
1 | S t r o n a  
 

Załącznik Nr 1 do SWZ 

GPR.271.6.2022 

    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:  

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Tczów  

w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do 4 placówek oświatowych na 

terenie Gminy Tczów. 

2. Dostarczany sprzęt musi być kompletny i przetestowany pod kątem sprawności.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w godzinach pracy jednostek od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 

4. Wykonawca wniesie przedmiot zamówienia do pomieszczeń w budynku danej placówki 

oświatowej. 

5. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

6. Całość sprzętu oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży w Unii 

Europejskiej. 

7. Sprzęt musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z dyrektywami unijnymi CE. 

8. Sprzęt danego rodzaju w więcej niż w jednym egzemplarzu musi pochodzić od jednego producenta. 

9. Dopuszczalne jest aby poszczególne elementy tworzące zestawy pomocy dydaktycznych były 

różnych producentów z zastrzeżeniem , że muszą one być ze sobą kompatybilne.  

10. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi sprzętu musi pochodzić od jednego dostawcy. 

11. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą  

i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

12. Sprzęt musi posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku 

polskim. 

13. Sprzęt musi posiadać okres gwarancji udzielnej przez producenta lub Wykonawcę nie krótszy niż 

12 miesięcy. 

14. Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru 

w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny 

od wad widocznych i fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie 

sporządzony protokół odbioru zgodnie z załączonym wzorem podpisany przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

15. Wykonawca zobligowany jest umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz 

zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowania z infrastrukturą szkolną.  

16. Po stronie Wykonawcy jest dokonanie montażu sprzętu w pomieszczeniach placówek 

oświatowych wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach złożonej oferty 

zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne materiały montażowe np. korytka, listwy 

instalacyjne, uchwyty ścienne itp.   

17. Zamawiający wymaga, aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane 

zgodnie ze sztuką instalatorską. 
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18. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia sprzętu przechodzą na przedstawiciela Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu. Za 

dzień wydania sprzętu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez przedstawiciela 

Zamawiającego.   

19. Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz oprogramowania dokona jego 

uruchomienia. Prezentacja poprawności działania zamontowanego sprzętu zostanie dokonana  

w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

20. Wykonawca zobligowany jest umownie do przeprowadzenia technicznego szkolenia dla 

nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy 

dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej 

w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.  

21. Szkolenie o którym mowa w ust. 22 musi obejmować co najmniej: elementy dostarczonego 

sprzętu, osób uruchomienia sprzętu, sposób wykonywania kalibracji sprzętu, zasady bezpiecznej 

pracy ze sprzętem, możliwość przetestowania sprzętu. 

22. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w każdej placówce oświatowej, do której będzie dostarczany 

sprzęt będący przedmiotem umowy. 

23. Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nie 

odnawianym, nie regenerowanych, zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 

Oznacza to, ze będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowany pakiet usług 

gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

24. Zaproponowane przez Wykonawców pomoce dydaktyczne musze być zgodne z warunkami i 

parametrami określnymi w katalogu Laboratoriów Przyszłości opublikowanym pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia3.  

25. Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą 

stanowiły do ich uznania i rozliczenia przez Zamawiającego.  

26. Cena oferty musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

27. W ofercie należy podać dane, które jednoznacznie identyfikują producenta, dokładny typ, 

model, wersje zaoferowanego sprzętu.  

 

 

Lp.  Szkoła 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Ilość  
sztuk 

Opis 

CZĘŚĆ I: Drukarki 3D z akcesoriami (m.in. laptopy) 

1. PSP Janów Drukarka 3D 1 

Drukarka 3D  

• Zamknięta komora zabezpiecza przed kurzem i 

zanieczyszczeniem drukarki, a zabudową elementów 

grzewczych chroni przed przypadkowym oparzeniem.  

• Drukarka posiada w pełni automatyczną kalibrację 

platformy roboczej. Łatwo wymienialna głowica.  

• Specyfikacja drukarki: 
Technologia  FDM/FFF, 
Przestrzeń robocza: 150 x 150 x 150 mm,  
Max. temperatura ekstrudera: 240 C, 
Podgrzewana platforma: tak, 100 C, 
Średnica filamentu: 1,75 mm,  
Średnica dyszy: 0,4 mm, 
Wysokość warstwy: 0,05 mm &; 0,4 mm, 
Komora robocza: zamknięta, 

https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia3
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Chłodzenie wydruku: smart cooling 360;  
Prędkość drukowania: 30-100 mm/s 

 Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie 

cyfrowej i drukowanej 

 Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line  

2. PSP Janów 
Pakiet podstawowy do 
drukarki 3D 

1 

6 x Filament PLA 0,5 Kg 
Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zakupionymi 

drukarkami 

1 x Dedykowany zestaw narzędzi 
1 x Pendrive z materiałami do kursu online 
1 x Drukowana instrukcja, podręcznik oraz wzory karty pracy 
1 x Dostęp do portalu i kursu online 
1 x Szkolenie startowe dla nauczyciela (4h) -- po szkoleniu 
nauczyciel otrzyma certyfikat nauczania podstaw druku 3D . 
W zestawie edukacyjnym znajduje się pakiet 10 lekcji, które w 
prosty sposób wyjaśniają podstawy modelowania 3D oraz 
obsługę drukarki 3D i ogólnie dostępnego darmowego 
oprogramowania.  

3. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Drukarka 3D  1 

Drukarka 3D - z intuicyjnym interfejsem i w pełni 

automatycznym procesem wydruku. Posiada zintegrowany 

slicer oraz łączy się z WiFi. Czujnik filamentu umożliwia 

śledzenie poziomu materiału, dając możliwość jego wymiany 

w odpowiednim momencie i kontynuowania wydruku. 

Automatyczne poziomowanie blatu pozwala na niwelowanie 

nierówności powstałych w wyniku długotrwałego 

użytkowania powierzchni roboczych. 

System operacyjny: Android. Obsługiwane systemy 

operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows . 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. 
Instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w formie 
cyfrowej i drukowanej.  Warsztat wdrożeniowy.  

4. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Pracownia Druku 3D  1 

W zestawie:  

 10 x Filamenty PLA  łącznie ok. 7,5 kg w 10 różnych 

kolorach,  

 Skrimarket- Biblioteka 40 tys. gotowych do druku modeli 

3D, która dzięki integracji z 3D Skrinter pozwoli drukować 

edukacyjne modele 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 
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dla uczniów, - karty pracy dla uczniów,- zintegrowana z 

Microsoft Teams i Google Classroom.  

5. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Laptop  1 

Parametry minimalne: 

 Ekran o przekątnej 14 cali 

 Procesor: Intel Core i5 

 Pamięć RAM: 8 GB 

 Dysk: 256 SSD 

 brak wbudowanego napędu optycznego 

 Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD 

 Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

 • System operacyjny: Windows 10 Pro.  

