
Załącznik nr 3 

Artykuł Minimalne parametry Ilość 

szt. 

Cena 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

brutto 

Wartość Nazwa oferowanego 

przedmiotu zamówienia  

proponowanej pomocy 

dydaktycznej, który 

potwierdzi zgodność 

pomocy dydaktycznej ze 

szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

Klocki do 

samodzielnej 

konstrukcji      

z akcesoriami 

 

  

Zestaw klocków  zachęca uczniów  szkół 

podstawowych do nauki przedmiotów STEAM. 

Zestaw  zawiera ponad 440 elementów. 

W skład zestawu wchodzi: 

- skrzynkę z organizerem na części,  

-  silniki, 

- 1 czujnik koloru,  

- matryca LED, 

- nieograniczone możliwości nauki – 

kompatybilność z innymi zestawami klocków. 
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Klocki do 

samodzielnej 

Klocki  zapewniają łatwą, praktyczną naukę oraz 
wspieranie zrozumienia fizyki bez potrzeby 
korzystania z zaawansowanych rozwiązań 
elektronicznych. Używając unikalnych 
elementów, uczniowie aktywnie uczą się 
inżynierii i fizyki, tworząc ciekawe budowle, które 
wprawiają potem w ruch 
Uczniowie mają możliwość: 
- Zbadać zjawisko siły wzajemnego 
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konstrukcji      

z akcesoriami 

 

oddziaływania ciał. 
- Zastosować umiejętności dociekania 
naukowego, aby pokazać, jak siły działające na 
obiekt mogą zmienić jego ruch. 

Klocki do 

samodzielnej 

konstrukcji      

z akcesoriami 

 

  

Zestaw klocków to narzędzie do nauki 
przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły 
podstawowej. Zestaw startowy do nauki robotyki, 
który daje nieograniczone możliwości 
kreatywnego projektowania. Współpracuje           
z systemami operacyjnymi. 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
Ponad 500 elementów, 
- skrzynka z organizerem  na części, 
- rama, 
- 3 silniki, 
- czujnik odległości, 
- czujnik koloru, 
- czujnik siły.  
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Klocki do 

samodzielnej 

konstrukcji      

z akcesoriami 

Zestaw uzupełniający do zestawu klocków, który 
pozwoli na tworzenie bardziej zaawansowanych 
modeli i zapewni dodatkowe godziny 
ukierunkowanego uczenia przedmiotów STEAM. 
 
Zawartość zestawu: 
- zębatki łukowe, 
- czujnik koloru, 
-  silnik, 
- koła, 
- ponad 600 elementów, 
-  kartonowe pudełko. 
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Robot 

edukacyjny 

wraz                         

z akcesoriami 

 

  

Programowalny dron edukacyjny.  

Specyfikacja techniczna: 

- tryb Bounce pozwala wznosić się w górę        

z dłoni oraz na niej lądować, 

- ochrona Failsafe- bezpieczne lądąwanie                      

w razie utraty połączenia. 

Wbudowane funkcje:                                           

wykrywacz zasięgu,                                                            

Wi-Fi,  

Port: Micro USB, 

wydajność lotu: dystans 100 m, 

wymienna bateria, 

kamera, 

ładowarka. 

Funkcjonalność robotów edukacyjnych 

pozwala na ich integracje z odpowiednim 

oprogramowaniem komputerowym. 

Programowanie na różnych poziomach i 

poprzez obsługę więcej niż jednego języka 

programowania. 

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy, 

autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 

3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – 

serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie 

techniczne w języku polskim, instrukcja 

obsługi w języku polskim. 
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Klocki do 

samodzielnej 

konstrukcji      

z akcesoriami 

 

 Zestaw zawiera:                                                                   
- 1550 klocków,                                                      
- 8 silników,                                                                                                                                                               
- sensory,                                                                        
- kontroler,                                                                         
- możliwość programowania.                                                                                                                                            
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