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Załącznik nr 1 A 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście 

Lubawskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

2. Zamówienie jest podzielone na trzy części: 

 Pakiet I – obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia edukacyjnego 

 Pakiet II – obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki 

obrazu i dźwięku 

 Pakiet III - obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę w 

odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

3. Pakiet I – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

30213100-6 Komputery przenośne 

38520000-6 Drukarki i plotery 

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego dla Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia edukacyjnego i o 

parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej: 

L.p. 
Elementy przedmiotu 

zamówienia 
Opis elementów przedmiotu zamówienia Ilość 

1.  
Filament (różne 
kolory) 

Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 
waga min. 0.75 kg 

10 sztuki 

2.  Drukarka 3d  

Minimalne wymagania: 

 Kontrola drukarki: kolorowy ekran dotykowy min. 4″ 

 Wspierane materiały PLA, ABS, PET, TPU (FLEX) i inne 

 Możliwość przygotowywania plików drukowalnych w chmurze i 

zdalnego ich przesyłania do drukarki poprzez WiFi i Ethernet 

 Przesyłanie plików drukowalnych poprzez USB 

 Wymiary max. 350 x 360 x 505 mm 

 Temperatura otoczenia w trakcie drukowania 20-30°C 

 Wymagane zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz 320 W (w szczycie) 

 Obszaru druku nie mniejszy niż 200 x 200 x 180 mm 

 Średnica materiału 1,75 mm 

 Wysokość warstwy 0,05 - 0,4 mm 

 Rozmiar dyszy 0,4 mm 

 Maksymalna temperatura dyszy: 290°C 

 Maksymalna temperatura podstawy: 105°C 

1 sztuki 
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 Cechy: wbudowana kamera, funkcja one-click printing z biblioteki 

online, auto-slicer w chmurze, możliwość zdalnego podglądu i za-

trzymania wydruku, perforowany blat, czujnik końca filamentu, 

automatyczny proces poziomowania blatu roboczego 

i. zintegrowane narzędzie do projektowania modeli 3D; do-

stęp wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej bez ko-

nieczności instalowania dodatkowych aplikacji  

 Platforma edukacyjna dla nauczycieli - dostęp dla min. 10 nauczy-

cieli: 

 dostęp on-line wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej 

 zestaw min. 80 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą pod-

stawą programową i pokrywających materiał z następujących 

przedmiotów: 

 geografia - min. 10 scenariuszy 

 fizyka - min. 10 scenariuszy 

 chemia - min. 10 scenariuszy 

 matematyka - min. 10 scenariuszy 

 technika - min. 10 scenariuszy 

 biologia - min. 10 scenariuszy 

 informatyka - min. 10 scenariuszy 

 każdy scenariusz powinien zawierać dodatkowo:  

 konspekt lekcji 

 prezentację dla nauczyciela  

 kartę pracy dla ucznia 

 zestaw min. 25 kursów online dla nauczycieli systematy-

zujących i strukturyzujących wiedzę z zakresu obsługi po-

szczególnych elementów laboratorium edukacyjnego 

STEAM 

 Gwarancja 24 miesiące 

 Serwis i infolinia techniczna  

 Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i 

drukowanej 

 Szkolenie wdrożeniowe (min. 10 h dydaktycznych) z zakresu mo-

delowania i wydruku 3D 

 

3.  
Mikrokontroler z 
czujnikami i 
akcesoriami 

Minimalne wymagania: i  wyposażenie zestawu:                                                                               

-  8 plansz BeCreo zawierających 

- Oryginalny mikrokontroler Arduino Uno 

 Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED 
 Złącza analogowe i cyfrowe 
 10-pinowe złącze do serwomechanizmu,  
 serwomechanizm  typu micro z z modułem posiadającym wła-

sny stabilizator napięcia oraz zintegrowanym złączem mini-
mum 10-pinowym pasującym do rozszerzenia BECREO kit. 

 Złącze czujnika odległości 
 Wbudowaną diodę zasilania. 

