
 
 

 
 

Protokół 
z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

o wartości powyżej 50 000 złotych do 130 000 złotych 
z dnia .09 grudnia 2021 r. 

 
 

1. Pełna nazwa Zamawiającego: 
 
Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej ul. Szkolna 31 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

lp nazwa ilość opis 



1 Drukarka 3D do Pracowni Druku 3D 

SkriLab 

1 Interdyscyplinarna pracownia druku 3D od Skriware wraz z obudową dydaktyczno-

metodologiczną przystosowana do pracy stacjonarnej, jak i do edukacji hybrydowej . 

• Drukarka 3D Skrinter 

Drukarka z intuicyjnym interfejsem i w pełni automatycznym procesem wydruku. 

Posiada zintegrowany slicer oraz łączy się z WiFi. 

Czujnik filamentu z możliwością jego wymiany w odpowiednim momencie  

i kontynuowania wydruku. 

Automatyczne poziomowanie blatu. 

System operacyjny: Android 

Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze 

Pakiet oprogramowania: Z-SUITE 

Menu w języku polskim 

Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm Głowica: Pojedyncza, V3 

Procesor: Quad Core 

Łączność: WiFi, Ethernet, USB 

Obsługiwane materiały: PLA, ABS, PET, TPU, NYLON, ASA, HIPS, GLASSBEND 

Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania stopionego materiału 

Wbudowana kamera 

Podgrzewany blat 

Zaawansowany system chłodzenia• Gwarancja 24 miesiące 

• Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej 

• Warsztat wdrożeniowy 

• Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line 

• Usługi serwisowe na terenie całej Polski oraz bezpłatna infolinia ze wsparciem od 

wykwalifikowanych specjalistów. 



2 Pracownia Druku 3D SkriLab 1 W zestawie do Pracowni Druku 3D:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- 10 x Filamenty PLA &ndash; łącznie aż 7,5 kg w 10 różnych kolorach!    

- Skrimarket 

Obszerna biblioteka 40 tys. gotowych do druku modeli 3D. 

- Creator i 3D Playground 

Wirtualny kreator konstrukcji zintegrowany z drukarką 3D Skrinter 

- Skriware Academy: 

- 24 e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii 

STEAM 

- 86 gotowych scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, 

chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą 

programową, 

- 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów, 

- karty pracy dla uczniów, 

- zintegrowana z Microsoft Teams i Google Classroom. 

 

3 Zestaw edukacyjny Arduino 1 TME Edukacja projekt promujący wiedzę z zakresu elektroniki i nowoczesnej technologii 

w rejonach. TME-EDU-ARD-2. wysoce intuicyjny i wygodny zestaw bazujący na Arduino 

Uno opracowany dla początkujących i średnio zaawansowanych adeptów programowania. 

Zestaw uruchomieniowy: edukacyjny Arduino· Komponenty:- A000066- KPS-3227- 

MCP23008- MCP9701- TSOP2236- WS2818 RGB LED· Wyświetlacz:- 7-segmentowy - 

LCD 2x16 znaków- OLED (128x64)· Rodzaj złącza- Arduino gniazdo- listwa kołkowa- 

USB B- zasilające· Interfejs- GPIO,- I2C - IrDA- SPI- UART- USB· Właściwości:- 

buzzer- czujnik temperatury- czujnik światła- mikrofon elektretowy- potencjometr- 

potencjometr do regulacji kontrastu · Zawartość zestawu:- dokumentacja- kabel USB A - 

USB B-płyta prototypowa 



4 Stacja lutownicza HOT AIR z 

grotem 2w1 

1 Z funkcją regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD 

-zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. Parametry minimalne 

stacji lutowniczej: · Moc: 75W · Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz · Zakres temperatur: 

200-480°C  · Dokładność temperatury: +/- 1°C · Czas nagrzewania: 15 s do 350°C  

Parametry minimalne stacji hot air: · Moc: 750W · Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz · 

Zakres temperatur: 100-480°C  · Dokładność temperatury: +/- 2°C  · Przepływ powietrza 

