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Formularz ofertowy nr 2 
do zapytania ofertowego 

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

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH (wyposażenie dodatkowe - robotyka) 
 
 

Lp. Rodzaj przedmiotu Opis / parametry Ilość 
Cena 

jednostk. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
jednostk. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1.  
Klocki do samodzielnej 
konstrukcji z 
akcesoriami 

LEGO Education SPIKE 
Prime - zestaw podstawowy 2 

     

2.  
Klocki do samodzielnej 
konstrukcji z 
akcesoriami 

LEGO Education SPIKE 
Prime - zestaw rozszerzony 2 

     

3.  
Klocki do samodzielnej 
konstrukcji z 
akcesoriami 

Lego Education SPIKE 
Essential 10 

     

4.  Wizualizer 
 

1 
     

5.  Mikroskop 

- Mikroskop LCD 
- Zasilany sieciowo.  
- Wyposażony w podwójny 
system oświetlenia: światło 
naturalne i oświetlenie LED.  
- Powiększenie do 1600 razy.  
- Wyświetlacz LCD o 
przekątnej 3,6" pozwala na 
obserwację równocześnie 

1 
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przez kilka osób, komfortowo 
i dobrym kontrastem obrazu.  
- Pamięć wewnętrzna 128 
MB, można ją rozszerzać 
umieszczając kartę SD  
- Okular 10x, 16x. Obiektywy: 
4x 10x 40x. Powiększenie 
40x, 100x, 400x; 64x, 160x, 
640x. 

6.  Skaner 3D 

- Liczba klatek na sekundę: 
10 
- Obszar skanowania: 37,8 x 
53,6 cm 
- Rozdzielczość 
przestrzenna: 0,5 mm 
- Odległość skanowania: 40-
90 cm 
- Zasięg skanowania (tryb 
ręczy): 0,3 m do 2 m 
- Zasięg skanowania (tryb 
obrotowy): 0,3 m do 0,5 m 
- Format wyjściowy: obj, stl 
- Przesyłanie danych: USB 
3.0 
- Temperatura pracy: 0-40°C 
(bez kondensacji) 
- Zgodność z systemem: 
Windows 10 64BIT 

1 

     

7.  Długopisy 3D 

Długopis 3D – 6 szt. 
Przenośne baterie 
(powerbanki) do korzystania 
z długopisów 3D bez 
zasilania – 6 szt. 
Materiały do druku – filament. 

1 
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Szablony do pracy w klasie z 
długopisami 3D. 
Szkolenie online dla 
nauczycieli. 
Walizka do przechowywania. 
Warunki techniczne: 
- zakres obsługiwanej 
temperatury: od 50 do 210*C 
- 8 ustawień prędkości 
- system start-stop 
- ceramiczna głowica 
- specjalna głowica 
pozwalająca na pracę z 
niższą niż nominalna 
temperatura dla danego typu 
materiału, np: 160 stopni dla 
typowego PLA 
- system automatycznego 
cofania filamentu przy 
wyłączaniu – mechanizm 
zapobiegawczy 
przed zapychaniem 
urządzenia 
- możliwość pracy na 
zasilaniu z powerbanku 
- wyświetlacz LCD 
- napięcie zasilania 5V – 
możliwość zasilania z power 
banku 
- ergonomiczny uchwyt z 
wyściółką gumową 
- kilkadziesiąt karty pracy do 
użytku zgodnie z podstawą 
programową Szkoły 
Podstawowej 
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- przejrzysta podkładka do 
druku 
- instrukcja w języku polskim 
- obsługa filamentów: PCL, 
PLA, nGEN, nGen_FLEX, 
ABS, PET-G i innych 
gwarancja – 24 miesiące 

8.  Filament do długopisu 
Filament zgodny z 
długopisem 3D  4 

     

SUMA BRUTTO: 
 

 
 
 
 
 
 

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