1 komplet 
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 Kolorowe diody Diody LED 
 Buzzer (głośniczek), 
 Czujnik światła i odległości i temparatury 
 Czujnik odległości SHARP o wyjściu analogowym i zakresie po-

miaru 5-25 cm, 
 Przycisku/tact switch, 
 Joystick, 
 Czujnik obrotu z pokrętłem/potencjometr, 
 Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy) 
 12 plastikowych uchwytów do mocowania czujników i modu-

łów na planszy oraz z klockami LEGO® 
 Kabel 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 plastikowym organizerem do porządkowania i prze-

chowywania elementów zestawu, 
 Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych 

projektów dla uczniów do zrealizowania w formie nakładek na 
plastikową podstawę konstrukcyjną (obszar roboczy) o anga-
żującej tematyce. 

 Gwarancja 24 miesiące 
 Serwis i infolinia techniczna  
 Instrukcje obsługi w języku polskim (dopuszczalne w w formie 

cyfrowej) 
 Stacjonarne szkolenie wdrożeniowe (min. 4 h dydaktyczne) 

 

4.  
Lutownica / Stacja 
lutownicza z gorącym 
powietrzem 

Minimalne wymagania: 

 
Stacja lutownicza 2w1 z gorącym powietrzem i grotowa z 

wentylatorem w kolbie wyposażona w czujnik odłożeniu kolby oraz 

tryb czuwania.   

Lutownica z nadmuchem powietrza: 

    Regulacja temperatury gorącego powietrza od min 100 °C do max 

450 °C 

    Moc: min 600 W 

    Wyświetlacz LED 

    Ustawienie temperatury za pomocą przycisków 

    Płynna regulacja nadmuchu powietrza za pomocą pokrętła 

    Przepływ powietrza do 120 litrów/minutę 

    Rozmiar głowicy wylotu gorącego powietrza 22 mm 

    Wbudowany czujnik indukcyjny w kolbie (po odłożeniu przechodzi 

w tryb czuwania) 

    Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator 

umieszczony w kolbie 

Lutownica Grotowa 

    Regulacja temperatury grota od 200 °C do 480 °C 

    Stabilność temperatury +/- 1 °C 

    Moc lutownicy kolbowej: 60 W 

1 komplet 
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Zestaw musi zawierać: 

    - Stacja  

    - Podstawka pod kolbę hotair 

   -  Komplet okrągłych dysz: o średnicy 5 mm, 8 mm i 11 mm 

         

    Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą 

    Kolba grotowa  

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 
 

 

5.  Zestaw okularów VR 

Zestaw 8 szt. okularów VR wraz z walizką i systemem do ładownia, 

przenoszenia. Walizka wyposażona z systemem wentylacji (wentyla-

tor).  

 Zestaw 8 kostek VR rzeczywistość rozszerzona 

Minimalne parametry okularów 

 Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 

XR1  

 Wejście USB-C dla kontrolera ręcznego / Ładowanie 

 Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni 

FOV             

 Polimerowa bateria litowo-jonowa min.4000 mAh 

 Przedni aparat min.13 Mpx z autofokusem   

 Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za po-

mocą podwójnych pasków z tyłu 

 Min. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej roz-

dzielczości 2560 x 1440              

 Minimum: 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pa-

mięci masowej 

 Do min. czterech godzin pracy na jednym ładowaniu.               

 Zintegrowane podwójne głośniki 

 Ręczny kontroler z portem USB C x 8 szt.  

 Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt ser-

wisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim 

1. Gwarancja minimum 24 mce 

 

 

1 Zestaw 
(8 sztuk 

okularów 
+ 8 

szt.kostek 
VR) 

6.  Oprogramowanie VR  

 Portal umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blo-

kowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, 

monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury..) 

 Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich 

jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, 

sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. Portal ma zawierać min 

1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierają-

cych wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i 

złożone struktury. Zestaw zawiera min. 30 gotowych kat pracy 

1 sztuka 
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wzbogaconych o rozszerzoną rzeczywistość – model 3D do ogląda-

nia na okularach.  

 Dostęp minimum 60 miesięcy 

 Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Pol-

sce, materiały, instrukcje w języku polskim, 

Stacjonarne szkolenie wirtualna rzeczywistość w nauczaniu wielo-

przedmiotowym (czas szkolenia 4 godziny (4 x 45 minut) 

 przedstawienie i konfiguracja  systemu 

 wirtualna i rozszerzona  rzeczywistość 

 tworzenie scenariuszy  lekcji 

 wykorzystanie zasobów portalu Wirtualnej Rzeczywistości  

 

 

3.3. Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych 

zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest  sprzętu i 

wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.  

