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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Część IIIA – Elektroniczna Tablica edukacyjna „Leśny koncert”.
Dotyczy: Dostawy wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.
Lp
.

Wyszczególnienie

1.

Elektroniczna tablica edukacyjna „Leśny koncert“
• Na planszy obrazującej las, niewielką polanę i śródleśne jezioro
umieszczonych zostało 31 gatunków zwierząt.
• Po wybraniu z legendy znajdującej się na ramie tablicy interesującego
nas gatunku, po wciśnięciu przycisku można usłyszeć charakterystyczny,
wydawany przez niego głos.
• Ponadto lektor, krótko prezentuje środowisko życia, cechy fizyczne
wyróżniające wybrane zwierzę oraz ciekawe zachowania tego gatunku.
Dane techniczne elektronicznej tablicy edukacyjnej:
a) format 150 cm x 100 cm x 20 cm (+/- 2cm)
b) tablica będzie posiadała możliwość odtworzenia co najmniej 30
utworów (ścieżek) dźwiękowych zapisanych w formacie Mp3 na
wymiennym dysku typu „Memory Flash”
c) na ścieżkach dźwiękowych będą nagrane głosy zwierząt
zamieszkujących polskie lasy oraz obszary wodne wraz z krótkim (ok. 1
min.) komentarzem naukowym
d) użytkownik będzie miał możliwość wyboru odpowiedniej ścieżki za
pomocą umieszczonych z przodu tablicy przycisków oraz możliwość
regulacji głośności odtwarzanego utworu. Tablica będzie skonstruowana
w sposób umożliwiający jej obsługę przez dzieci;
e) na kolorowym, podświetlanym za pomocą białych diod przednim
panelu tablicy znajdą się sylwetki zwierząt związane tematycznie z
nagranymi utworami oraz sygnalizacja świetlna – jako informacja, która
ścieżka dźwiękowa jest odtwarzana;
f) tablica posiada wewnętrzny przetwornik, który dostosowuje napięcie
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oraz opcję automatycznego wyłączania się podświetlenia w czasie od 30
sekund do jednej minuty po zakończeniu pracy;
g) tablica przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach, w związku z
tym z tyłu tablicy są wykonane otwory umożliwiające zawieszenie jej na
ścianie za pomocą haków.
Razem netto
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