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Nazwa sprzętu

- przedmiot
zamówienia

Opis sprzętu - przedmiotu zamówienia
/wymagania minimalne/*

llość sztuk /
zestawów/
kompIetów

1. Drukarka 3D wraz z ak-
cesoriami - Sygnis Ad-
venturer 4

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi,
zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x ]_5cm x
15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 1_2

miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3

tygodni, serwis iwsparcie techniczne - serwis
obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku
polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie
papierowa), lnterfejs w języku polskim lub angielskim.
Obudowa metodyczna- 12 lekcjiwideo, 12 projektów
wydruku 3D. 6x filament ( 6 kolorów- po 1 kg każdy).

1 sztuka

2. Aparat fotograficzny z

Sony Cyber- shot DSC-

RX100 lll z funkcją
kamery i akcesoriami

N ajważn iejsze fu n kcje:

-20, 1-mega pikse lowy (w przybliżeniu) przetwornik obrazu
CMOS Exmor R@ typu 1,0",

-obiektyw ZElSS@ Vario-Sonna r@ T* 24 - 70 mm F!,8-ż,8
- wbudowany wizjer elektroniczny.

1 sztuka

3. Mikrokontroler Arduino
z czujnikami i

akcesoriami.

Zestaw umożliwiający budowę min. 15 projektów. Zawiera
m.in.: -instrukcje,
- czujnik temperatury, fotorezystor, wyświetlacz LCD, silnik,
serwo, diody LED.

1komplet

4. Stacja lutująco-
rozlutowująca za
pomocą gorącego
powietrza

Moc 300 W + cyna lutownicza do lutowania
1komplet

5. Oświetlenia do rea lizacji
nagrań

Komplet: softbox oktagonalny 70 cm, świet]ówka L25W,
statyw 1 komplet

6. Mikrofon kierunkowy
Boya BY-MMI

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który
zapewnia nagrania dźwiękowe do wideo. Zawiera:
-1x osłona przeciwwietrzna -L
x mikrofon BOYA BY-MM1
-1 x anti-shock
-1 x kabel 3,5mm TRS wyjście audio (do kamer, rejestrato-
rów audio i innych urządzeń rejestrujących.)
-]- x kabel 3,5mm TRSS wyjście audio (do smartfonów lOS i

And roid, tabletów, Mac'ów)

]_ zestaw

7. Mikroport
bezprzewodowy
Kimafun

Bezprzewodowy mikrofon krawatowy KM-G 130. W zesta-
wie:

]_ zestaw

strono 7 z 4



nadajnik, klips do kołnierzyka, gąbka tłumiąca (2 szt), od-
biornik, uchwyt do paska, adapter do smartfonów mini
jack 3,5 mm TRRS, adapter jack 6,35 mm. kabel USB do ła-

dowania, etui

8. Statyw fotograficzny Regulacja wysokości od 45 do 1-70 cm

Głowica kulowa z poziomicą oraz dodatkowymi podziałka-

mi.

Demontowana szybkozłączka z gwintem L/4 cala w stan-

dardzie arca swiss.

Nóżki złożone z czterech segmentów, blokowanych zaci-

skamiz tworzywa.

Regulowany rozstaw nóg.

Możliwość przełożenia kolumny centralnej głowicą do

dołu.

Hak do zawieszenia przeciwwagi.

Antypoślizgowe stopki,

Miękka, piankowa rqczka.

Udźwig do 4 kg. Waga - 1600 g

W komplecie pokrowiec.

]. sztuka

9. Gimbal ręczny DJJ Ro-

nin- S.C.
Gimbal do aparatu fotograficznego i kamer.

KompatybiIny z zaproponowanym aparatem
fotograficznym.

1 sztuka

10. Mobilny zestaw do
zajęć konstrukcyjnych

STEAM

Zawartość zestawu STEAM:
- wózek na kółkach o wymiarach 65x39x114 do spakowa-
nych materiałów,
- karty pracy dla uczniów,
- 18 elementowy zestaw narzędzi ( każde po 2 sztuki),
- zestaw plastikowych rurek (100 małych i 100 dużych),
- zestaw kół iśmigieł (40 plastikowych kół, 20 małych śmi-
gieł, 20 dużych śmigieł),
- zestaw kabelków ( 15 m elastycznego drutu, 15 m prze-

wodu elektrycznego,4 czarne i4 czerwone przewody kro-
kodylkowe),
- 40 elementowe zestaw elektryczny( baterie, brzęczki, sil-
niki prądu stałego),
- 140 elementów konstrukcyjnych (gwoździe, śruby, za-

