
Zadanie nr 1 załącznik nr 2

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia - wyposażenia pracowni IT

wyposażenie pracowni IT

pomoce dydaktyczne/ 

sprzęt / wyposażenie
minimalne wymagania ilość cena brutto wartość brutto

Drukarka 3D z 

akcesoriami

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, zdalny 

podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, 

kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 miesiecy, 

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 (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim. 

1 0,00

Laptop do obsługi 

drukarki 3D wraz z 

oprogramowaniem

procesor i5, RAM 16GB, dysk SATA 256 GB, WIN 10 Professional, 

oprogramowanie do obsługi zakupionej drukarki 3D,  1 0,00

Filamenty (zestaw 

kolorów min. 5)
Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi 

drukarkami 1 0,00

Mikrokontroler z czujnikami i 

akcesoriami

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w 

szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz  zestaw 

przewodów" 
3 0,00

Lutownica / Stacja lutownicza z 

gorącym powietrzem 
Moc 75W, Napięcie zasilania 220-240V   ̴50Hz, zakres temperatur 

100 - 450 °C, funkcja regulacji temperatur,
1 0,00

Kamera przenośna cyfrowa wraz z 

akcesoriami

Jakość zapisu min. Full HD

Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy. W przypadku gdy 

łącznie zostaną spełnione wymagania techniczne obu pozycji, 

aparat fotograficzny oraz kamera cyfrowa mogą być w jednym 

urządzeniu.

1 0,00

Statyw z akcesoriami kompatybilny z zakupioną kamerą / aparatem 2 0,00

Mikroport z akcesoriami Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery 2 0,00

Oświetlenie do realizacji nagrań - 

zestaw

2 x świetlówka / żarówka LED o mocy 35 W, temperatura barwy 

światła 5500 K, regulacja wysokości 30 - 50 cm, 1 0,00

Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 1 0,00

Gimbal 1 0,00

Aparat fotograficzny z akcesoriami

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP Wbudowana lampa błyskowa 

Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna 

obiektywu. W przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 

wymagania techniczne obu pozycji, aparat fotograficzny oraz 

kamera cyfrowa mogą być w jednym urządzeniu.

1 0,00

RAZEM 0,00

Podpis Wykonawcy: ___________________________


