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Załącznik nr 3 

Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia 

L.P. Przedmiot zamówienia 
 

Opis parametrów technicznych 
 

1. Drukarka 3D Skrinter VAT 0% do Pracowni 
Druku 3D SkriLab 

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.  Zestaw edukacyjny Arduino 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 

3. Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 
ST-8802 Atten 

Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza. Moc lutownicy: 65W · Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C  · Moc nakładu powietrza: 800W · 
Zakres temperatur powietrza: 100-500°C  · Przepływ powietrza 120 l/ 
 

4. Aparat fotograficzny Canon PowerShot G7 
X Mark II 

· Ogniskowa: 8,8–36,8 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 24–100 mm) 
· Przybliżenie: optyczny 4,2x, ZoomPlus 8,4x, cyfrowy około 4x (z funkcjami cyfrowy telekonwerter około 1,6x lub 2,0x) 
· Maksymalna wartość przysłony: f/1,8–f/2,8 
· Regulacja ostrości: typ TTL 
· Regulacja ekspozycji: tryb pomiary wielosegmentowy (połączony z ramką AF wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, punktowy 
· Migawka: czas naświetlania od 1 do 1/2000 s (ustawienie fabryczne), 1/8–1/2000 s (tryb filmowania), tryb BULB, od 15 do 1/2000 s (łączny zakres zmienny w 
zależności od trybu fotografowania) 
· Kolorowa matryca: sRGB 
· Dotykowy ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cale). Format obrazu 3:2 
· Fotografowanie - tryby: Smart Auto (58 wykrywanych scen), programowa AE, preselekcja migawki, preselekcja przysłony, ręczny, niestandardowy, 
hybrydowa automatyka, SCN (portrety, autoportret, panoramowanie, gwiazdy (portret na tle gwiazd, nocny pejzaż gwiazd, ślady gwiazd, film poklatkowy o 
gwiazdach), zdjęcia nocne z ręki, HDR, efekt obrazu olejnego, efekt akwareli, efekt miniatury, efekt aparatu-zabawki, nieostre tło, miękka ostrość, ziarnisty 
Cz/B, pod wodą, fajerwerki), film standardowy, krótki klip, film ręczny, film poklatkowy, film iFrame 
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· Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11; połączenie Wi-Fi z komputerem: Windows 10/8.1/8/7 
z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10; w przypadku Image Transfer Utility: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11 
· Źródło zasilania: Akumulator litowo-jonowy NB-13L (akumulator i ładowarka w komplecie) 
· Żywotność baterii: ok. 240 zdjęć 
· Środowisko pracy: 0–40°C; wilgotność: 10–90% 
· Waga: ok. 319 g (z akumulatorem i kartą pamięci) 
· Wym. (szer. × wys. × dł.): 105,5 × 60,9 × 42,0 mm 

5. Statyw do aparatu i kamery Foto, 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 · Gwarancja 2 lata 

6. Mikroport Saramonic Blink 500 B1 kompaktowy, lekki i łatwy w użyciu system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń 
mobilnych, nadający się do emisji dźwięk.   Zaczep do paska na odbiorniku, dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów. Nadajnik 
przypinany na wbudowany mikrofon. Blink500 działa w wolnym od zakłóceń paśmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do wolnych kanałów 

9. Gimbal do aparatu fotograficznego i 
kamery 

Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR składana konstrukcja i intuicyjne funkcjei,. Tryb SuperSmooth, dwuwarstwowa płyta 
montażowa Manfrotto + Arca kompatybilna ze sprzętem popularnych marek. Wbudowany ActiveTrack 3.0". 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 Chromebook Spin 512 Ekran o przekątnej 12 cali, Procesor: Intel Celeron N4120, Pamięć RAM: 4 GB Dysk: 32 GB eMMC, Złącza: USB 3.2, USB-C Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 
System operacyjny: Google Chrome OS   

11. Zestaw oświetleniowy: Lampa SOFTBOX ze 
statywem i żarówką 

Wymiary czaszy: min. 40x40cm · Mocowanie żarówki: gwint E27 · Żarówka: min. 65W  · Temperatura barwowa:5500K · Wysokość robocza: max. 230cm · 
Głowica: ruchoma,  umożliwiająca zmianę kąta świecenia · Odbłyśnik: Wewnętrzny 

12. ClassVR - wirtualne laboratorium 
przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVR 
Premium 

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1, ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego, soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 
stopni FOV, polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh, przedni aparat 13 Mpx z autofokusem, mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą 
podwójnych pasków z tyłu 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440, 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej 
Do czterech godzin pracy na jednej baterii, zintegrowane podwójne głośniki 

13. LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw 
podstawowy 

. Ponad 500 kolorowych elementów LEGO® Technic™,: • Rama 3x3 pozwalająca na łatwą zmianę kierunku budowania • Klocek 2x4 posiadające otwory na osie 
krzyżowe, pozwalające na łączenie elementów LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM Płytka podstawowa, ramki, pozwalające na budowę większych modeli. • Koła 
do łatwego montażu z silnikiem. Klipsy do przewodów w różnych kolorach, skrzynka z organizerem na części · Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub 
wyposażony w 6 portów, matrycę LED 5x5, 6-osiowy żyroskop głośnik, Bluetooth i akumulator.( 3 silniki i 3 różne czujniki) . Aplikacja SPIKE App oparta o 
Scratch, współpracująca z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android. Sterownik j zasilany akumulatorem, ładowany za pomocą kabla 
USB (w zestawie), · duży silnik, · 2 mniejsze silniki, · czujnik odległości, · czujnik koloru, · czujnik siły, · materiały dla nauczyciela w języku polskim - ponad 400 
gotowych lekcji, · 528 elementów, · szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora LEGO® Education· dla 1 – 2 osób, · opakowanie: pudełko z 
tworzywa sztucznego, · wym. 42 x 31 x 15,5 cm , · waga: 1,4 kg 

14. Filament PLA zielony, czerwony, niebieski, 
żółty  

Szpula filamentu: 750g, ekologiczna kartonowa rolka biodegradowalne tworzywo sztuczne wykonane z odnawialnych zasobów naturalnych,  

15. Krzesło Ergo obrotowe limonka 
 

Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, ergonomiczny kształt, stelaż wyposażony w mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie, odporne na 
zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem wys. 
siedziska od 38 do 51 cm 
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