wiasy, haczyki),
- 320 klocków drewnianych ( małe, średnie i duże- d|. L2,5
cm),

- zestaw kół zębatych i szpulek ( 1-00 plastikowych kółek,

20 szpulek),
- zestaw łączników ( 800 opasek zaciskowych o dł. 10 cm,

1 zestaw
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1_5 m sznurka),
- zestaw tubek rzemieślniczych (20 małych, 20 dużych, każ-

da o długości 15 cm),

- zestaw 70 różnych arkuszy ( min. papierowe, plastikowe),
- zestaw 82 drewnianych kształtów ( trójkąty, deseczki, pa-

nele- największy 1-1,4x 15,2 cm),

- zestaw piankowych kształtów ( 30 cylindrów,, ].0 prosto-

kątnych arkuszy- największy 1,4x2t,5 cm\,

- zestaw pojemników ( 40 małych i30 dużych pojemników

z pokrywami),

- zestaw tekturowych pudełek ( 10 kwadratowych i 10 pro-

stokątnych).

1,1,. pracownia coolTool

- pierwsze krokiw
obróbce drewna

Pracownia CoolTool - 8 stanowisk ( kompletów) PLAYma-

ke do obróbki drewna. zawiera:
- wiertarki pionowe do drewna z blatem roboczym, o wy-
miarach 1-00x100 mm
- tokarka
- szlifierka,
- wyrzynarka,
- drewniane wa|ce, Błyty sklejki, wzorniki do wyrzynarki,
śrubokręty, gogle ochronne, zasilacze do maszyn

]_ zestaw

12. POLYDRON Budujemy
mosty Zestaw startowy

Zestaw zlożony z 134 elementów (figury POLYDRON w 7

kształtach, słomki, podstawy, linki, wsporniki, ].2 dwu-
stronnych kart zawierających opis mostów i ich konstrukcji,
broszura metodyczna dla nauczyciela

]. zestaw

13. Zestaw do programo-
wania i konstruowania
mBot Explorer Kit

Zestaw złożony z 60 elementów: 2x silnik Micro TT, 1x czuj-
nik ultradźwiękowy, ]_x mCore (mikrokoltroler ATmega

328),Ix czujnik linii, ].x pilot na podczerwień, 1x moduł
Bleutooth, 1x trasa dla linefollowera, 1x podwozie, 1x opo-
na 90B, 1x kółko swobodne, ].x koło 90T, 6x śruba M3x25,
].5x śruba M4x8, 8x nakrętka M3, 2x rzepy,4x wkręt
M2.2x9,5,4x, 1x dystanse M4x25,2x kabel 6P6C RJ25 20

cm, 1x kabel USB AB 1m, 1x osłona z tworzywa sztuczne-
go,2x pojemnik na baterie, 1x śrubokręt, 1_x instrukcja

1 zestaw

14. Zestaw do programo-

wania i konstruowania
mBot Ranger

Zestaw złożony z ponad 100 elementów: 2X silnik z enko-
derem, 1 x sterownik Me Auriga, 2 x czujnik światła, 1 x

czujnik dźwięku, 1x żyroskop, 1x czujnik temperatury, 1x

czujnik odległości, 1x podwójny czujnik linii, 2x moduł Blu-
etooth, 2x opona 90T, 2x gąsienica, 2x belka O8ż4-48,2x
belka 0824-LIż,38x śruba ( 5 typów), 6x wspornik (3 typy),
2x kątownik (2 typy), 8x koło zębate (3 typy), 1x klucz pła-

ski, 1x śrubokręt, 1x kabel do silnika, 1x kabel USB, 1_x in-

stru kcja.

]- zestaw

15. Laptop kompatybilny z

zaproponowaną
drukarką 3D

Laptop o parametrach minimalnych:
Ekran o przekątnej 15,6 ca]i
Procesor: i 5

1 sztuka
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Pamięć RAM: 16 GB
Dysk: min. 512 GB
Zlącza:- USB 3.1, USB-C, HDM|
Komunikacja: Wi-Fi- obsługa standardu AC
System operacyjny: Windows ].0

* Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:

1. Są fabrycznie nowe iwolne od obciążeń prawamiosób trzecich;

2. Posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim oraz
spełniają wszelkie normy prawnie wymagane;

3. Posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż2lata;

4. Wszystkie pomoce posiadają certyfikaty pozwalające na użytkowanie w szkołach.

5. Są ujęte w katalogu wyposażenia i spełniają wymagania programu ,,Laboratoria Przyszłości".
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