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Formularz ofertowy nr 1  
do zapytania ofertowego 

………………………………………. 
             (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH (wyposażenie podstawowe) 
 
 

Lp. Rodzaj przedmiotu Opis / parametry Ilość 
Cena 

jednostk. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
jednostk. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1.  
Drukarka 3D z 
akcesoriami 

Drukarka 3D z 5-letnim 
programem wsparcia szkoły z 
menu w języku polskim, 
możliwością przenoszenia 
danych za pomocą WIFI, 
kabla USB lub karty SD o 
podświetlanym polu 
roboczym 210 x 210 x 210 
mm. Drukarka wykorzystuje 
technologię FDM do 
tworzenia wydruków oraz 
oprogramowania TinkerCAD, 
Fusion360, Onshape, CURA, 
Simplify3D. Przy zakupie 
drukarki Banach School 
uzyskuje się: ekspercką 
wiedzę specjalistów w 
technologii 3D dla polskiej 
edukacji szkolnej, gotową 
bibliotekę 500 projektów 
modeli 3D zgodne z polską 
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podstawą programową na 
różne zajęcia przedmiotowe, 
wysokiej jakości sprzęt - 
wyjątkowo łatwy i prosty w 
obsłudze, gwarantowane 
wsparcie serwisowe, opiekę 
dla szkoły - bezpłatne 
wsparcie opiekuna 
merytorycznego, który w 
przyjazny sposób i zgodnie z 
wymaganiami projektu 
rządowego pomoże wdrożyć 
technologię 3D w szkole. 
Dodatkowo, uzyskuje się 
pakiet dydaktyczny, w którym 
znajduje się: materiał do 
druku (1 kg filamentu PLA), 
karta SD na projekty 3D, 
oprogramowanie z licencją 
otwartą dla szkół 
(projektowanie modeli 3D, 
przygotowania modeli do 
druku 3D). 

2.  
Szafka z pojemnikami 
na drukarkę 3D i 
filamenty 
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3.  
Filament PLA - 1 kg - 
różne kolory (min. 6 
kolorów) 

Filament kompatybilny z 
drukarką 10 

     

4.  
Mikrokontroler z 
czujnikami 

Podstawa STEM, język 
oprogramowania SCRATCH, 

3 silniki, 2 czujniki, 1 
jednostka sterująca 
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5.  
Mikrokontroler z 
czujnikami 

Najbardziej kompletny 
zestaw startowy dla Arduino 3 

     

6.  
Stacja lutownicza z 
gorącym powietrzem 

Kolba lutownicza o mocy 
70W, temperatura grzania 
200-480°C , grzałka 
ceramiczna, napięcie na 
grzałce 24V 
Gorące powietrze o mocy 
500W, temperatura grzania 
100-480°C, grzałka z 
metalowym rdzeniem, 
kompresor o maksymalnej 
wydajności 23l / min 
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7.  
Kamera przenośna / 
aparat – 2 w 1 

Matryca: APS-C 
Rozdzielczość: 24,1 Mpx 
Jakość nagrywania filmów: 
Full HD 
Procesor obrazu: DIGIC 4+ 
Zdjęcia seryjne: 3kl./s 
Wizjer: optyczny 
Ekran: LCD, przekątna 7,5 
cm 
Łączność bezprzewodowa: 
Wi-Fi, NFC 
Karta Sandisk Extreme 64gb 
150mb/s; Torba 
Czytnik kart pamięci; Zestaw 
czyszczący. 
Gwarancja: 24 miesiące, 
Czterostopniowy stabilizator 
obrazu 
Soczewki asferyczne 
redukujące zniekształcenia 
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Zdjęcia zbliżeniowe od 0,25 
m 
Powłoka Super Spectra 
Okrągła przysłona 
Szybki system AF 
Gwarancja: 24 miesiące 

8.  Statyw z akcesoriami 

Rozmiar mocowania 
śrubowego: 1/4";-20, 5/8” -11 
Sekcje nóg: 4 sekcje 
Typ blokady nóg: pociągnij 
klamrę 
Typ głowicy: głowica kulowa 
Zakres panoramy: 360 ° 
Zakres pochylenia: 180 ° 
Pochylenie boczne: 90 ° 
Minimalna wysokość: 18,6 
cala (48 cm) 
Maksymalna wysokość: 56,3 
cala (143 cm) 
Maksymalna średnica rury: 
0,9 cala (23 mm) 
Torba do przenoszenia 
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9.  
Mikroport z 
akcesoriami 

Zasilanie:2 baterie AA, 1,5 V 
albo akumulator; 
Zasięg: do 100 metrów 
Poziom ciśnienia 
akustycznego (SPL) 130 dB 
Pasmo przenoszenia 50 - 
18000 Hz Całkowite 
zniekształcenia harmoniczne 
(THD) ≤ 0.9 % 
Częstotliwości transmisji: 
470 - 516 MHz 
Rodzaj mikrofonu: na klipsie 
(krawatowy) 
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Przetwornik mikrofonowy: 
wstępnie spolaryzowany 
mikrofon pojemnościowy 

10.  
Oświetlenie do 
realizacji nagrań 

2 lampy fotograficzne; 
• moc pojedynczej żarówki: 
85W; 
• wydajność żarówki: 600W; 
• kolor świecenia żarówki: 
5500K (neutralny); 
• regulowany kąt wiązki; 
• wymiary softboxu: 50x70cm; 
wysokość statywu: 80-
200cm. 
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11.  Mikrofon kierunkowy 

- Przeznaczenie: 
nakamerowe i shotgun 
- Rodzaj przetwornika: 
Pojemnościowy 
- Rodzaj łączności: 
Przewodowa 
- Charakterystyka 
kierunkowości:  
superkardioidalna 
- Złącze: Minijack 3,5 mm  
- Rozmiar membrany: 0,55" 
- Pasmo przenoszenia: 
20 ~ 20000 Hz 
- Impedancja: 200 Om 
- Czułość: - 33,6 dB 
- Zasilanie: Wbudowany 
akumulator, microUSB, 
Bateria AA x 1 
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12.  Gimbal 

Wykonanie ze stopu 
magnezu z aluminium; 
Kompatybilny z szeroką 
gamą kamer i obiektywów; 
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Płynne filmowe ujęcia przy 
użyciu tylko jednej ręki; 
Automatyczny obrót, 
regulacja prędkości i kontrola 
kąta; 
Czas pracy od 2 do 12 godzin 
Akumulator o pojemności 
min. 3000 mAh + zasilacz; 
Akumulator powinien 
posiadać dodatkowe gniazdo 
ładowania USB i możliwość 
ładowania przez zewnętrzny 
zasilacz 

13.  Laptop 

Procesor: Intel Core i3 min. 
11 gen., taktowanie 
procesora: min. 2,4 GHz; 
przękątna ekranu: 15,6”; 
matryca: LED matowa; 
pamięć ram: min. 8GB; dysk 
SSD: min. 250 GB, system 
operacyjny: Windows 10PRO 
64 bit; porty: 1xHDMI, 
3xUSB,  
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RAZEM: 
 

 
 
 
 

 
 

……...........................................                                                                                 ……………………………..…………………………        
          miejscowość, data                                                                                            pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  
                                                                                                                                               do reprezentowania wykonawcy 


