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Załącznik nr 2
do Zarządzenia m-BR.0050.229.2021
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny zadania,

^&h.mo.A..w.....m<i.M
(wpisuje 'właściwa komórka orgcmnacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżehi Obywatelskiego

na rok 2022

< Uwaga:

Wypchiieaie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jestobowiązkowe. Formularz należy wypehiić czytehiie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)
zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczqcy m.in. modernizacji,przebudowy, bitdowy nowych obiektów lub mkupu wyposażenia. Projekty te koncenwują się nasferze technologiczno - technicznej)
zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieifwestycyjnym, w szczególności wydarzeniaspołeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia)

l. Tyhił zadania
c Bezpieczna szkoła. Instalacja Wideodomofonów w szkole PSP nr5 z OIim. E. Plater w Kluczborku.

2. Nr obszaru, Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, m- działki,arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w celachpomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu,
którego dotyczy propozycja zadania- ewentuahie dodatkowe załączniki proszę wymienić w punkcie6)

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziaiaini Integracyjnymi im. Emilii Plater w
Kluczborku.



c

c.

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku to
największa placówka oświatowa w tej części miasta. Do szkoły uczęszcza 560 uczniów w 28
oddziałach klasowych. Budynek jest położony blisko jednego z największych osiedli w mieście
oraz wzdłuż ulic Konopnickiej i Kołłątaja.
Warto zaznaczyć, że budynek do niedawna był również siedzibą dla gimnazjum, które posiadało
swoją instalacje domofonową.

Projekt zakłada montaż i uruchomienie wspólnego systemu wideodomofonów, które podniosą
bezpieczeństwo dla uczniów oraz ułatwią kontakt rodziców z gronem pedagogicznym i
pracownikami szkoły.

Poniższy projekt to zakup, montaż i konfiguracja: 2 domofonów, 9 monitorów, 500 mb przewodów
i elementów potrzebnych do realizacji zadania.

Z racji, że domofony są obsługiwane w technologii IP w każdym momencie można umożliwić zapis
(nagranie) z wideodomofnów co również podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów, pracowników i
mienia szkolnego.

4-Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane
i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Projekt zakłada montaż i uruchomienie systemu wideodomofonów, którego celem jest zapewnienie
bezpiecznych warunków pobytu i odbioru dzieci z ze szkoły oraz ułatwienie kontaktu z gronem
pedagogicznym oraz pracownikami szkoły.

Wideodomofony będą służyć do kontaktu rodzica z pedagogiem, nauczycielami (pokoje
nauczycielskie) dyrekcją, świetlicami logopedą, sekretariatami (x2).

Warto zaznaczyć, że obostrzenia pandemiczne utrudniają bezpośredni kontakt rodziców z
nauczycielami, domofon będzie ułatwieniem w poprawie kontaktu rodzica ze szkołą.

S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l. Zestaw domofonów IP HikVision
- kaseta zewnętrzna 8 przycisków - monitory 7" 7 sztuk
- możliwość podłączenia systemu do instalacji monitoringu (ciągły zapis z
kamery domofonu), - możliwość odbierania wywołania na smartfonach

9989,00 zł

2. Zestaw domofonów IP Hik Vision
- kaseta zewnętrzna 2 przycisków
- monitory 7" 2 sztuk
- możliwość podłączenia systemu do instalacji monitoringu (ciągły zapis z
kamery domofonu), - możliwość odbierania wywołania na smartfonach

3815,00 zł

3. Przewód UTP 500 mb 1000 zł

4 .Montaż, konfiguracja oraz materiały pomocnicze 1230,00 zł

Łącznie: 16034 zł
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6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanegozadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przyzaopiniowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)
l) Przykładowa, wstępna oferta i wizualizacja urządzeń z kluczborskiej finny POS-System Sp. z o.o.
2)

3)
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