120 l/min · Czas nagrzewania: 10 s do 350°C 

5 Aparat fotograficzny Sony ZV-1 do 

wideoblogów 

1 Parametry minimalne:· Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS® typu 1,0" (13,2 x 8,8 

mm), współczynnik kształtu 3:2 · Piksele: około 20,1 megapiksela· Obiektyw: ZEISS 

Vario-Sonnar® T* złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym 

soczewka AA) · Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 

(teleobiektyw)· Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony,  

Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm· Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)· Zakres ustawienia 

ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – 

nieskończoność)· Zoom optyczny: 2,7x· Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 

5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x, · Clear image zoom (FILM): 

4K: 4,35x, HD: około 5,8x · Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: 

około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x, · Zoom cyfrowy (FILMY): około 11· 

Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD· Regulacja kąta: Kąt 

otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°· Wspomaganie MF przez powiększenie 

obrazu: 5.3x, 10.7x· Panel dotykowy: tak· Procesor obrazu: tak· Steadyshot (ZDJĘCIE): 

optyka· Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja 

przechyłu)· Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją 

fazy/AF z detekcją kontrastu)· Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, 

DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny· Strefa wyznaczania ostrości: 

Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), 

strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny 

punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), 

rozszerzane elastyczne punktowe)· Śledzenie obiektów: tak· Eye AF: [Fotografie] 

Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór 

lewego/prawego oka)· Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, 



punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar· Kompensacja ekspozycji: 

+/-3,0 EV, co 1/3 EV· Czułość ISO (FOTOGRAFIA): Automatyczna (ISO 100–12 800, 

możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 

125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/12 

50/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozzerzeniem do ISO 

64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 

100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600· Czułość ISO (FILMY): Automatyczna: 

(poziom ISO 125 – poziom ISO 12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), , 

/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/160 

0/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800· Tryb balansu bieli: 

Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), 

świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa 

błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny· 

Mikrokorekty balansu bieli: Tak (od G7 do M7, 57 stopni) (od A7 do B7, 29 stopni)· Czas 

otwarcia migawki: Inteligentna automatyka (4" – 1/2000), automatyka programowa (30" – 

1/2000), ręczny (B, 30" – 1/2000), preselekcja przysłony (30" – 1/2000), preselekcja czasu 

migawki (30" – 1/2000)4· Migawka sterowana elektronicznie: Inteligentna automatyka (4" 

– 1/32 000), automatyka programowa (30" – 1/32 000), ręczny (30" – 1/32 000), 

preselekcja przysłony (30" – 1/32 000), preselekcja czasu migawki (30" – 1/32 000)· 

Przysłona: Inteligentna automatyka (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / automatyka programowa 

(F1.8–F11 (seroki kąt)) / ręczny (F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja czasu migawki 

(F1.8–F11 (szeroki kąt)) / preselekcja przysłony (F1.8–F11 (szeroki kąt))· Weryfikacja 

obrazu: Kontrast, nasycenie, ostrość, strefa twórcza, przestrzeń barw (sRGB / Adobe 

RGB), jakość (RAW / RAW i JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa) / JPEG 

(Bardzo wysoka / Wysoka / Standardowa)· Redukcja szumów: Przy długich czasach 

ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 

1/3 s; przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona, wieloklatkowa redukcja 

szumów: automatyczna, ISO 100–25 600· Funkcje zakresu dynamicznego: Wyłączone, 

DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, 

nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV)· Funkcje zakresu 

dynamicznego: Wyłączone, DRO (automatyka/poziom 1–5), automatyka HDR 

(automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z 



krokiem 1,0 EV)· Tryb fotografowania: Automatyczny (inteligentna automatyka), 

automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu migawki, ręczne 

nastawianie ekspozycji, MR (przywołanie pamięci) [3 zestawy w korpusie / 4 zestawy na 

karcie pamięci], tryb filmu (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja 

czasu migawki, ręczne nastawianie ekspozycji); Filmy: automatyczny (inteligentna 

automatyka), tryb HFR (automatyka programowa, preselekcja przysłony, preselekcja czasu 

migawki, ręczne nastawianie ekspozycji), panorama, tryby tematyczne (wybór sceny)· 

Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia  

z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża 

czułość· Liczba zdjęć seryjnych: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 

kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s· Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 

zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z 

możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s· Tryb zapisu: Pojedynczy, ciągły, 

samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, 

DRO) 

6 Statyw do aparatu i kamery 1 Parametry minimalne: · ZastosowanieFoto, Video 3D · Pasmo: 1/4" (6.4 mm) · 

Dodatkowa funkcja: Leveling device · Głowica statywu: 3D: 3-Way Head · Maksymalne 

obciążenie: 500 g · Materiał: Aluminium · Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) · 

Uchwyt: brak · Gumowe stopki · Maks. grubość profilu: 16,8 mm · Regulowana 

wysokość: 36,5 -106,5 cm · Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna · Waga: 520 

g ·  

7 Mikrofon kierunkowy Saramonic 

Vmic-Mini 

1 Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia doskonałe nagrania 

dźwiękowe do wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu 

przenoszonego mechanicznie. Kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają 

nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów. 



8 Mikroport Saramonic Blink 500 B1 1 Kompaktowy, lekki i łatwy w użyciu system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek 

cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który 

zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk.   Zaczep do paska na odbiorniku 

służy jako uchwyt na stopkę aparatu do łatwego mocowania, dwa kable wyjściowe: TRS 

do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów. Nadajnik przypinany, wbudowany 

mikrofon, że można go przymocować do koszuli i odzieży. Profesjonalny mikrofon 

lavalier SR-M1.   Działa w wolnym od zakłóceń paśmie 2,4 GHz i automatycznie 

przeskakuje do wolnych kanałów, aby uniknąć zakłóceń statycznych i awarii dźwięku. 



9 Gimbal do aparatu fotograficznego i 

kamery 

1 Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR , składana konstrukcja 

i intuicyjne funkcje, dając nowe możliwości twórcom wszelkiej treści video. Składana 

konstrukcja urządzenia. Tryb SuperSmooth  obiektyw zmiennoogniskowy. Przednie 

pokrętło gwarantuje precyzyjne ustawienie ostrości niezależnie od sytuacji. 

Dwuwarstwowa płyta montażowa Manfrotto + Arca kompatybilna ze sprzętem 

popularnych marek. Przełączany  na tryb portretowy za pomocą jednego dotknięcia. 

Wbudowany ActiveTrack 3.0. Akcesoria zawarte w zestawie:· Gimbal, · Statyw 

plastikowy, · Płytka montażowa, · Podpora obiektywu, · Podwyższenie aparatu, · Kabel 

zasilający USB-C (40cm), · Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB, · 

Zapinany pasek x 2, · Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2, · Śruba 1/4"  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 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, · Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór 

mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow 

focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C), · Akumulator: 

model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 

24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu 

szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 

40° C, · Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C, · Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 

11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy · Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z 

uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ 

statywu), · Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), 

szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g 

10 Laptop Acer TravelMate P2 i5 8GB 

256SSD 

1 Laptop o parametrach minimalnych:  • Ekran o przekątnej 15,6 cali • Procesor: Intel Core 

i5 • Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD • Brak wbudowanego napędu optycznego • 

Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 • 

System operacyjny: Windows 10 Pro • Kolor: czarny 



11 Zestaw oświetleniowy: Lampa 

SOFTBOX ze statywem i żarówką 

1 Gotowy do pracy zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa oświetleniowa 

światła stałego SOFTBOX o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o 

mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny 

statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 2200 cm, 

wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw 

przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi. 

Rozstaw nóg (od stopki do stopki) 75cm.  Świetlówka fluorescencyjna mocy minimum 

65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła 

dziennego.   Specyfikacja: · Wymiary czaszy: min. 40x40cm · Mocowanie żarówki: gwint 

E27 · Żarówka: min. 65W  · Temperatura barwowa:5500K · Wysokość robocza: max. 

