Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Sala do zajęć specjalistycznych – Sala doświadczania świata - 2 zestawy (zestaw duży)
Obowiązkowe wyposażenie zestawu:
1. Fototapeta UV kosmos
2. Lustrzany panel akrylowy
3. Projektor do tarcz żelowych
4. Zestaw tarcz żelowych
5. Magiczny dywan
6. Podświetlany panel
7. Panel światłowodowy
8. Kaskada światłowodowa
9. Łóżko wodne
10. Baldachim światłowodowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zastosowanie

Do terapii i zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy

1.
Opis

Opis
Opis

Opis

Opis

Sztuk 2

Fototapeta UV kosmos
Specjalny materiał na ścianę, który wykorzystuje światło UV,
Wzór- motyw kosmos – wymiar ok. 180x140cm
2. Lustrzany panel
Panel z wypukłościami, dającymi efekt odbicia "rybie oko"
Materiał odporny na zarysowania-akryl, wymiary ok. 80 x 80 cm
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Projektor do tarcz żelowych
Projektor przestrzenny, do wyświetlania ruchomych obrazów na ścianie
lub suficie (obrazy o średnicy około 1,0 m powstają dzięki żelowym
tarczom) lub slajdów. Projektor energooszczędny, nienagrzewający się
4. Zestaw tarcz żelowych
Tarcze żelowe do projektora (komplet 4szt.) służą do wyświetlania na
ścianie ruchomych efektów świetlnych (pasujące do projektora z
punktu 3)
5. Magiczny dywan
Interaktywny system czujników ruchu z wbudowanym projektorem i
komputerem, wyświetla na podłodze obraz tworząc wirtualny
„magiczny dywan”. Możliwość regulowania wielkości wyświetlanego
obrazu poprzez wysokość zawieszenia urządzenia nad podłożem. W
zestawie pilot oraz ok 30 gier interaktywnych.
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6.

Opis

7.

Opis

Opis

Opis

Wymiary ok. 200 x 300cm.
Podświetlany panel
Panel wykonany w technologii LED (powierzchnia nie nagrzewa się),
umożliwia oglądanie przezroczystych i półprzezroczystych elementów z
funkcją ustawiania jednego z 12 kolorów (regulacja pokrętłem),
wymiary ok. 50x 40cm.

Panel światłowodowy
Panel światłowodowy do stymulacji świetlnej, daje efekt lustra 3D oraz
migotania. W zestawie: pilot radiowy (ściemnianie, on/off, zmiana
barwy), wbudowany generator światła (efekt zmiany kolorów) oraz
zasilacz wtyczkowy. Możliwe uruchamianie przez mikrofon. Wymiary
ok. 65 x 65 cm, waga 5 kg, moc: 3W
8. Kaskada światłowodowa
Kaskadę tworzy źródło światła LED o mocy 16W sprzężone z wiązką
włókien światłowodowych (ok.100punktów) sterowane pilotem (lub
automatycznie).
Włókna w przezroczystej koszulce PVC odporne na zginanie oraz
uszkodzenia mechaniczne (w środku trzy włókna), zakończenie
zaokrąglone i zamknięte. Średnica zewnętrzna włókien ok. 3mm.
Ilość/długość punktów: 100/ 2 m
9. Łóżko wodne
Materac wodny pozwalający na wykonywanie ruchów i odczuwanie
własnego ciała, daje efekt falowania. Łóżko wyposażone w grzałkę
elektryczną z termostatem utrzymującą temperaturę wody około 28
stopni. Obudowa łóżka z płyty laminowanej, krawędzie obudowy obite
pianką i tworzywem, co zabezpiecza przed uderzeniem.
Materac dostępny w 3 rozmiarach:
- 140x200cm
- 160x200cm
- 180x200cm
10. Baldachim światłowodowy
Baldachim w formie koła lub kwadratu o średnicy ok. 60-80cm
(ok.100 szt. światłowodów o długości ok. 250cm). Baldachim
wytwarza intensywne efekty wizualne - jego światłowody emitują
punkty świetlne w kilku zmieniających się kolorach. W komplecie z
generatorem LED RGB sterowanym pilotem radiowym, ze zmianą
barw. Sprzężone z nim włókna światłowodowe, znajdują się w
przezroczystej koszulce PVC (odporne na zginanie oraz uszkodzenia
mechaniczne) Zakończenia światłowodów zamknięte i zaokrąglone.
Średnica zewnętrzna włókien ok. 3mm.
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Sala do zajęć specjalistycznych – Sala doświadczania świata - 1 zestaw (zestaw mały)
Obowiązkowe wyposażenie zestawu:
1. Magiczny dywan
2. Panel światłowodowy
3. Baldachim światłowodowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zastosowanie
Do terapii i zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy

Sztuk 1

Opis

1

Opis

Opis

1. Magiczny dywan
Interaktywny system czujników ruchu z wbudowanym projektorem i
komputerem, wyświetla na podłodze obraz tworząc wirtualny „magiczny
dywan”. Możliwość regulowania wielkości wyświetlanego obrazu poprzez
wysokość zawieszenia urządzenia nad podłożem. W zestawie pilot oraz ok
30 gier interaktywnych.
Wymiary ok. 200 x 300cm.
2. Panel światłowodowy
Panel światłowodowy do stymulacji świetlnej, daje efekt lustra 3D oraz
migotania. W zestawie: pilot radiowy (ściemnianie, on/off, zmiana barwy),
wbudowany generator światła (efekt zmiany kolorów) oraz zasilacz
wtyczkowy. Możliwe uruchamianie przez mikrofon. Wymiary ok. 65 x 65
cm, waga 5 kg, moc: 3W
3.
Baldachim światłowodowy
Baldachim w formie koła lub kwadratu o średnicy ok. 60-80cm (ok.100 szt.
światłowodów o długości ok. 250cm). Baldachim wytwarza intensywne
efekty wizualne - jego światłowody emitują punkty świetlne w kilku
zmieniających się kolorach. W komplecie z generatorem LED RGB
sterowanym pilotem radiowym, ze zmianą barw. Sprzężone z nim włókna
światłowodowe, znajdują się w przezroczystej koszulce PVC (odporne na
zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne) Zakończenia światłowodów
zamknięte i zaokrąglone. Średnica zewnętrzna włókien ok. 3mm.

1

1

Zamawiający informuje, iż podane opisy są przykładowe oraz że dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych o parametrach nie gorszych jak opisane.

