
Lp. Artykuł 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. 

1. Drukarka 3D  Specyfikacja 

drukarki: - 

Przestrzeń  

robocza: 150 x 150 

x 150, 

Obsługiwane 

systemy 

operacyjne: Mac 

OS do wersji 

Mojave, Windows 

7 i nowsze, 

Technologia 

druku: LPD 

technologia 

warstwowego 

nakładania 

stopniowego 

materiału  

Zbudowane lub 

wymienne boki 

drukarki, łączność 

WiFi, zdalny 

podgląd wydruku, 
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kompatybilny 

slicer,  

Instrukcje obsługi 

w języku polskim  

dostępne w formie 

cyfrowej i  

drukowanej - 

Wdrożenie 

produktu w  

placówce 

(kalibracja, 

ustawienia, 

szkolenia), 

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. 

Interfejs w języku 

polskim lub 

angielskim. 

2. 

 

Dodatki do 

dedykowanej 

Dedykowane 

zestawy narzędzi, 
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drukarki 3D Pendrive z 

materiałami do 

kursu online - 1 x 

Drukowana 

instrukcja, 

podręcznik oraz 

wzory karty pracy 

- 1 

x Dostęp do 

portalu i kursu 

online - 1 

x Szkolenie 

startowe dla 

nauczyciela. 

3. 

 

Filament Odpowiedni do 

proponowanej 

drukarki 3D 

1,75mm, różne 

kolory. 

Biodegradowalne 

filamenty 

kompatybilne z 

zakupionymi 

drukarkami. 
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4. Mikrokontroler z 

czujnikami i 

akcesoriami 

-Aplikacja do 

zestawu,  

-instrukcja po 

polsku,   

-nakładka 

-złącza analogowe 

i cyfrowe, płytki 
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stykowe 

prototypowe, 

zestaw 

przewodów. 

5. Stacja 

Lutownicza 

Z funkcją regulacji 

temperatury i 

cyfrowym 

wyświetlaczem. 

-zabezpieczenie 

przed zbieraniem 

się ładunku 

elektrostatycznego. 

Parametry 

minimalne stacji 

lutowniczej: · 

Moc: 

75W · Napięcie 

zasilania: 

220-240V~50Hz · 

Zakres temperatur: 

od 

+200 do +480°C . 

Szybkie 

nagrzewanie. 

Sterowany 

przepływ gorącego 

powietrza.  
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6. Lutownica Służy do łączenia 

metalowych części 

za pomocą 

niskotopliwego 

spoiwa. 
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Parametry 

minimalne: · Moc: 

100W · 

Napięcie zasilania: 

230V~50Hz · 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroport 

 

 

Mikroport nie 

wymagający 

podłączenia 

kablowego między 

nadajnikiem a 

odbiornikiem. 

Kompaktowy, 

lekki i łatwy w 

użyciu system 

mikrofonów 

bezprzewodowych 

do lustrzanek 

cyfrowych , kamer 

lub urządzeń 

mobilnych, który 

zapewnia 

szczegółowy, 

nadający się do 

emisji dźwięk. 

Nadajnik można 

przymocować do 

odzieży. 
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8. Aparat Rozdzielczość 1      



fotograficzny matrycy min. 20 

MP, wbudowana 

lampa błyskowa 

lub możliwość jej 

łatwego 

podłączenia, 

interfejs: USB, 

posiada Wi-

Fi/NFC, 

umożliwiający 

bezprzewodowe 

dzielenie się 

zdjęciami jak i 

sterowanie 

aparatem z 

poziomu tabletu 

lub smartfona, 

Bluetooth, 

stabilizacja 

optyczna 

obiektywu.  

9. Statyw do 

aparatu 

Statyw 

fotograficzny o 

wysokości 

regulowana 

wysokość .  

Gwarancja 2 lata 
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10. Mikrofon 

kierunkowy 

Kompaktowy 

mikrofon 

kierunkowy 

nadający się do 

nagrań również w 
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terenie. Pracuje z 

urządzeniami: 

aparatami 

fotograficznymi, 

kamerami, 

tabletami. 

 

11. Gimbal do 

aparatu 

fotograficznego 

Kompaktowy 

stabilizator dla 

aparatów 

bezlusterkowych i 

DSLR 

składana 

konstrukcja 

urządzenia,  

Specyfikacja 

techniczna:· 

Przetestowany 

udźwig: 3,0 kg, · 

Maksymalna 

prędkość kątowa 

gimbala przy 

sterowaniu 

ręcznym: Oś 

Pan: 360°/s, Oś 

Tilt: 360°/s, Oś 

Roll: 

360°/s, · Punkty 

końcowe: Oś 

obrotu 

Pan: 360° pełen 

zakres, Oś obrotu 

1      



Roll: -240° do 

+95°, Oś Tilt: -

112° do 

+214°, · 

Częstotliwość 

pracy: 

2.4000-2.4835 

GHz, · Moc 

nadajnika: 

< 8 dBm · 

Temperatura 

pracy: -20° 

do 45° C. 

12. Oświetlenie do 

realizacji nagrań. 

Gotowy do pracy 

zestaw 

oświetleniowy, w 

skład którego 

wchodzi oprawa 

oświetleniowa 

światła stałego 

SOFTBOX o 

wymiarach 

minimum 

40x40cm, 

żarówka 

fotograficzna o 

mocy 
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minimum 65W 

oraz statyw 

studyjny. 

Lekki, studyjno-

plenerowy, 

trzysekcyjny 

statyw 

oświetleniowy. 

13. Green Screen 

mobilny w 

obudowie 

Parametry 

minimalne: · 

Wymiary 

(rozwinięty): 140 x 

180 cm · Materiał: 

100% poliester 
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14. Kamera 

przenośna 

cyfrowa  

Kamera Full HD, 

wyposażona w 

zoom optyczny, 

stabilizator obrazu 

, posiada złącze 

mikrofonowe. 
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