Tor świetlno-dźwiękowy (podstawa 8 kolorowych pół i panel ścienny z 8 podświetlanymi
polami za pomocą dużych włączników): materiał wykonania MDF malowany na biało (kanty
półokrągłe), zestaw 99 melodii wybieranych na tablicy numerycznej, dodatkowo opcja 10
melodii przykładowych przełączanych osobnymi przyciskami, podświetlenie LED, przełączniki,
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Wyposażenie SDŚ_Dywan
światłowodowy
Wyposażenie SDŚ_Panel
podświetlany z "aktywną
cieczą"

2 głośniki
Dywan światłowodowy w kształcie koła o średnicy około 155 cm, w kolorze jasnoszarym, z
miękkim włosiem, sterowany pilotem, możliwość wyboru koloru świecenia i jego natężenia

Wyposażenie SDŚ_Tuba
plazmowa aktywna na dotyk
i dźwięk

Panel wykonany z bezpiecznych przeźroczystych płyt podświetlany światłem LED, z cieczami w
wybranym kolorze. Reaguje na dotyk, przyciskanie i przesuwanie po panelu skutkuje płynnym
przemieszczaniem się cieczy.
Tuba plazmowa o wysokości 40cm lub dysk o średnicy ok. 20cm. Niebieskie promienie światła
krążą po całej tubie/dysku, a przy dotykaniu promienie podążają za palcami. Z przełącznikiem
wł/wył/audio oraz opcją reakcji na dźwięk poprzez wbudowany mikrofon (promienie ruszają
się w rytm dźwięku/mowy). Wykonane z wytrzymałego, odpornego na pęknięcia materiału

Wyposażenie SDŚ_Lampa
wodna do aromaterapii

Urządzenie do aromaterapii, zwiększające wilgotność w pomieszczeniu, inhalujące wraz z
olejkami eterycznymi, w zestawie 10 sztuk, 100% naturalne

Kula oświetleniowa

Kula lustrzana o średnicy 20 cm, z silnikiem o maksymalnym obrocie 1 na minutę, źródło
światła sterowane pilotem z pełną regulacją kolorów i ich natężenia

Wyposażenie SDŚ_duży
zestaw instrumentów
muzycznych

certyfikowane szkolenie

1 szt

1 szt

1 szt
1 szt

Zestaw 32 instrumentów orienrtalnych (wśród nich m.in. zestaw 8 sztabek dźwiękowych,
bumbum rurki, ocean drum, 3 kije deszczowe, misa tybetańska, gong, afrykańskie grzechotki,
żaby drewniane, drewniany ksylofon, marakasy, kabalonga, szekere, janczary, flexaton, tuba
wha-wha, bębenki i wiele innych)
Szkolenie przeprowadzone w miejscu zamawiającego przez certyfikowanych wykładowców
Metody Snoelezen

1 szt

1 szt

10 osób

Cena winna zawierać usługę transportu i montażu zakupionego wyposażenia
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__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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