230cm · Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia · Odbłyśnik: Wewnętrzny 

 

12 Robot Photon EDU - pakiet 

rozszerzony 

3 Zestaw zawiera: 

- Jednego robota edukacyjnego Photon  (pudełko zawiera: robota Photon, przewód 

microUSB do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną); 

- Dostęp do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge; 

- Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych 

materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej i papierowej. 

- Scenariusze zajęć z Photonem  

- Dedykowaną matę edukacyjną  

- Zestaw fiszek do Photona). 

Dostosowany do podstawy programowej MEN 

W zestawie z robotem edukacyjnym Photon i aplikacją EDU pakiet scenariuszy i 

przykładów zajęć pozwalających realizować program podstawy programowej dla 

przedmiotów &bdquo;zajęcia komputerowe&rdquo; oraz &bdquo;informatyka&rdquo; 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Możliwości Photona: 

Przeznaczeniejest dla dzieci w wieku 3-18 lat. 

 

*programowanie z poziomu laptopa lub komputera wyposażonego w system Windows 7  

i nowsze.  



*Możliwość rozbudowywania go o nowe funkcjonalności po integracji robota z 

komputerem za pomocą Magic Dongle . Umożliwia ona wykorzystanie takich narzędzi 

jak: Scratch, MakeCode, Javascript czy języka Apple Swift  

*przystosowanie  do prowadzenia zajęć grupowych.  

 

Fabularna aplikacja przeznaczona dla samodzielnie pracujących dzieci.  Aplikacja składa 

się z 10 rozdziałów, związanych z podstawami programowania.   

     Photon Magic Bridge 

Aplikacja umożliwiająca programowanie robota przy pomocy komputera, wykorzystanie 

tablicy interaktywnej i innych integracji. Aplikacja zawiera dostęp do popularnych 

programów, jak Scratch czy Make Code.  Instrukcja 

    Photon Rivals 

Scenariusze do robota edukacyjnego Photon 

Scenariusze prowadzenia zajęć składające się z 3 dostosowanych do odpowiednich etapów 

kształcenia poziomów: A (przedszkole), B (kl. 1 - 3), C (kl. 4 - 8).  

Scenaiusze do pracy z uczniami w modelu STREAM: 

 Maszyna Goldberga STREAM 

 Robotowa Formuła 1 STREAM 

 Ruch Planet STREAM 

  Taniec z Robotem STREAM 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

Do nauki programowania z robotem Photon niezbędne jest urządzenie mobilne (tablet, 

smartfon) lub komputer albo laptop (z podłączonym Photon Magic Dongle, który jest 

sprzedawany osobno). 

Wymagania minimalne tabletu lub smartfonu do sterowania robotem: 

procesor 1.2 GHz, 4 rdzenie 

pamięć 8 GB, pamięć RAM 1 GB DDR3 

ekran 7&rdquo;, rozdzielczość 1024 x 600 

system min. Android 4.4 KitKat  iOS8.0+ 

bluetooth min. Bluetooth 4.0. 

W przypadku komputerów z systemem Windows, Photon Magic Dongle działa z 

komputerami wyposażonymi w system Windows 7+,  FireOS 4.1.1+, MacOS 10.9+, 



CromeOS 52+ 

Wymiary robota: 

Szerokość: 17,2 cm 

Długość: 17 cm 

Wysokość: 19 cm 

Waga robota: 690 g 

Photon i nowe technologie 

Integracja z komputerem PC 

 

Integracja robota z komputerem za pomocą Photon Magic Dongle umożliwia 

wykorzystanie takich narzędzi jak: Scratch, MakeCode oraz tablica interaktywna do 

nauczania programowania za pomocą Photona. 

Integracja z tablicą interaktywną 

Kodowanie na ekranie!  