3.4. Sprzęt i wyposażenie winne być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) oraz 

oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu 

jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału 

sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta. Urządzenia 

komputerowe i oprogramowanie winny być wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób 

trzecich oraz pochodzić z legalnych źródeł.  

3.5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście 

Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 3. 

3.6. Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 

3. 

4. Pakiet II – dostawę sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i 

dźwięku 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 

32340000-8 Mikrofony i głośniki 

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo 

38650000-6 Sprzęt fotograficzny 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i 

obróbki obrazu i dźwięku dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”. 

4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia do 

nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku i o parametrach nie gorszych niż 

wskazane poniżej: 
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L.p. 
Elementy 

przedmiotu 
zamówienia 

Opis elementów przedmiotu zamówienia 
 

1.  Statyw z akcesoriami 

Minimalne wymagania: 

Produkt uniwersalny, pasujący do wszystkich aparatów i kamer, a także 
do sprzętu fotograficznego (np: lamp błyskowych). Regulowane 
teleskopowe nogi z antypoślizgowymi, gumowymi podkładkami, 
ruchoma głowica. Wysokość regulowana do 1,68m. Udzwig  5kg, głowica 
z szybkozłączką QB-46, wbudowana poziomica 
Pokrowiec w zestawie 
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

1 sztuki 

2.  
Oświetlenie do 
realizacji nagrań 

Minimalne wymagania: 

Zestaw oświetleniowy:  
 

 2 szt softbox o wymiarach 50x70 cm  

 2 szt trzysekcyjny statyw oświetleniowy,  Maksymalna 

wysokość 230cm, wysokość robocza 220 cm, głowica 

studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". 

 8 szt żarówka foto 65W/5500K, odwzorowanie barw CRI 

>91 

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 
 

1 zestaw 

3.  
Mikrofon 
kierunkowy z 
akcesoriami 

Minimalne wymagania: 

Mikrofon kierunkowy, łacznośc przewodowa, pojemnościowy 
Przeznaczony do nagrywania dźwięku w lustrzankach cyfrowych i 
kamerach, filtr dolnoprzepustowy i przełącznik poziomu dźwięku 
możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu, możliwość 
zamontowania w aparatach i kamerach 
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 
Dane minimalne 

 Złącze - Minijack 3,5 mm - 1 szt. 

 Rozmiar membrany- 1/2" 

 Pasmo przenoszenia - 100 ~ 16000 Hz 

 Czułość - -35 dB 

 Zasilanie – Zewnętrzne z gniazda w aparacie / kamerze 

 Konwerter impedancji JFET z bipolarnym buforem wyj-

ściowym 

 Zintegrowany uchwyt na zimną stopkę z gwintem 3/8″ 

 Osłona przeciwwietrzna 

 Gwarancja - 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

2 sztuki 

4.  Gimbal 

Minimalne wymagania: 

Możliwość montażu aparatu i kamery 
Kompaktowy stabilizator trzyosiowy, akumulatorowy min. 7 godzin 
pracy, 
Połączenie – Bluetooth, wifi 
Gwarancja  producenta minimum 24 miesiące 
 

 Zakres stabilizacji: Kąt obrotu 360°, Kąt pochylenia do 

310°, Kąt przechylenia 320° 

1 sztuka 
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 Kątowy zakres drgań: ± 0.04° 

 Dodatkowe informacje: Redukcja drgań, Uniwersalne 

mocowanie 1/4 cala, Aplikacja z podglądem na żywo, 

Wskaźnik trybu i poziomu energii, Szybkozłączka, Joy-

stick, Tryb Go, Znacznik skali, blokada pamięci pozycji, 

ładowanie kamery/aparatu/smartfony, wbudowane 

punkty mocowania ¼ cala na akcesoria audio/oświetle-

niowe 

  Wyświetlacz OLED: Tryb pracy, status WiFi i Bluetooth, 

poziom naładowania akumulatora 

 Tryby pracy: min.6 (w tym tryb do tworzenia materiałów 

360 stopni)  

○ Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

5.  
Aparat fotograficzny 
z dwoma 
obiektywami  

Minimalne wymagania: 

 Matryca (przetwornik) min.20 MP 

 Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn. SD UHS-II 

 Szybkość migawki min.30-1/4000 s  

 Zdjęcia seryjne min.130 klatek/s RAW 

 Nagrywanie MPEG/AVI  

 Jakość nagrywania filmów 4K /30 kl./s., Full HD/ 120 kl./s 

 Stabilizacja obrazu  

 Tryby migawki: Zdjęcia pojedyncze, szybka seria zdjęć, 

wolna seria zdjęć, samowyzwalacz (różne tryby) 

 Czułość ISO min.100 - 25600 

 Wyświetlacz LCD  

 Przekątna LCD min.3 cale  

 Ekran dotykowy  

 Ruchomy ekran LCD, odchylany 180 stopni 

 Interfejs microHDMI, USB typ C, Wi-Fi, Bluetooth 

 Akumulator Oryginalny dedykowany przez producenta 

aparatu akumulator litowo-jonowy 

 Ładowarka Oryginalna dedykowana przez producenta 

aparatu ładowarka akumulatora 

 Karta pamięci: Pojemność pamięci flash – min.128 GB, 

Typ kart pamięci- SD, Prędkość odczytu - 150 MB/s, 

Prędkość zapisu - 70 MB/s, Klasa pamięci - Class10, U3, 

V30 

 Standard pamięci SD / CF - SDXC, UHS-I, Wbudowany 

przełącznik ochrony przed zapisem zapobiegający przy-

padkowej utracie danych 

 Obiektyw Obiektyw zmiennoogniskowy z zakresem ogni-

skowych 15–45 mm, 55-1 Budowa obiektywu (ele-

menty/grupy) - 10 elementów / 9 grup 

 Minimalna odległość ostrzenia (m) - 0.25 

1 sztuka 
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 Stabilizator obrazu - Kompensacja 3,5 stopnia, napęd au-

tofokusa – STM 

 Stacjonarne szkolenie audio-video (min 10 godzin dy-

daktycznych) 

 przedstawienie i konfiguracja  systemu audio-wideo, 

 nagrywanie materiału, 

 przekaz na żywo, 

 praca z multimediami audio i wideo (obróbka materiału), 

 publikowanie materiałów w Internecie. 

 

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

6.  Blenda fotograficzna 

Minimalne wymagania: 

 Blenda okrągła o średnicy min. 60 cm. 

 Minimum 5 paneli: w kolorze złotym, srebrnym, białym, czarnym 
oraz półprzezroczysty panel rozpraszający. 

 W zestawie pokrowiec chroniący blendę przed uszkodzeniem. 

 Tło fotograficzne o wymiarach 2.7x5 m,  kolor zielony, 

gramatura 120 g/m2 

     2 szt statyw oświetleniowy 70-225 cm, 16 mm, gwint 

1/4'' 

     Belka poprzeczna aluminiowa 280 cm 

     2x klipsy 

 
Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy 

1 zestaw 

7.  Greenscreen 

Minimalne wymagania: 

Greenscreen mobilny min. 140x190cm w obudowie system otwierania 
za pomocą przegubu nożycowego. 
tło tekstylne na tulei min. 2x5m 
Statyw do tła min. wys. 280cm szer. 300cm 
Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

1 komplet 

8.  Dyktafon 

Minimalne wymagania: 

 Typ dyktafonu: cyfrowy, mikrofon stereo 

 Nośnik zapisu: pamięć wewnętrzna minimum 2GB 

 Zapis plików WAV i MP3 

 Podłączenie do komputera: USB 

 Format zapisu MP3i WAV 

 Liczba folderów min. 5 (w każdym min. 200 nagrań) 

 Liczba trybów jakości nagrania min.2 

 Menu w języku polskim  

 Nośnik zapisu Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, We-
wnętrzna pamięć 

 Aktywacja głosem 

 Blokada przycisków (Hold) 

 Funkcje dodatkowe Balans głosu, Brak danych, Filtr górnoprze-
pustowy, Funkcja wielokrotnego powtarzania, Kasowanie, Plug 
& Play, Redukcja szumów, Wbudowana podstawka, Wybór 
sceny, Wysuwane złącze USB, Wyszukiwanie z użyciem kalenda-
rza 