6. PSP Rawica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukarka 3D  1 

Interdyscyplinarna pracownia druku 3D  wraz z obudową 
dydaktyczno-metodologiczną przystosowana do pracy 
stacjonarnej, jak i do edukacji hybrydowej pomoże w szkole 
stworzyć Laboratorium Przyszłości. 
• Drukarka 3D  Drukarka z intuicyjnym interfejsem i w pełni 
automatycznym procesem wydruku. 
Jest gotowa do pracy po rozpakowaniu, posiada zintegrowany 
slicer oraz łączy się z WiFi. Czujnik filamentu umożliwia 
śledzenie poziomu materiału, dając możliwość jego wymiany 
w odpowiednim momencie i kontynuowania wydruku. 
Automatyczne poziomowanie blatu pozwala na niwelowanie 
nierówności powstałych w wyniku długotrwałego 
użytkowania powierzchni roboczych. 
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 
• Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie 
cyfrowej i drukowanej 
• Warsztat wdrożeniowy 
• Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line 
• bezpłatna infolinia ze wsparciem od wykwalifikowanych 
specjalistów  

7. PSP Rawica 

 
 
 
 
 
Pracownia Druku 3D  

1 

W zestawie do Pracowni Druku 3D:  
• 10 x Filamenty PLA  łącznie aż 7,5 kg w 10 różnych kolorach!  
• Obszerna bibliotekaok. 40 tys. gotowych do druku modeli 
3D, która dzięki integracji z 3D  
• Creator i 3D Playground- Wirtualny kreator konstrukcji 
zintegrowany z drukarką 3D  
• 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 - 
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zgodne z podstawą programową, 86 prezentacji 
multimedialnych dla uczniów, 
- karty pracy dla uczniów,- zintegrowana z Microsoft Teams i 
Google Classroom.  

8. PSP Rawica Laptop  1 

Laptop o parametrach minimalnych:  

 Ekran o przekątnej 15,6 cali  

 Procesor: Intel Core i5 

 Pamięć RAM: 8 GB  

 Dysk: 256 SSD  

 Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD  

 Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0  

 System operacyjny: Windows 10 Pro  

9. SP Tczów 
Drukarka 3D  z 
akcesoriami 

1 

Drukarka 3D, która będzie miała zabudowane lub wymienne 

boki, łączność WiFi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 

co najmniej 15cm x 15cm x 15cm, serwis i wsparcie 

techniczne, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja 

obsługi w języku polskim (papierowa). Interfejs w języku 

polskim lub angielskim. Drukarka powinna pozwalać na 

wydruk m. in. własnych, stworzonych przez uczniów 

projektów, narzędzi dydaktycznych i pomocy naukowych 

dostępnych bezpłatnie, pamiątek, nagród i upominków - z 

gotowych projektów, jak i stworzonych podczas zajęć, 

elementów makiet, wynalazków i modeli, które mogą zostać 

wykorzystane podczas lekcji, w pracy projektowej lub 

prezentacji. 

Zestaw edukacyjny powinien zawierać podręcznik oraz wzory 

karty pracy. Szkolenie startowe dla nauczyciela co najmniej 

w wymiarze 4 godzin. W zestaw powinny wchodzić 

komponenty, wyświetlacz, interfejs USB, kabel USB, 

dokumentacja oraz czujniki temperatury i światła. 

Akcesoria powinny zawierać minimum 6 biodegradowalnych 
filamentów kompatybilne z zakupioną drukarką o wadze od 
500 do 800 dag.  

 
   

 

CZĘŚĆ II: Sprzęt do nagrań wraz z akcesoriami 

1. PSP Janów 
Aparat fotograficzny do 
wideoblogów 

1 

 Rozdzielczość efektywna [mln punktów]: 20.1 

 Maks. rozdzielczość filmów: 4K Ultra HD 

 Łączność bezprzewodowa: Bluetooth , Wi-Fi 802.11 
b/g/n 

 Ogniskowa [mm]: 24 - 70  

 Format zapisu zdjęć JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW 

 Maks. rozdzielczość zdjęć5472 x 3648 

 Format zapisu filmów AVCHD 

 Maks. rozdzielczość filmów 4K Ultra HD 

 Szybkość nagrywania (ilość kl./s)1000 kl/s (1920x1080) 

 Rejestrowanie dźwięku Dolby Digital, LPCM stereo  

 Podgląd obrazu na żywo 

 Źródło zasilania Akumulator   

2. PSP Janów 
Statyw do aparatu i 
kamery 

1 

 Parametry minimalne: 

 Zastosowanie Foto, Video 3D 

 Pasmo: 1/4" (6.4 mm)  

 Dodatkowa funkcja: Leveling device 



6 | S t r o n a  
 

 Głowica statywu: 3D: 3-Way Head  

 Maksymalne obciążenie: 500 g 

 Materiał: Aluminium 

 Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) 

 Gumowe stopki  

 Maks. grubość profilu: 16,8 mm 

 Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm 

 Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna 

3. PSP Janów Mikrofon kierunkowy 1 

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, 
który zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do 
wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć 
hałasu przenoszonego mechanicznie. Dołączone kable z 
dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie 
dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i 
smartfonów.  

4. PSP Janów Mikroport 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, 
dołączone są dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS 
do smartfonów lub tabletów. Nadajnik przypinany 
posiada wbudowany mikrofon i jest na tyle mały i lekki, 
że można go przymocować do koszuli i odzieży. Możesz 
też użyć dołączonego profesjonalnego mikrofonu 
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.  

5. PSP Janów Gimbal 1 

 kolor: czarny 

 Materiał wykonania: PC, PA6 

 zakres obrotu osi Tilt: 165° 

 zakres obrotu osi Roll: 323° 

 zakres obrotu osi Pan: 330° 

 wymiary rozłożonego gimbala: 24,8 x 9,4 x 6,4 cm 

 wymiary złożonego gimbala: 14,6 x 11,1 x 5,8 cm 

 waga: 272 g (bez akcesoriów) 

 udźwig: 250 g 

 mocowanie: statywowe żeńskie 1/4"" 

 port ładowania: USB C 

 zasilanie: wbudowany akumulator (7.4 V / 1300 mAh /           
9.62 Wh) 

 czas pracy na jednym ładowaniu: do 9 h (przy obciążeniu        
150 g) 

 czas ładowania akumulatora: około 1,5 h (dla ładowarki 
5V / 2A - szybkie ładowanie jest zabronione)"  

6. PSP Janów 
Zestaw oświetleniowy: 
Lampa ze statywem 

1 

 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  
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7. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Aparat fotograficzny do 
wideoblogów 

1 

Parametry minimalne: 

 Rozdzielczość efektywna [mln punktów]: 20.1 

 Maks. rozdzielczość filmów: 4K Ultra HD 

 Łączność bezprzewodowa: Bluetooth , Wi-Fi 802.11 

b/g/n 

 Ogniskowa [mm]: 24 - 70  

 Format zapisu zdjęć JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW•Maks. 