Integracja z Makey Makey 

Integracja z IBM Watson 

Zestaw fiszek do Photona  

 

 

13 Laptop Acer TravelMate P2 i5 8GB 

256SSD 

2 Laptop o parametrach minimalnych:  • Ekran o przekątnej 15,6 cali • Procesor: Intel Core 

i5 • Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD • Brak wbudowanego napędu optycznego • 

Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD • Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 • 

System operacyjny: Windows 10 Pro • Kolor: czarny 

14 Szafa metalowa z 8 zestawami 

narzędzi dla ucznia 

1 Skład zestawu: ·Szafa metalowa na narzędzia z półkami, 1 szt. Szafa  stworzona z lachy 

ocynkowanej, z 4 półkami przestawnymi co max 35 mm oraz dwuskrzydłowe drzwi z 

chowanymi zawiasami; zamek baskwilowy.  Maksymalne obciążenie korpusu wynosi 500 

kg. Kolor popielaty. wym. 100 x 43,5 x 195 cm ;  nośność półki 100 kg · Zestaw narzędzi 

ucznia, 8 kpl.: Zestaw składa się z dwóch podstawowych zestawów narzędziowych i 

dodatkowych narzędzi. 1. Narzędzia do drewna w skrzynce:  Skrzynka narzędziowa 



BASIC 16" zawierająca ,  Kątownik stolarski Kątomierz 90° z grawerowaną skalą. · dł. 30 

cm, Młotek drewniany, Młotek gumowy biały,   Młotek ślusarski,  Bezprzewodowy 

pistolet do klejenia na gorąco · Moc: 60 W  Napięcie zasilania: 220-240 V, Temperatura: 

200-220 °C ,  Wkłady klejowe do pistoletu 6 sztuk w opakowaniu,  Taśma miernicza, 

Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) Z magnetyczną końcówką. Rękojeść pokryta 

elastycznym materiałem izolacyjnym.,  Kątomierz regulowny, Zestaw tarników do drewna 

Trzy kształty: półokrągły, okrągły i płaski. Z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią.  ·  

dł. części roboczej 20 cm (zdzieraki),  Taker , Zszywki (do takera), Zestaw wierteł do 

drewna ; Końcówka centrująca zapewnia dokładne pozycjonowanie. ·śr. 3-12 mm.,  

Zestaw dłut 4sztuki, Strug do drewna, Nóż do cięcia (ostrze chowane),  Obcęgi do 

gwoździ, Szczypce uniwersalne (kombinerki) Rączka pokryta materiałem 

antypoślizgowym. · dł. 15 cm,  Ołówek stolarski,  Bity do wkrętarki akumulatorowej  2. 

Narzędzia do metalu w skrzynce: ·  Skrzynka narzędziowa BASIC 16" zawierająca ; 

Zestaw wierteł do metalu Wykonane ze stali szybkotnącej. · śr. 1,5 - 12 mm,  Miernik 

uniwersalny (multimetr),  Rurki termokurczliwe,  Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) 

3 sztuki Z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 15 cm,  Punktaki 

do metalu 6 sztuk,  Szczotka druciana,  Piła ramowa do metalu Rękojeść rewolwerowa z 

tworzywa. Oprawka metalowa. Konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza. dł. 15 

cm,  Suwimiarka Zakres pomiarów w zakresie 0-150 mm z dokładnością do 0,05 mm., 

Rysik traserski prosty, Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek Szczypce precyzyjne 

wydłużone,  Lupa,  Szczypce boczne, Pęseta  Narzędzia dodatkowe:  Akumulatorowa 

wiertarko-wkrętarka (z zapasową baterią) Technologia akumulatorów: Li-Ion. Uchwyt 

wiertarski: 1.5-10 mm. Zestaw zawiera ładowarkę i dwa akumulatory., Przymiar stalowy,  

Imadło ślusarskie z kowadłem Korpus imadła jest wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. 