 Regulacja czułości mikrofonu 

2 sztuka 



 

 

Nr sprawy: SK.331.4.2021  strona 9 z 16 

 

  Strona 9 z 16 

 Regulacja prędkości odtwarzania 

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

9.  Słuchawki studyjne 

Minimalne wymagania: 

o Rodzaj słuchawek: Wokółuszne 

o Rodzaj przetwornika: Dynamiczny, zamknięty 

o Pasmo przenoszenia: min. 18 - 20000 Hz 

o Pasmo przenoszenia mikrofonu: min 100 - 10000 Hz 

o Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 120 dB 

o Impedancja: min. 18 Ω 

o Redukcja szumów: Pasywna 

o Magnesy: Neodymowe 

o Mikrofon: Wbudowany w pilot (uniwersalny) 

o Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,5 % 

o Przewód: odłączany 1,4 m złącze Jack 3,5 mm, jedno-

przyciskowy pilot, wbudowany mikrofon 

 Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

3 sztuki 

10.  
Głośniki 
komputerowe 
Bluetooth 

 
Minimalne wymagania: 

 Bluetooth 

 Złącza: USB-C 

 Wyposażenie:Kabel USB 

 Czas ładowania [h] max do 2.5 

 Czas pracy na akumulatorze [h] do 12 

 Min Moc [W] 20 

 Zasilanie akumulatorowe 

 Zgodność z urządzeniami z Bluetooth 

 Instrukcja obsługi w języku polskim,  

 

 Gwarancja producenta minimum 24 miesiące Door To Door 

 

2 zestawy 

11.  Mikser audio-video 

Minimalne wymagania: 

 Min. 2 x HD-SDI x 2 | 2 x HDMI 

 Wyjścia: 1 x HD-SDI | 2 x HDMI 

 Każde wejście może być używane jako magazyn ramek 

(Stills Store) 

 Przypisywalne wyjścia: Program (z DSK) | Program 

CLEAR (bez DSK) | Podgląd CLEAR (bez DSK) | Multiview 

 Synchronizacja ramek na każdym wejściu 

 Elastyczny procesor miksowania efektów z 1 kluczem 

upstream, obsługujący klucze Chromakey i Linear/Luma 

 1 x Upstream PIP, obsługujący Chromakey i Luma Key 

 Generator wycinania: min. 32 wzory wycinania, w tym 

koło i serce — kontrola granic i miękkości 

 Pełna funkcja podglądu M/E 

 Wstawianie logo (logo animacji, rozmiar X/Y) 

 XPT (przypisanie punktów krzyżowych) 

1 zestaw 
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 Zliczanie wyników 

 Min.6-kanałowy mikser audio 

 Wejścia audio: 2 x analogowe RCA (L/P) | 2 x mikrofon 

 Wyjścia audio: 2 x analogowe RCA (L/R) | 1 x minigniazdo 

słuchawkowe stereo 

Akcesoria- Podwójny odbiornik wieloczęstotliwosciowy 

 Technologia UHF PLL. 

 Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF (672.000-

696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 

 Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w 

podczerwieni do nadajnika lub mikrofonów  

 Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości 

 Próg wyciszenia szumów i regulacja głośności dla każ-

dego kanału 

 Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: grupa/kanał, antena 

A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF 

 Dodatkowy wskaźnik poziomu audio 

 Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji 

 Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego 

 Metalowa obudowa, możliwość montażu RACK 

 W komplecie zasilacz 

 

  

Gwarancja producenta 24 mc 

 

 

12.  

 Akcesoria do 
aparatu 
foograficznego(Karta 
przechwytująca 
video) 

Minimalne wymagania: 

 Typ karty- Zewnętrzna 

 Interfejs z PC - USB 

 Złącza - Wejście mikrofonowe (minijack 3,5 mm) - min 1 

szt. 

 Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (minijack 3,5 mm) – 

min 1 szt. 

 HDMI wejście – min.1 szt. 

 HDMI wyjście – min.1 szt. 

 microUSB – min.1 szt. 

