Załącznik nr 3 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Sprzęt do terapii Tomatisa: kompletny sprzęt do diagnozy i terapii wraz ze szkoleniem dla 4 osób – 1 sztuka
Obowiązkowe wyposażenie zestawu:
Zastosowanie
Opis

Diagnozy i terapia metodą prof. A. Tomatisa
Zestaw do diagnozy i terapii metodą prof. A. Tomatisa:
1. Audiometr diagnostyczny umożliwiający wykonywania badań uwagi słuchowej i
lateralizacji (kalibracja do metody Tomatisa) – 1 szt.
2. Elektroniczne Ucho spełniające wszystkie założenia metody Tomatisa,
przetwarzające dźwięk w sposób analogowy, o mocy wyjściowej pozwalającej na
podłączenie 8 par słuchawek – 1 szt.
3. Materiał muzyczny do metody Tomatisa nagrany w systemie 24bit/48 kHz
zawierający nagrania utworów Mozarta, chorałów gregoriańskich oraz walców na
karcie SDHC lub nośniku USB – 1 kpl
4. Odtwarzacz audio pracujący w systemie 24 bit/48kHz, przystosowany do
odtwarzania plików muzycznych z kart SDHC i nośników USB – 1 szt.
5. Rozdzielacze sygnału do słuchawek, czterowyjściowe, z regulacją poziomu
głośności dźwięku na drodze powietrznej i kostnej oraz balansu niezależnie dla
każdej pary słuchawek – 2 szt.
6. Słuchawki do metody Tomatisa z wbudowanymi wibratorami kostnymi (słuchawka
kostna) o paśmie przenoszenia na drodze powietrznej 10-30 000 Hz – 8 szt.
7. Tester słuchawek do sprawdzania poprawności działania słuchawek powietrznych i
kostnych.
8. Mikrofon do ćwiczeń aktywnych o charakterystyce zgodnej z założeniami prof. A.
Tomatisa.
9. Obudowa zestawu terapeutycznego umożliwiająca bezpieczne przenoszenie i
przewożenie zestawu – 1 szt.
10. Umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.
11. Dedykowany laptop – 1 szt.
12. Komplet przewodów łączących poszczególne elementy zestawu – 1 kpl
13. Instalacja i montaż sprzętu w przedszkolu
14. Szkolenie dla zespołu terapeutycznego (4 nauczycieli/terapeutów), w przedszkolu
na zainstalowanym sprzęcie, min. 60 h dydaktycznych; w tym materiały
szkoleniowe oraz Świadectwo ukończenia szkolenia z wykazem godzin i informacją
o nabytych umiejętnościach/ kwalifikacjach/kompetencjach lub certyfikat
nadający uprawnienia specjalistyczne

UWAGA.
Zamawiający oczekuje, iż dostawca przeprowadzi na swój koszt i własnym staraniem Szkolenie dla zespołu
terapeutycznego (4 nauczycieli/terapeutów), w przedszkolu na zainstalowanym sprzęcie, min. 60 h
dydaktycznych; w tym materiały szkoleniowe oraz Świadectwo ukończenia szkolenia z wykazem godzin i
informacją o nabytych umiejętnościach/ kwalifikacjach/kompetencjach lub certyfikat nadający uprawnienia
specjalistyczne.
Koszt przeprowadzenia szkolenia zostanie uwzględniony przez wykonawcę w cenie przedmiotu zamówienia.