Stalowe elementy konstrukcyjne zapezpieczone są chromem. Imadło ma regulowaną 

obrotowa podstawę,  Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm, zerokość szczęk: 100 mm,  

Masa około 13 kg, · Siła ścisku około 1400 kg 

15 Lutownica 8 Służy do łączenia metalowych części za pomocą niskotopliwego spoiwa.  Parametry 

minimalne: · Moc: 100W · Napięcie zasilania: 230V~50Hz · Zakres pracy temperatur: 

400°C · Długość grota: 50 mm 



16 Wizualizer Epson ELP-DC07 1 Dzięki wizualizerowi umożliwisz dokładne obejrzenie prezentowanych materiałów 

wszystkim osobom. Szybka konfiguracja i podłączenie bezpośrednio do najnowszych 

projektorów. Prezentowanie materiałów w wysokiej jakości, Full HD 1080p i 

ośmiokrotnemu zoomowi cyfrowemu. Regulowana wysokość kamery i obrót o 90o, by 

prezentować obiekty trójwymiarowe. Dodatkowa nasadka z mikroskopem. Ma 

podświetlenie LED i wbudowany mikroskop oraz nie wymaga dodatkowego źródła 

zasilania. Niewielki i łatwy do przenoszenia w dołączonym futerale, a ramię można złożyć 

i schować w podstawie. Kluczowe cechy     Wyraźne, płynne obrazy: Kamera Full HD 

1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s,     8-krotny zoom cyfrowy, 

automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki     

Proste podłączanie: Zasilanie i sygnał obrazu są doprowadzone jednym kablem USB, nie 

wymaga dodatkowego źródła zasilania     Odpowiedni do prezentowania treści dwu- i 

trójwymiarowych: Regulowana wysokość, obrotowa głowica (90o) i nasadka z 

mikroskopem     Lekki i przenośny: Łatwy do przenoszenia, waży mniej niż 1 kg, miękki 

futerał w zestawie 

17 Burza mózgów 8 Doskonała pomoc do budowania obwodów elektrycznych i zapoznania się z 

zagadnieniami dotyczącymi elektroniki. Łatwe do połączenia ze sobą elementy pozwalają 

na zbudowanie 350 projektów. • 42 elem. • wym. 38,5 x 25 x 3 cm 

18 Maszyna elektrostatyczna 

Wimshursta 

1 Maszyna elektrostatyczna pozwala na otrzymywanie wysokiego napięcia i ładunków 

elektrycznych o różnych znakach (gromadzone osobno w wysokonapięciowych 

kondensatorach, tzw. butelkach lejdejskich). Umożliwia przeprowadzenie następujących 

doświadczeń z zakresu elektrostatyki: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, 

cieplne działanie iskry, jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na 

powierzchni przewodnika, linie sił pola elektrycznego, efekty świetlne w ciemności. · 

wym. platformy 28 x 18 cm · śr. tarczy 23 cm · wys. 34 cm 



19 Zestaw elektroniczny 750 1 Zestawy elektroniczne Boffin w prosty i zabawny sposób pomogą w nauce praw fizyki  

i umożliwią zrozumienie zasad działania układów elektronicznych. Pozwalają na 

tworzenie setek różnych projektów układów elektronicznych, w tym także opracowywanie 

własnych projektów. Elementy zestawów są łatwe do zamontowania i zdemontowania oraz 

mogą być łączone z elementami z innych zestawów Boffin. Poszczególne typy elementów 

oznaczono różnymi kolorami dla łatwiejszej orientacji. Zestawy zawierają szczegółowy 

poradnik na DVD, który opisuje funkcję każdego projektu i ilustruje położenie wszystkich 

elementów potrzebnych do zbudowania danego układu elektronicznego.  zestawy pozwala 

na stworzenie 750  różnych projektów Zestaw zawiera 78 elementów: • Podkładka o wym. 