rozdzielczość zdjęć  5472 x 3648 

 Format zapisu filmów AVCHD•Maks. rozdzielczość 

filmów 4K Ultra HD 

 Szybkość nagrywania (ilość kl./s)1000 kl/s (1920x1080) 

 Rejestrowanie dźwięku Dolby Digital, LPCM stereo  

 Podgląd obrazu na żywo 

 Źródło zasilania Akumulator  

 min. Wysokość [mm]60 

 min. Szerokość [mm]105.5 

 min. Głębokość [mm] 

 min. Waga [g]290"  

8. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Statyw do aparatu i 
kamery 

1 

Parametry minimalne:  

 Zastosowanie 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 

 Gumowe stopki  

 Maks. grubość profilu: 16,8 mm  

 Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm  

 Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna  

 Waga: 520 g  

9. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Mikrofon kierunkowy  1 

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który 
zapewnia nagrania dźwiękowe do wideo. Zintegrowany 
uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przenoszonego 
mechanicznie. Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS 
umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą 
lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów.  

10. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Mikroport  1 

Kompaktowy, lekki 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, 

dołączone dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do 

smartfonów lub tabletów. Nadajnik przypinany ma 

wbudowany mikrofon i jest na tyle mały i lekki, że można go 

przymocować do koszuli i odzieży. Dołączony 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.  
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11. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Gimbal do aparatów 
i smartfonów  

1 

Parametry minimalne: 

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).  

12. 
PSP Brzezinki 

Stare 

Zestaw oświetleniowy: 
Lampa ze statywem 
i żarówką 

1 

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 
230 cm, 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.  

13. PSP Rawica 

 
 
 
 
 
 
 
Aparat fotograficzny do 
wideoblogów 

1 

Rozdzielczość efektywna [mln punktów]: 20.1 
•Maks. rozdzielczość filmów: 4K Ultra HD 
•Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n 
•Ogniskowa [mm]: 24 - 70  
•Format zapisu zdjęć JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW 
•Maks. rozdzielczość zdjęć 5472 x 3648 
•Format zapisu filmów AVCHD 
•Maks. rozdzielczość filmów 4K Ultra HD 
•Szybkość nagrywania (ilość kl./s)1000 kl/s (1920x1080) 
•Rejestrowanie dźwięku Dolby Digital, LPCM stereo  
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•Podgląd obrazu na żywo 
•Źródło zasilania Akumulator  
•min. Wysokość [mm]60 
•min. Szerokość [mm]105.5 
•min. Głębokość [mm] 
•min. Waga [g]290  

14. PSP Rawica 
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 ·  

15. PSP Rawica Mikrofon kierunkowy  1 

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który 
zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo. 
Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu 
przenoszonego mechanicznie. Dołączone kable z dwoma 
wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie dźwięku 
zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów.  

16. PSP Rawica Mikroport  1 

Niezwykle 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, dołączone 
są dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów 
lub tabletów. Nadajnik przypinany ma świetnie brzmiący 
wbudowany mikrofon i jest na tyle mały i lekki, że można go 
przymocować do koszuli i odzieży. Możesz też użyć 
dołączonego profesjonalnego mikrofonu lavalier SR-M1.   Do 
użytkowania nie jest wymagana wiedza techniczna na temat 
technologii audio. Blink500 działa w wolnym od zakłóceń 
paśmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do wolnych 
kanałów, aby uniknąć zakłóceń statycznych i awarii dźwięku. 

17. PSP Rawica Gimbal  1 

Akcesoria w zestawie: · Gimbal, · Statyw, · Pokrowiec 
materiałowy, · Magnetyczna klamra na smartfon · Gumowe 
podniesienie do klamry, · Opaska na rękę, · Kabel zasilający  
Specyfikacja techniczna:· Pobór mocy 1,2 W (W idealnych 
warunkach, gdy gimbal jest w pełni wyważony) · Zasięg 
mechaniczny: Pan: -161.2° do 172.08°, Roll: -127.05° do 
208.95°, Tilt: -101.46° do 229.54° · Maks. prędkość kontroli: 
120° /s, · Typ: Li-ion , · Pojemność: 1000 mAh · Energia: 7,74 
Wh, · Napięcie: 6-8,8 V, · Temperatura ładowania: 5° do 40°C 
· Temperatura pracy: 0° do 40°C , · Czas pracy: 6,4 h (W 
warunkach z idealnie wyważonym gimbalem) · Czas 
ładowania: 1,5 h (Mierzone przy użyciu ładowarki o mocy 10 
W)· Port ładowania: USB-C, · Port ładowania urządzeń 
zewnętrznych: Nie, · Uniwersalne mocowanie: Gwint 1/4" · 
Łączność: Bluetooth Low Energy 5.0· Aplikacja :DJI Mimo· 
Wymiary gimbala ze statywem: dł.: 138 mm, śr.: 32 mm · 
Regulacja kątu wysięgnika: 0 do 90°· Wymiary (dł. x szer. 
wys.): rozłożony: 264.5×111.1×92.3 mm, złożony: 
174.7×74.6×37 mm · Waga: Gimbal: 290 g, magnetyczny 
uchwyt na telefon: 34 g· Maks. Długość wbudowanego 
wysięgnika: 215 mm · Waga kompatybilnego telefonu: 230 ± 
60 g· Grubość kompatybilnego telefonu :6,9-10 mm · 
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Szerokość kompatybilnego telefonu: 67-84 mm · 
Magnetyczna klamra: waga 34 g, wym.: 67,8 × 40 × 18 mm, 
kompatybilność:  DJI OM5, DJI OM4 

18. PSP Rawica 

 
 
 
 
 
 
 
Zestaw oświetleniowy: 
Lampa ze statywem i 
żarówką 

1 

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

19. PSP Rawica Tło fotograficzne białe 1 

 Jednolite tło do wykorzystania podczas wykonywania zdjęć 
portretowych, produktowych oraz kręcenia vloga czy 
prowadzonej videokonferencji. Można umieścić na Zestawie 
do mocowania teł  Parametry minimalne: · Materiał: karton · 
Rozmiar 1,35 x 10 m · Masa: 1200 g 

20. PSP Rawica Zestaw do mocowania teł 1 

Zestaw dwóch statywów do zamontowania teł 
fotograficznych. Dzięki regulowanej wysokości i szerokości 
statywy sprawdzi się do różnych rozmiarów tła i zastosowań. 
Sprawdzi się podczas sesji zdjęciowych, kręcenia vlogów oraz 
videokonferancjach. Dzieki składanej konstrukcji można je 
łatwo przenosić. Paramtery minimalne: · Materiał: 
aluminium, ABS · Udźwig: do 2,5 kg · Wymiary (wys. x szer.): 
81 do 230 cm (3 sekcje)  170 cm · Długość statywu po złożeniu: 
70 cm · Masa: 2,4 kg  