 Tryb PC-free –  

 Rozdzielczość nagrywania - FullHD min 1080p (do 60 fps) 

 Format kodowania - MPEG-4 (H.264 + AAC) 

 Czytnik kart pamięci - microSD 

 Wbudowana pamięć – min.4 GB 

 Funkcje oprogramowania – stremowanie, Picture-in-Pic-

ture, edycja nagrań na żywo, udostępnianie na platfor-

mach i kanałach społecznościowych, dodawanie komen-

tarzy,  

1 sztuka 
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 Dołączone akcesoria- Kabel audio 3,5 mm, Kabel HDMI, 

Kabel micro USB 

Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

 

 

 

13.  
Nagłośnienie 
(Nadajnik z 
mikrofonem) 

Minimalne wymagania: 

o 2 szt Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF 

PLL z mikrofonem krawatowym 

o - Możliwość wyboru 800 kanałów UHF (672.000-

691.975MHz), synchronizacja z odbiornikami  

o - Regulowana czułość 

o - Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i 

stan baterii 

o - W komplecie mikrofon krawatowy (kardioida) z nakrę-

canym wtykiem 3.5mm 

o - Zaczep do paska 

o - Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA  

 Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

 2sztuki 

4.3 Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i 

potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest  

sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od 

opisanych. 

4.4 Sprzęt i wyposażenie winne być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) oraz 

oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno 

produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego 

kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta.  

4.5 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym 

Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 3. 

4.6 Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 

Jagiellońskiej 3. 

5. Pakiet III - obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39711000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi 

39221100-8 Zastawa kuchenna 

39221200-9 Zastawa stołowa 

39223000-1 Łyżki, widelce 

39241120-0 Noże kuchenne 

39227000-9 Igły krawieckie i igły dziewiarskie, i naparstki 

 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego 

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 3.w 

ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia 

gospodarstwa domowego i o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej: 
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L.p. 
Elementy przedmiotu 

zamówienia 
Opis elementów przedmiotu zamówienia Ilość 

1.  Nożyczki uniwersalne 

Gładkie ostrza ze stali nierdzewnej 

Ergonomiczna rękojeść z gumowymi wkładkami 

Długość minimum: 21 cm 

10 sztuk 

2.  Zestaw  igieł 

Długość igieł: 58 - 66 mm. 

Rozmiar: 3/0 – 1 Średnica drutu: 1 - 1,6 mm 

Opakowanie minimum 7 sztuk 

6  zestawów 

3.  Igły cerówki Zestaw zawiera 6 sztuk igieł w różnych rozmiarach. 4 zestawy 

4.  

Igły do maszyny do 

szycia  

 

Igły do maszyny  2 komplety 

5.  

Maszyna do szycia z 

akcesoriami 

 

Mechaniczna maszyna do szycia z  minimum 15 programami 

ściegowymi, m.in. ścieg prosty, zygzak, kryty, owerlokowy, 

ozdobne i dziurka. Maszyna wyposażona w funkcję 

półautomatycznego obszywania dziurek oraz płynną regulację 

szerokości zygzaka – do 5 mm i płynną regulację długości 

ściegów – do 4 mm oraz 5 stopek: do ściegu krytego z 

regulowanym prowadnikiem, do wszywania zamków, 

uniwersalną, uniwersalną z zabezpieczeniem palców i do 

obszywania dziurek.. Pole pracy oświetlone światłem. 

1 sztuka 

6.  

Hafciarka cyfrowa z 

akcesoriami 

 

 

Najważniejsze funkcje: 

• min.3,5-calowy kolorowy wyświetlacz, 

• polskie menu, 

• min.125 wzorów hafciarskich, w tym  min.40 wzorów 

Disney’a, 

• min. 10 czcionek hafciarskich, 

• prędkość haftu do 400 śc./min, 

• funkcja pozycjonowania wzoru, 

• edycja projektów: obracanie, zmiana wielkości, odbicie 

lustrzane, zmiana kolorów, zmiana gęstości dla haftu, 

• funkcja naprawy wzoru, 

• gotowe wzory Disney"a i gotowe wzory do robienia biżuterii, 

• port USB do przesyłania wzorów, 

• komunikaty audiowizualne, 

• oświetlenie ledowe, 

• czujnik zerwania nici, 

• automat do nawlekania igły, 

• automatyczne obcinanie nici. 

