
Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp. Nazwa Opis produktu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość
1 Filament Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi drukarkami 1

2 Drukarka 3D wraz 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 lub 

angielskim. Na potrzeby zakupionej drukarki 3D możliwy jest także 

zakup laptopa. Liczba zakupionych laptopów nie może przekroczyć 
liczby zakupionych drukarek. 1

3 Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: 

płytki stykowe prototypowe oraz  zestaw przewodów" 1
4 Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem 1
5 Statyw z akcesoriami 1
6 Mikroport z akcesoriami Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery. 1
7 Oświetlenie do realizacji nagrań 1
9 Gimbal 1

10 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

11 Tablica ścieralne Wisząca lub stojąca. Umożliwiająca pisanie markerami. 4

12 Robot edukacyjny wraz z akcesoriami

Funkcjonalność robotów edukacyjnych pozwala na ich integracje z 
odpowiednim oprogramowaniem komputerowym. 
 Roboty powinny umożliwić zdalne kierowanie ruchem robota 
 Roboty powinny umożliwiać programowanie na różnych poziomach i 
poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (np. 
tekstowy, bloczkowy) 10



13 Maszyna do szycia z akcesoriami

Trwałe, metalowe podzespoły
 Mocna i szybka - prędkość maksymalna do 860 wkłuć na minutę
 LEDowe oświetlenie pola pracy
 odporna na błędy początkujących 1

14 Igły do maszyny do szycia Zgodnie ze specyfikacją maszyny do szycia 5

15 Zestaw igieł Minimum 5 sztuk różnej wielkości
Do szycia ręcznego 5

16 Szpilki Paczka 3
17 Szydełka Zestaw 5
18 Druty dziewiarskie Uniwersalne 5

19 Wkłady klejowe do pistoletu Uniwersalne
 Rozmiar dostosowany do pistoletu 5