21. PSP Rawica 

 
Tło fotograficzne zielone - 
Green Screen 

1 Fotograficzne tło do wykonywania portretów, zdjęć 
produktowych oraz zmiany tła na dowolne podczas kręcenia 
vlogów czy videokonferencji. Parametry minimalne: · 
Materiał: karton · Rozmiar: 1,35 x 5 m · Masa: 3 kg · Na 
sztywnej tulei · Gramatura 140g/m2 

22. SP Tczów 
Aprat fotogaficzny z 
akcesoriami 

1 

Rozdzielczość matrycy min. 20 MP, wbudowana lampa 
błyskowa, Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, 
Stabilizacja optyczna obiektywu. Aparat powinien mieć 
funkcje nagrywania filmu (kamery cyfrowej). Wyposażony w 
łącze mikrofonowe. Aparat powinien mieć możliwość 
regulacji ostrości, przybliżenia optycznego, kolorową 
matryce. Aparat powinien obsługiwać system operacyjny 
Windows 10 oraz Mac OS, z racji na posiadany przez szkołę 
sprzęt z tym oprogramowaniem. W skład zestawu powinien 
wchodzić akumulator, ładowarka sieciowa, instrukcja obsługi 
oraz karta pamięci.  

23. SP Tczów Statyw do aparatu 1 

Statyw powinien posiadać zastosowanie Foto oraz do 

nagrywania Video 3D, wykonany powinien być z aluminium 

oraz posiadać gumowe stopki. Dodatkowo głowica statywu 

powinna być 3D. Statyw powinien posiadać regulacje 

wysokości.  
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24. SP Tczów Mikrofon kierunkowy 1 

Lekki i kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia 
nagrywanie dźwięku w aparatach cyfrowych i kamerach. 
Mikrofon powinien posiadać filtr dolnoprzepustowy i 
przełącznik poziomu dźwięku co najmniej + 10 dB, aby 
zwiększyć zrozumiałość dialogów. Mikrofon powinien 
posiadać gniazdo słuchawkowe, które pozwali monitorować 
dźwięk podczas nagrywania.  

25. SP Tczów Mikroport 1 

Nie wymagający podłączenia kablowego między nadajnikiem 

a odbiornikiem,  łatwy w użyciu system mikrofonów 

bezprzewodowych do urządzeń cyfrowych, który zapewni 

szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk. 

Dodatkowo powinien posiadać zaczep do paska na 
odbiorniku, który będzie służył jako uchwyt na stopkę aparatu 
do łatwego mocowania. Zestaw powinien posiadać Mikroport 
oraz dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do 
smartfonów lub tabletów.  

26. SP Tczów 
Zestaw oświetleniowy: 
Lampa ze statywem i 
żarówką 

1 

Zestaw oświetleniowy, w skład którego wchodzi oprawa 
oświetleniowa światła stałego o wymiarach minimum 
40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz 
statyw studyjny. Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny 
statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, 
wysokość robocza od 200 cm do 250 cm, głowica studyjna 
16mm z gwintem uniwersalnym 1/4.  

27. SP Tczów 
Gimbal do aparatu 
fotograficznego i kamery 

1 

Kompaktowy stabilizator dla aparatów cyfrowych. 
Wyposażony w system, który wyrównuje mikrodrgania i 
zwiększa moment obrotowy. Gimbal powinien posiadać 
dwuwarstwową płytę montażową. Do zestawu powinien 
należeć gimbal, statyw plastikowy, podporę obiektywu, kabel 
zasilający USB-C co najmniej 40 cm., Kabel MCC: USB-C, Sony 
Multi, Micro-USB, Mini-USB oraz pasek zapinany. Gimbal 
powinien posiadać połączenie Bluetooth 5.0 i USB-C i być 
kompatybilny z programem operacyjnym iOS 11 lub wyższy 
oraz Android 7.0 z racji na posiadany przez szkołę sprzęt z tym 
oprogramowaniem.  

28. SP Tczów 
Zestaw z mikrofonem 
dynamicznym  

4 

Zestaw powinien zawierać: odbiornik z 1 mikrofonem 
doręcznym wraz z wyświetlaczem, z możliwością wyboru od 
15 do 20 kanałów częstotliwości w zakresie 863.000 - 865.000 
MHz. Powinien posiadać zrównoważone wyjście XLR i jedno 
niezbalansowane wyjście 6,3 mm, aby mógł być kompatybilny 
z posiadanym już przez szkołę sprzętem nagłośniającym. W 
zestawie powinien znaleźć się zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3 
mm.  

29. SP Tczów 
Zestaw z mikrofonem 
nagłownym  

2 

Zestaw ma zawierać odbiornik z 1 bodypack z wyświetlaczem 
i mikrofonem zestawu słuchawkowego, z możliwością wyboru 
od 15 do 20 kanałów częstotliwości w zakresie 863.000 - 
865.000 MHz. Powinien posiadać zrównoważone wyjście XLR 
i jedno niezbalansowane wyjście 6,3 mm, aby mógł być 
kompatybilny z posiadanym już przez szkołę sprzętem 
nagłośniającym. W zestawie powinien znaleźć się zasilacz 
sieciowy i gniazdo 6,3 mm.  

     

CZĘŚĆ III: Specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikroelektroniki oraz sprzęt  
gospodarstwa domowego 

1. PSP Janów 
Zestaw edukacyjny z 
mikrokontrolerami 

1 
Zestaw edukacyjny dla początkujących programistów łączący 
naukę poprzez zabawę. Zawiera bogaty zestaw akcesoriów 
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zgodnych z wytycznymi projektu Laboratoria Przyszłości, m. 
in.: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki 
prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-
męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz 
LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni 
(IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu 
cieczy - analogowy, buzzer,  przyciski tact switch z 
odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w 
różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika 
wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, 
karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara 
czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, 
silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, 
mikrofon,  serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na 
baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, 
głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory.  

2. PSP Janów Stacja lutownicza 1 

 Stacja wyposażona w funkcję płynnej regulacji 
temperatury i jej stabilizacji. Posiada wyświetlacz z 
LEDowym podświetleniem.  