 

1 sztuka 

7.  Szydełka Zestaw 5 zestawów 
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Zestaw szydełek w 3 rozmiarach: 1,25, 1,5, 1,75.  

Długość: 10-15 cm 

8.  Druty dziewiarskie 

Uniwersalne 

Druty dziewiarskie proste, grubość 3,5 

Długość: 40 cm 

5 sztuk 

9.  Szpilki  Szpilki kolorowe krawieckie długość min.3,6 cm. 5 paczek 

10.  Żelazko 

Żelazko parowe ze stopą ceramiczną, funkcją regulowania pary 

i temperatury, z możliwością prasowania w pionie. 

Funkcje: 

• system ANTI-DRIP - zapobiega kapaniu podczas prasowania w 

niskich temperaturach 

• unkcja SELF CLEAN - samooczyszczanie z osadu 

• system antywapienny ANTI-CALC 

• uderzenie pary 180 g/min. 

• ciągły wyrzut pary 0-50 g/min. 

• lampka kontrolna temperatury 

• lampka podłączenia do sieci 

• spryskiwacz 

• funkcja VERTICAL IRONING - prasowanie w pionie 

• zbiornik na wodę o pojemności 400 ml 

• obrotowy przewód sieciowy o długości 2,5 m 

• regulacja mocy pary, regulacja temperatury 

Parametry: 

• zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz 

• moc: 2400-2800 W  

 

1 sztuka 

11.  Deska do prasowania 

Z dwustopniową regulacją wysokości. Nogi wykonane z rur 

stalowych z nakładkami antypoślizgowymi. Bawełniane obicie z 

wypełnieniem z gąbki. Różne wzory - sprzedawane losowo.  

• wym. min.30 x 100 cm  

• wys. min.83 cm lub 78 cm  

• wym. po złożeniu min.47 x 4 x 118 cm 

1 sztuka 

12.  

Kuchenka elektryczna z 

piekarnikiem 

elektrycznym 

Wolnostojąca kuchnia z płytą indukcyjną i elektrycznym 

piekarnikiem.  

- cztery pola grzewcze 

- termoobieg 

- grill elektryczny 

Specyfikacja techniczna:  

• Podłączenie do zasilania: 400 V 

1 sztuka 

13.  
Zestaw garnków i 

patelni + 3 patelnie 

Zawartość zestawu (3 garnki i patelnia) 

- Garnek z pokrywką o pojemności 1,5-2 litra 

3 zestawy garnków 

i patelni 
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- Garnek z pokrywką o pojemności 3,0– 4,0 litra 

- Garnek z pokrywką o pojemności 5,5 – 6,5 litra 

- patelnia duża średnica min 28 cm 

(Przystosowane do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i 

elektrycznej) 

- 3 patelnie o średnicy: 28-30 cm 

Powłoka nieprzywierająca umożliwiająca beztłuszczowe 

smażenie : tytanowa lub kamienna 

Przystosowanie do kuchni ceramicznej, elektrycznej, gazowej, 

indukcyjnej 

 

 

3 zestawy patelni 

14.  Komplet sztućców 

Zestaw: 

nóż 6 szt., widelec 6 szt., łyżka 6 szt., łyżeczka 6 szt. 

Sztućce stalowe. 

6 zestawów 

15.  Robot wielofunkcyjny 

Robot kuchenny z minimum 8-stopniową regulacją prędkości i 

minimum 6 funkcjami: mielenia, miksowania, ubijania, szatko-

wania, ugniatania i rozdrabniania. W skład wyposażenia wcho-

dzi: maszynka do mielenia, nasadka masarska, nasadka kebbe, 

minimum 3 rodzaje mieszadeł (mieszadło, trzepaczka, hak), 

wyjmowana tacka ociekowa. Robot  zabezpieczony przed prze-

grzaniem i przypadkowym uruchomieniem. Ma antypoślizgową 

bazę.  

Dane techniczne:  

• Moc: min. 1000 W  

• Napięcie: max 220-240 V  

• Poj. misy: min.4,5 l  

1 sztuka 

16.  Zestaw noży 
Zestaw zawiera 3 noże różnej wielkości: kuchenny, 

uniwersalny, do obierania 
3 zestawy 

17.  
Zestaw desek do 

krojenia 

Zestaw sześciu desek do krojenia w różnych kolorach 

Kolory zgodne z HACCP 

Posiadają atest PZH. 