27,8 x 19,8 cm, 1 szt. • Przewód el. z 1 połączeniem, 4 szt. • Przewód el. z 2 połączeniami, 

12 szt. • Przewód el. z 3 połączeniami, 4 szt. • Przewód el. z 4 połączeniami, 5 szt. • 

Przewód el. z 5 połączeniami, 2 szt. • Przewód el. z 6 połączeniami, 1 szt. • Układ 

dźwiękowy, 1 szt. • Przełącznik, 1 szt. • Przełącznik z przyciskiem, 1 szt. • Opornik 

światłoczuły, 1 szt. • Czerwona dioda LED, 1 szt. • Żarówka 3V z oprawką, 1 szt. • 

Uchwyt na baterie AA, 2 szt. • Głośnik, 1 szt. • Układ scalony Muzyka, 1 szt. • Układ 

scalony Alarm, 1 szt. • Układ scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt. • Silnik ze śmigłem, 1 szt. • 

Opornik 100  , 2 szt. • Drut łączący (czarny), 1 szt. • Drut łączący (czerwony), 1 szt. • 

Przewód el. z 7 połączeniami, 1 szt. • Antena, 1 szt. • Zielona dioda LED, 1 szt. • Żarówka 

6V z oprawką, 1 szt. • Mikrofon, 1 szt. • Układ scalony, 1 szt. • Wzmacniacz, 1 szt. • 

Kondensator 0,02µF, 1 szt. • Kondensator 0,1µF, 1 szt. • Kondensator 10µF, 1 szt. • 

Kondensator 100µF, 1 szt. • Kondensator470µF, 1 szt. • Opornik 1k , 1 szt. • Opornik 5,1k 

, 1 szt. • Opornik 10  , 1 szt. • Układ scalony o wysokiej częstotliwości, 1 szt. • PNP 

tranzystor, 1 szt. • NPN tranzystor, 1 szt. • Opornik opcjonalny, 1 szt. • Kondensator 

opcjonalny, 1 szt. • Dioda 1N4001, 1 szt. • Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED, 1 szt. • 

Moduł FM, 1 szt. • Miernik analogowy, 1 szt. • SCR, 1 szt. • Kondensator 470µF 

(złożony) , 1 szt. • Odporność 1k , 1 szt. • Zintegrowany obwód pamięciowy, 1 szt. • 

Ogniwo słoneczne, 1 szt. • Elektromagnes, 1 szt. • Ferromagnetyczny rdzeń, 1 szt. • 

Wibracyjny wyłącznik, 1 szt. • Paczka spinaczy biurowych, 1 szt. • Dwusprężynowa 

wtyczka, 1 szt. 

 

 



 
 

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: 60 000,00 zł.  
Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu  03.12.2021 r. na podstawie (podkreślić właściwą podstawę): 
a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia - podać źródło, 
b) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy, 
c) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel, 
d) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji, 
e) kosztorysu inwestorskiego. 
 
Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonał/a: Małgorzata Frączek 
 

4. Wykaz Wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty cenowej: 

Lp.  Nazwa firmy Siedziba firmy 

1 Jangar – szkolne pomoce dydaktyczne Warszawa al. Wyścigowa 18/39 

2 Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o Nysa ul. Słowiańska 7 

3 Moje Bambino Łódź ul. Graniczna 46  

   

 
5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe: 

Nr oferty Nazwa firmy Siedziba firmy Cena brutto 
OS-640/10/2021/LP Moje Bambino Łódź ul. Graniczna 46 60 000,00 

    

    

    

 
 

6. Opis kryteriów (należy określić kryteria oraz ich wagi procentowe, np. cena – 100%): 

7. Trafność asortymentu - 60% 

8. Termin  realizacji - 20% 

9. Cena - 20% 
10. Wskazanie wybranej oferty cenowej: 

 



W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową nr OS-640/10/2021/LP 
Nazwa firmy Moje Bambino 
Siedziba firmy (adres) Łódź ul. Graniczna 46 
 
Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:  
Kierując się kryteriami zawartymi w ofercie komisja zatwierdziła złożona ofertę. 
 

11. W wyborze oferty cenowej uczestniczyli:  
Małgorzata Frączek – dyrektor 
Piotr Węgrzyn - wicedyrektor 

 
 

………………………………………….       ………………………………..…… 
       (podpis prowadzącego prace)                       (podpis Dyrektora) 
 

12. Protokół sporządził/a: Anna Czup                            ...................................................................... 
(podpis osoby sporządzającej dokumentację) 

 

13. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej zatwierdził: 
 
 

           ...................................................... 
                    (data i podpis Dyrektora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