 Konstrukcja zabezpieczona przed antystatycznym 
zbieraniem się ładunku elektrostatycznego- ESD 

 Parametry minimalne: · Moc: 75W  

 Napięcie zasilania: 24V   

 Zakres temperatur: 200-480°C · 

 Dokładność temperatury: +/- 2°C  

 Przepływ powietrza 120 l/min  

3. PSP Janów 
Robot edukacyjny Moduł 
Fizyka wraz z akcesoriami 

1 

W zestawie 2 roboty do realizacji zajęć 

 scenariusze zajęć (10 szt.) 

 siłomierz 

 suwmiarka 

 odważniki (10 x 100g) 

 różnokolorowe podłoże 

 linijka, stoper, latarka, lupa, uprząż 

 Roboty w obudowie z poliwęglanu, wyposażone w liczne 
czujniki, wraz z adapterem USB i przewodami 

 Min. wymiary robota:  
Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm  
Waga robota: 690 g 

4. PSP Janów 
Robot edukacyjny Moduł 
Ekologia wraz z 
akcesoriami 

1 

W zestawie 2 roboty do realizacji zajęć 

 mata suchościeralna 

 scenariusze zajęć (10 szt.) 

 uchwyt na mazak, mazaki 

 zestaw pionków i kostek do gry 

 zestaw kolorowych karteczek  

 roboty w obudowie z poliwęglanu, wyposażone w liczne 
czujniki, wraz z adapterem USB przewodami 

Min. wymiary robota:  

 szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm 

 waga robota: 690 g   

5. PSP Janów 
Robot edukacyjny Moduł 
Sztuczna Inteligencja wraz 
z akcesoriami 

1 

W zestawie robot do realizacji zajęć 

 mata i elementy do stworzenia makiet 

 chwytak do umieszczenia na robocie tabletu 

 zestaw 15  scenariuszy zajęć 

 fiszki i grafiki niezbędne do treningu oraz 
przeprowadzenia eksperymentów karty pracy 
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 Robot w obudowie z poliwęglanu, wyposażony w liczne 
czujniki, wraz z adapterem USB przewodami 

Min. wymiary robota: 

 Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm  

 Waga robota: 690 g  

 Robot Photon EDU  lub inny o zbliżonych parametrach i 
funkcjach. 

6. PSP Janów Robot edukacyjny  2 

 Robot dla dzieci w kształcie chodzącej pszczółki 

 wydający dźwięki i poruszający się po podłodze zgodnie z 
wcześniej zaplanowaną trasą (poprzez guziki funkcyjne) 

 Robot  jest przeznaczony do nauki kierunków i 
doskonalenia logicznego myślenia 

 Robot informuje światłem i dźwiękiem początek i koniec 
ruchu, zapamiętuje 40 poleceń 

 wym. 13 x 10 x 7 cm  

7. PSP Janów Zestaw pchaczy do robota 1 
Służy do przesuwania obiektów z jednego miejsca do drugiego 
Wykonane z tworzywa sztucznego. · 6 szt.  

8. PSP Janów 
Zestaw uchwytów na 
długopis do Robota 

1 
Nakładka na pisak przy pomocy której Robot może rysować 
Wykonana z tworzywa sztucznego. · 6 szt.  

9. PSP Janów 
Mata Alfabet do 
kodowania 

1 

 Kolorowa mata do zabawy i nauki z Robotem  

 Matę  można używać zarówno wewnątrz pomieszczeń, 
jak i na zewnątrz, wykonana z trwałej tkaniny PCV 

 Maty podzielono na pola 15 x 15 cm, odpowiadające 
jednemu "krokowi" robota 

 Mata do kodowania pozwala uczyć dzieci umiejętności 
czytania i pisania poprzez zabawę 

 Małe i wielkim litery umieszczone na polach maty 
pozwalają dzieciom odkrywać alfabet grając w różne gry 
związane z literami 

 wym. 90 x 75 cm 

 wym. 1 pola 15 x 15 cm.  

10. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Zestaw 
z mikrokontrolerem 

1 

Zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, czujnikami i 

akcesoriami. Łączy się z innymi zestawami konstrukcyjnymi. 

Umożliwia współpracę z drukarkami 3D. Współpracuje z 

różnymi robotami edukacyjnymi 

Platforma z bazą materiałów. Scenariusze lekcyjne.  Instrukcje 

i tutoriale. Projekty interdyscyplinarne. Moduły 

elektroniczne, czujniki w zestawie: mikrokontroler Arduino 

Uno, Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED, 

Złącza analogowe, Złącza cyfrowe, 10-pinowe złącze do 

serwomechanizmu, Złącze czujnika odległości, Wbudowana 

dioda zasilania, Diody LED: czerwona, zielona, żółta, Buzzer 

(głośniczek), Czujnik światła, Czujnik odległości SHARP o 

wyjściu analogowym i zakresie pomiaru 5-25 cm, Czujnik 

temperatury, Przycisku/tact switch, Joystick, Czujnik obrotu z 

pokrętłem/potencjometr, Serwomechanizm typu micro z 

modułem posiadającym własny stabilizator napięcia oraz 

zintegrowanym złączem minimum 10-pinowym pasującym do 

rozszerzenia BECREO kit. 

Akcesoria z zestawie: Podstawa konstrukcyjna (obszar 

roboczy), 12 plastikowych uchwytów do mocowania 

czujników i modułów na planszy oraz z klockami LEGO®, Kabel 
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USB do połączenia płytki z komputerem, Zestaw 10 kabelków, 

w dwóch zestawach kolorystycznych do łączenia modułów 

elektronicznych z programowalną płytką i rozszerzeniem, 

Adapter baterii AA, 

Pudełko z organizerem do porządkowania i przechowywania 
elementów zestawu, Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart 
pracy.  

11. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Stacja lutownicza 
z grotem  

1 

Stacja z dwoma ekranami LCD i zabezpieczeniem przed 
zbieraniem się ładunku elektrostatycznego - ESD. Parametry 
minimalne:  
Moc lutownicy: 60W;  
Zakres temperatur lutownicy: 160-480°C;  
Moc nakładu powietrza: 320W;  
Zakres temperatur powietrza: 160-480°C;  
Przepływ powietrza 3-24 l/min;  
Napięcie zasilania: 220-240V AC.  

12. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Klocki mini Waffle  2 

Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, 
przypominającego w dotyku gumę materiału. Klocki dają się 
wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Zestaw zawiera 
klocki w 8 kolorach; 500 szt. klocków; 28 dwustronnych, 
lakierowanych kart o wym. 21,5 x 16,8 cm, z wzorami 
konstrukcji;  instrukcja korzystania z kart i klocków.  

13. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Klocki  Koła zębate 2 

Zestawy elementów do budowania różnego rodzaju modeli, 
które zapewniają nie tylko świetną zabawę, ale także 
rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, małą motorykę i 
koordynację wzrokowo-ruchową. Elementy wykonane 
z tworzywa sztucznego. · wym. elem. od 4 x 4 x 2 cm do 12 x 
22 x 2 cm. Zestaw pozwalający zbudować 72 różne modele. · 
110 elem. · wym. 44 x 41 x 27 cm  

14. PSP Rawica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrokontroler 

1 

TME Edukacja to projekt promujący wiedzę z zakresu 
elektroniki i nowoczesnej technologii w rejonach, gdzie 
dostęp do niej jest ograniczony. Działania programu 
edukacyjnego opierają się o wspieranie szkół, prowadzenie 
praktycznych warsztatów oraz tworzenie autorskich 
zestawów edukacyjnych. Jednym z takich narzędzi jest TME-
EDU-ARD-2. Ten wysoce intuicyjny i wygodny zestaw bazujący 
na Arduino Uno został opracowany z myślą o początkujących 
i średnio zaawansowanych adeptach programowania. Dzięki 
różnorodnym wbudowanym peryferiom jest on atrakcyjny dla 
użytkowników niezależnie od ich wieku oraz doświadczenia. 
Jest to doskonałe rozwiązanie dla uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych, średnich, a także wyższych. 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  

15. PSP Rawica 

 
 
Stacja lutownicza 

1 

Stacja z dwoma ekranami LCD i zabezpieczeniem przed 
zbieraniem się ładunku elektrostatycznego -ESD. Parametry 
minimalne: · Moc lutownicy: 60W · Zakres temperatur 
lutownicy: 160-480°C · Moc nakładu powietrza: 320W · Zakres 
temperatur powietrza: 160-480°C · Przepływ powietrza 3-24 
l/min · Napięcie zasilania: 220-240V AC  
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16. PSP Rawica 
Interaktywa podłoga + 
robot  

1 

W komplecie zestaw 100 gier i zabaw interaktywnych. 
Dodatkowy pakiet gier z tematyką kodowania i 
programowania oraz pakiet gier przeznaczonych do pracy z 
robotem . Robot kompatybilny z urządzeniem oraz 
dodatkowymi grami . Wymiary „wyświetlanego obszaru” 
to ok. 2,2 x 3,5 m (dla ok. 3 m wysokości podwieszonego 
urządzenia).Dane techniczne: 
• sterowanie za pomocą pilota 
• wyposażony w czujniki ruchu 
• wbudowany projektor szerokokątny 
• wbudowany komputer z procesorem Intel 
• dysk SSD 
• głośniki stereo 
• rozdzielczość 1280x800px 
• jasność 3200 ANSI lumen 
• kontrast 13000:1 
• montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm 
• nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni 
• rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m 
• waga 8,3 kg 
• wymiary 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki) 
• zużycie energii 375 W  
Wymiary robota: 
Szerokość: 17,2 cm 
Długość: 17 cm 
Wysokość: 19 cm 
Waga robota: 690 g  

17. PSP Rawica 
Robot edukacyjny - pakiet 
Ekologia 

1 

Moduł Ekologia RobotEdu (2 szt.) Magic Dongle (2 szt.) 
Mata Suchościeralna , 10  scenariuszy,Uchwyt na 
mazak,Mazak (3 szt.) 
Zestaw pionków i kostek do gry (1 kpl.),Zestaw kolorowych 
karteczek (1 kpl.) 
Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia 
zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie 
cyfrowej. 

18. PSP Rawica Robot pakiet  (SEL) 1 

Zestaw ćwiczeń wspierających rozwój społeczno-
emocjonalny dzieci w wieku 6-10 lat.  
Zestaw : 
Robot EDU 
zestaw scenariuszy zajęć (50 szt.) 
maty edukacyjne (2 szt.) 
zestawy fiszek (5 kpl.) 
karty pracy 

19. PSP Rawica Robot pakiet  (SPE) 1 

Zawartość zestawu:Robot EDU 
 Mata Edukacyjna (2 szt.) 
5 zestawów fiszek do przeprowadzania ćwiczeń (50 kart): 50 
ćwiczeń do zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 
z uczniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami 
emocjonalnymi i społecznymi. 
- piktogramy do komunikacji podczas zajęć (na bazie 
komunikacji AAC) 
- emocje, przedmioty, czynności 
- z życia codziennego 
- symbole z aplikacji 
- cyfry i litery 
- stosunki przestrzenne  
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20. PSP Rawica 
Robot pakiet sztuczna 
inteligencja  

1 

Skład zestawu: 
· Robot- zestaw zakłada pracę z jednym robotem 
· Aplikacje 
 Realizacja ćwiczeń ze scenariuszy skorelowana z aplikacją. 
· Mata i elementy do stworzenia makiety miasta (budynki, 
obszary, znaki drogowe, mieszkańcy itp.) 
· Chwytak do umieszczenia na robocie tabletu 
· Zestaw 20 scenariuszy (po 10 dla każdej ścieżki) 
· Fiszki i grafiki niezbędne do treningu AI oraz 
przeprowadzenia  eksperymentów 
· Karty pracy (do przeprowadzenia ćwiczeń offline)  

21. PSP Rawica Długopisy 3D 1 

Długopisy  3D to zestaw:  
• Długopisów 3D - 6 szt.  
• Przenośnych baterii (power bank) do korzystania z 
długopisów 3D bez zasilania – 6 szt. • Materiału do druku - 
filamentu  
•Szablonów do pracy w klasie z długopisami 3D  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 power-banku •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 •przejrzysta podkładka do druku  
•instrukcja w języku polskim  
•obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-
G i innych 

22. PSP Rawica Drony- ZESTAW 1 

Spełnia więcej funkcji sztucznej inteligencji, takich jak 
rozpoznawanie obiektów, śledzenie, rekonstrukcja 3D 
poprzez programowanie, wizja komputerowa i technologie 
głębokiego uczenia się. Specyfikacja technicznaWaga: 87 g 
Wymiary: 98 x 92,5 x 41 mm, śmigła: 3 cale Wbudowane 
funkcje: Wykrywacz zasięgu, Barometer, LED, System wizji, 
2.4 GHz 802.11n Wi-Fi, 720p Live View Port: Micro USB 
Charging Port Wydajność lotu (maksymalny dystans): 100 m 
Maksymalna prędkość: 8 m/s Maksymalny czas lotu: 13 min 
Maksymalna wysokość lotu: 30 m Wymienna bateria: 
1.1Ah/3.8V Kamera (zdjęcia): 5 MP (2592x1936) FOV: 82.6° 
Wideo: HD720P30 Format: JPG(Photo); MP4(Video) EIS Skład 
zestawu: 4 drony, 5 baterii, 3 ładowarki, 4 pokrowce na drona, 
5 scenariuszy lekcji 

23. PSP Rawica Klatka ochronna do drona  4 Klatka ochronna do drona opisanego w punkcie 22 

24. SP Tczów 

Stacja Lutownicza z 
gorącym powietrzem 

1 

Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji 

powietrza. 

Parametry minimalne: 

• Moc lutownicy: 65W 

• Zakres temperatur lutownicy: od 80 do 480°C 
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• Moc nakładu powietrza: od 800 W do 1200 W 

• Zakres temperatur powietrza: od 100 do 700°C 

• Przepływ powietrza co najmniej 120 l/min  

25. SP Tczów 
Klocki do samodzielnej 
konstrukcji z akcesoriami 

2 

Zestaw powinien zawierać pudełko do przechowywanie i 
części zamienne, co najmniej 560 elementów do składania, 
drukowaną instrukcje oraz scenariusze w języku polskim. 
Zestaw powinien być przeznaczony dla starszych uczniów.  