Jedna strona gładka, na drugiej wyżłobienie wzdłuż krawędzi. 

Wymiary minimum 300x250x10 mm. 

2 zestawy 

18.  Zastawa stołowa 

Zestaw zawiera: 

6  talerzy obiadowych wymiary minimum 24 x 24 cm  

6  talerzy do zupy wymiary minimum 22 x 22 cm  

6  talerzy deserowych wymiary minimum 21 x 21 cm 

wykonanie – porcelana, brzegi wzmocnione na obtłuczenia 

Całość zapakowana w kartonie umożliwiającym 

przechowywanie. 

6 komplety 
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19.  Sito 

Druciany uchwyt. 

Średnica minimum 200, długość minimum 250 mm 

Uchwyt: jedna rączka 

3 sztuk 

20.  Durszlak 
Durszlak średnica minimum 200 mm, wysokość minimum 

100 mm 
3 sztuk 

21.  Stolnica 

Stolnica w kształcie trapezu z kołnierzem na krótszych bokach.  

krawędź dolna uniemożliwiająca poruszanie stolnicy podczas 

ugniatania ciasta 

Wymiary minimum 70 x 50 cm 

Materiał: drewno 

3 sztuk 

22.  Wałek 

Wykonany z drewna  

Wymiary: długość minimum 35 cm , średnica 5-7 cm 
3 sztuk 

23.  Miska 

Miska kuchenna (okrągła) o pojemności 2,5-3,5 litra wykonana 

ze stali nierdzewnej, satynowa. 

Wysokość 90-120 mm. 

5 sztuk 

24.  Lodówka 

Lodówka z automatyczną funkcją odszraniania, chłodzenia i za-

mrażania. Wyposażona w oświetlenie L, półki ze szkła hartowa-

nego, podstawkę na jajka,  szuflady w zamrażarce i tackę na 

lód.  

Wysokość minimum: 180 cm  

Funkcjonalność:  

Klasa energetyczna:  NoFrost  

Uniwersalne drzwi: L / P  

Automatyczne odszranianie /chłodziarka/  

Uchwyt zintegrowany  

Dane techniczne:  

Pojemność całkowita [l]: minimum 250  

Czas przechowywania razie braku zasilania: min. 10h  

Poziom hałasu [dB]: max 50  

Klasa hałasu: max C  

Roczny pobór energii [kWh]: max 300  

 

1 sztuka 

25.  Opiekacz 

Opiekacz z trzema wymiennymi płytkami: do kanapek, grillowa-

nia i gofrownicą. Wszystkie płytki pokryte zapobiegającą przy-

wieraniu powłoką. Opiekacz wyposażony w kontrolki świetlne, 

4 sztuk 
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5.3 Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i 

potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne 

jest  sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze 

od opisanych. 

5.4 Sprzęt i wyposażenie winny być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym okablowaniem) 

oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno 

produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – 

oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją 

producenta.  

5.5 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym 

Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 3. 

funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem oraz gumowe 

nóżki zapobiegające ślizganiu się sprzętu.  

Specyfikacja:  

 Moc minimum 750 W  
 Pojemność: minimum 2 kanapki  

26.  Blender 

Blender z funkcją płynnego ustawiania prędkości oraz ostrzami 

i przystawką miksującą ze stali nierdzewnej. Wyposażony w 

dwa pojemniki (jeden do osadzania noży), wielokierunkowe 

dwa noże ze stali nierdzewnej, do rozdrabniania i siekania wa-

rzyw, owoców, orzechów, mięsa, żółtego sera, przystawkę mik-

sującą do przyrządzania koktajli, zup, przecierów oraz dwa mie-

szadła trzepakowe do ubijania piany z białek i lekkich sosów.  

Specyfikacja techniczna:  

Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz  

Moc: 1200 W  

Pojemniki: 700 ml i 1000 ml  

 

1 sztuka 

27.  
Zmiotka z szufelką  

 
Z gumowym wykończeniem. 4 sztuki 