26. SP Tczów 
Specjalistyczne materiały 
edukacyjne z zakresu 
robotyki  

4 Gra do nauki programowania dla dzieci.  

27. SP Tczów 
Robot edukacyjny wraz z 
akcesoriami 

1 

Zestaw powinien zawierać jednego robota edukacyjnego, 

matę edukacyjną, przewód microUSB do ładowania robota, 

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 

Robot powinien być obsługiwany za pomocą różnych 

aplikacji. Wymagany jest dostęp do bazy scenariuszy do 

prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów 

dydaktycznych w formie cyfrowej i papierowej.  

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy, SLA do 3 tygodni, serwis 
i wsparcie techniczne, wsparcie techniczne w języku polskim, 
instrukcja obsługi w języku polskim.  

28. SP Tczów Żelazko 1 

Żelazko parowe ze stopą ceramiczną, funkcją regulowania 

pary i temperatury, z możliwością prasowania w pionie. 

Funkcje:  system ANTI-DRIP, SELF CLEAN, ANTI-CALC; 
uderzenie pary co najmniej 180 g/min.; ciągły wyrzut pary 0-
50 g/min.; spryskiwacz; zbiornik na wodę o pojemności 400 
ml; obrotowy przewód sieciowy o długości minimum 2,5 m; 
regulacja mocy pary; regulacja temperatury.  

29. SP Tczów Deska do prasowania 1 

Z regulacją wysokości. Nogi wykonane z rur stalowych 
z nakładkami antypoślizgowymi. Bawełniane obicie z 
wypełnieniem z gąbki. Wym. 30 x 100 cm, wys. od  90 cm do 
76 cm.  

30. SP Tczów Kosz na śmieci 1 
Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego, z uchylną 
pokrywą, którą w razie potrzeby można zablokować w pozycji 
otwartej. Biała, gładka powierzchnia.  

31. SP Tczów Opiekacz 1 

Opiekacz z trzema wymiennymi płytkami: do kanapek, 
grillowania i z gofrownicą. Wszystkie płytki są pokryte 
zapobiegającą przywieraniu powłoką. Opiekacz jest 
wyposażony w kontrolki świetlne, funkcję zabezpieczającą 
przed przegrzaniem oraz gumowe nóżki zapobiegające 
ślizganiu się sprzętu. Specyfikacja: Moc: 750 W, Dł. przewodu 
zasilającego co najmniej 0,7 m, Pojemność: 2 kanapki.  

32. SP Tczów 
Instrukcja BHP przy 
obsłudze opiekacza do 
kanapek 

1 Format A4, zalaminowany.  

     

CZĘŚĆ IV: Wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej 

1. PSP Janów Stół zajęciowy 13 

 Stół  1-osobowy (70 x 50 cm) 

 Posiadają regulację wysokości : 3-7 

 Blat - laminowany o gr. 18 mm, klon 

 Narożniki  proste 

 Stelaż aluminiowy 

 Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe 
zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz 
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zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas 
regulowania wysokości  

2. PSP Janów 
Krzesło z regulowaną 
wysokością 

13 

 Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki 
bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm 

 Stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm 

 Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w 
trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie 
zapewnia wygodę. Siedzisko można wysunąć na 3,7 cm 
lub 6,7 cm (łącznie 3 położenia siedziska) 

 Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność 

 Blat jest chroniony przed zarysowaniem stopkami 
umieszczonymi pod stelażem siedziska 

 Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed 
zarysowaniem Krzesła można stawiać jedno na drugim 

 wysokość regulowana w rozmiarach 4-6 

 stelaż srebrny  

 szer. siedziska 38,7 cm 

 gł. siedziska 37 cm  

3. PSP Janów 
Szafa wysoka z witryną w 
ramie alimiowej 

1 

 Szafa z witryną w ramie aluminiowej w górnej części oraz 
pełnymi drzwiami w dolnej części 

 Wykonana z płyty o grubości 18 mm w tonacji klon  

 obydwie części zamykane na zamek z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm. w tonacji klonu 

 wym. 76 x 40 x 185 cm  

4. PSP Janów Szafa niska 1 

 Szafka niska z 1 półką 

 wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji 
klony 

 drzwiczki zamykane na zamek . wym. 76 x 40 x 80 cm 

5. PSP Janów Biurko z szafką 1 

 Biurka  wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w 
tonacji  klonu 

 wykończone obrzeżem o gr. 2 mm 

 Wyposażone w szafkę zamykaną na zamek 

 wym. 120 x 60 x 76 cm 

6. PSP Janów Fotel obrotowy 1 

 Szerokie, wygodne, wyprofilowane oparcie i siedzisko 

 Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną 
welurową  

 Stałe, wygodne podłokietniki z tworzywa sztucznego 

 Stabilna, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna 

 Kółka do powierzchni dywanowych 

 Mechanizm Tilt: 
- funkcja swobodnego kołysania  

-  możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do 

pracy 

- możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na 

dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do 

wagi użytkownika 

- regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie 

krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby, kolor 

czarny  

- regulowana wys. siedziska 43-52 cm · wys. całkowita 110-
120 cm  

7. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Szafa metalowa na 
narzędzia z półkami 

2 

Szafa  z blachy ocynkowanej, z 4 półkami przestawnymi co 
max 35 mm oraz dwuskrzydłowymi drzwiami z chowanymi 
zawiasami; zamek baskwilowy.  Maksymalne obciążenie 
korpusu 500 kg.  
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Kolor popielaty.  
Wym. 100 x 43,5 x 195 cm ;   
nośność półki 100 kg.  

8. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Krzesło z regulowaną 
wysokością rozm. 4-6  

40 

Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki 

bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż wykonany 

z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm. Wyprofilowane 

siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, 

szerokie, zaokrąglone oparcie. Siedzisko można wysunąć na 

3,7 cm lub 6,7 cm (łącznie 3 położenia siedziska). Podstawa w 

kształcie litery H. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 

stopkami umieszczonymi pod stelażem siedziska. Zatyczki z 

tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesło 

można stawiać jedno na drugim • wysokość regulowana w 

rozmiarze 4-6 • stelaż srebrny • szer. siedziska 38,7 cm • gł. 

siedziska 37 cm.  

9. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Stół   20 

Stół 2-osobowy (130 x 50 cm). Rozmiar 3-7.  Posiada regulację 
wysokość. Blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm,  klon.  
Obrzeże ABS. Narożniki  zaokrąglone. Stelaż aluminiowy.  Stół 
wyposażony w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki 
chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania 
wysokości.  

10. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Zestaw meblowy  1 

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz 

białej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną 

termoplastyczną. Wym. min. całego zestawu 275 x 41,5 x 

124,2 cm. W skład zestawu wchodzi: 

•  regał z przegrodą i półką, klon, 1 szt. wym. min .  79,2 x 41,5 

x 86,8 cm 

• regał z przegrodą i 2 półkami, klon, 1 szt.  wym. min. 79,2 x 

41,5 x 124,2 cm 

•regał z 2 przegrodami i półką, klon, 1 szt. wym. 116,6 x 41,5 

x 86,8 cm 

• półki  2 szt., 1 kpl. wym. 36,5 x 37 cm 

• szuflada wąska - szara, 2 szt. wym. frontu 37 x 18,3 cm 

• szuflada wąska - limonkowa, 2 szt. wym. frontu 37 x 18,3 cm 

•  drzwiczki małe 90 st., cichy domyk - szare, 4 szt.  wym. 37 x 

37 cm 

•  drzwiczki małe 90 st., cichy domyk - limonkowe, 4 szt.  wym. 

37 x 37 cm 

•  drzwiczki małe 90 st., cichy domyk - białe, 2 szt.  wym. 37 x 

37 cm 

• drzwiczki małe, mocowane do przegrody 90 st., cichy domyk 

- białe, 2 szt. wym. 37 x 37 cm 

• drzwiczki małe, mocowane do przegrody 90 st., cichy domyk 

- szare, 1 szt.  wym. 37 x 37 cm 

•  drzwiczki małe, mocowane do przegrody 90 st., cichy 

domyk - limonkowe, 1 szt.  wym. 37 x 37 cm.  

11. 
PSP Brzezinki 

Stare 
Szafka laboratoryjna 
mobilna 

1 

Szafka posiada 4 kółka z hamulcem i aluminiowe uchwyty po 

krótszych stronach, umożliwiające wygodne przemieszczanie 

szafki. 

Szafka posiada składany blat znajdujący się po jednej stronie 

szafki. Po drugiej znajdują się 2 zamykane na kluczyk szafki z 
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półką o regulowanej wysokości oraz 5 szuflad. Stół 

wyposażony jest w gniazdka elektryczne wysuwane z blatu i 

kabel o dł. ok. 1,5 m. 

Szafka laboratoryjna wykonana z białej płyty laminowanej o 

gr. 18 mm, blat pokryty laminatem HPL, stelaż z profilu 

aluminiowego o wym. 30 x 30 mm. 

- wym. całkowite: 168 x 56 (101,5 po rozłożeniu blatu) x 91 cm 

- wym. blatu: 152 x 51 (101,5 po rozłożeniu) 

- wym. wewnętrzne szafki: 44,8 x 45 x 72,6 cm 

- wym. wewnętrzne niższych szuflad: 39,8 x 37,8 x 7 cm 

- wym. wewnętrzne wyższych szuflad: 39,8 x 37,8 x 16,5 cm.   

12. SP Tczów Stół zajęciowy 24 

Stół rozmiar 3–7, 1-osobowy, stelaż aluminium, blat biały, 

obrzeże ABS o gr. 2 mm, narożniki proste., 70x50. 

Blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu białym. 

Obrzeże ABS o gr. 2 mm. o gr. 25 mm, pokryty trwałym 

laminatem HPL, w odcieniu białym.  

Stelaż w kolorze aluminiowym. 

Stół  wyposażony w haczyk na tornister, plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki 
chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania 
wysokości.  

13. SP Tczów Krzesło  24 

Krzesełko z regulowaną wysokością, rozmiar 4-6 srebrne. 

Szerokie co najmniej 38,7 cm, zaokrąglone oparcie i 

wyprofilowane siedzisko o wymiarze 34,5 x 32 cm. Podstawa 

w kształcie litery H. Oparcie i siedzisko wykonane jest ze 

sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 6 mm lub 8 

mm. Stelaż krzesełka wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 

38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze srebrnym. 

Krzesło powinno mieć możliwość zawieszania na blatach 
stołów oraz stopki chroniące przed zarysowaniem. Krzesło 
powinno nieć możliwość stawiania jedno na drugim. Zatyczki 
z tworzywa na nóżkach chroniące podłogę w szkole przed 
zarysowaniem. Krzesło powinno mieć możliwość regulowania 
siedziska.  

14. SP Tczów Fotel obrotowy 2 

Fotel obrotowy z możliwością regulacji wysokości przy 

pomocy dźwigni. Tapicerowany ze skórą lub jej imitacją w 

kolorze beżowym. Fotel powinien posiadać metalowe 

podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami. Rama i podstawa 

powinna być  chromowana, a podnośnik pneumatyczny. 

15. SP Tczów 
Zestaw szafki zamykanych 
wraz z gablotami 

3 

W zestawie powinny wchodzić 2 szafy z witryną, szafa na 

cokole wykonana z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm 

w tonacji białej, o wymiarach 76 x 40 x 185 cm; 2 sztuki szafy 

dwudrzwiowej wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 

mm. wyposażone w 4 półki oraz zamek z kluczem o 

wymiarach 76 x 40 x 185 cm; 2 regały w kolorze białym z 

drzwiami z zamkiem o wymiarach regału 82 x 38 x 117,4 cm. 

Długość zestawu nie może przekroczyć 4,70 m. 
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16. SP Tczów Stolik meblowy 2 
Stolik meblowy wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm. wyposażony w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek) o 
wymiarach 140 x 80 x 76 cm.  

17. SP Tczów Stół zajęciowy 24 

Stół rozmiar 3–7, 1-osobowy, stelaż aluminium, blat szary, 

obrzeże ABS o gr. 2 mm, narożniki proste, 70x50. 

Blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu szarym. 

Obrzeże ABS o gr. 2 mm. o gr. 25 mm, pokryty trwałym 

laminatem HPL, w odcieniu szarym.  

Stelaż w kolorze aluminiowym. 

Stół  wyposażony w haczyk na tornister, plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki 
chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania 
wysokości.  

18. SP Tczów Krzesło  24 

Krzesełko z regulowaną wysokością, rozmiar 3-4 srebrne. 

Szerokie co najmniej 38,7 cm, zaokrąglone oparcie i 

wyprofilowane siedzisko o wymiarze 34,5 x 32 cm. Podstawa 

w kształcie litery H. Oparcie i siedzisko wykonane jest ze 

sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubości 6 mm lub 8 

mm. Stelaż krzesełka wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 

38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze srebrnym. 

Krzesło powinno mieć możliwość zawieszania na blatach 
stołów oraz stopki chroniące przed zarysowaniem. Krzesło 
powinno nieć możliwość stawiania jedno na drugim. Zatyczki 
z tworzywa na nóżkach chroniące podłogę w szkole przed 
zarysowaniem. Krzesło powinno mieć możliwość regulowania 
siedziska.  

 


