
ZESPÓŁ OŚWIATOWY
ul. Sżkolna 2, 08-130 Kotuń

REG: 14l 67 1400. NIP-82 l 2555008
tel./fax 25i&1-43-26

1pV. Ll2 .Lg ,I,oa Zapytanie ofertowe,,Laboratoria Przyszłości"

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartoŚci nieprzekraczającej 130 000 zł zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów
Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019),

I. Zamawiającyz
Zespoł OŚwiatowy w Kotuniu Szkoła Podstawowa im, Bohdana Arcta w Kotuniu
REGON: 141671400

zaprasza do składania ofert cenowych na:

il. Opis przedmiotu zamówienia:

. Wyposazenie i pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu ,,Laboratoria
Przyszłości",

c Szczęgołowy opis przedmiotów zamówienia:

Iłodzaj Spccylikac.ia I lość wartość brutto
F i lall erlt Filalnenty rozllego typrr i koloru. lż
Drukarka 3D
gotowa do pracy po
rozpakowaniu,
zdalny podgląd
wydruku,
zintegrowany slicer
orazłączność WiFi

Pole robocze o wymiarach 2ż0 x
200 x250 mm, z funkcją
wznawi ani a pr acy urządzenia
po usunięciu awarii zasilania,
czujnik fi lamentu wykrywaj ący
brak matęriału do drukowania,
wbudowana kamera HD,
umozliwiająca podgląd
wydruku, zdalna kontro l a
drukowania przęz WiFi lub
Ethernet, kompatybilna ze
szpulami o masie l kg nie
wymagaj ąca dodatkowego
adaptera, filtr powietrza,
możliwość wymiany dysz
drukuiących.

l

Laptop
kompatybilny z
drukarką 3D

Parametry minimalne: Ekran
l5,6 cala,1920 x l080 pikseli.
Parnięó l6 GB DDR4. Karta
graftczna: GeForce RTX 3060,
SyStem operacyiny: Windows.

l

Bibliotęka modeli,
wirlualny kreator
konstrukcji i
pomoce dla
nauczyciela

l

Skaner 3D Dol<łaclnośc clo 0. l nlnr. l



Rozmiar skanowanych
przedmiotów do 700 x 700 x
700mm.
Skanowanie tekstur kolorowych
obiektów.
Stolik o udźwigu do 5kg.
Kable połączeniowe do
komputera, oprogramowan ie.

Kamera cyfrowa
przenośna

Liczba klatek na sekundę:
4K - 60 kl/s, FullHD - ż40 klls.
Stabi l izac.i a obrazu, W i-Fi,
Wodoodporna, Kąt widzenia l70
stopni, Dwa ekrany LCD,
nagrywanie w zwolnionym
tempie, wyposazona w
akumulator, etui, kabel do
komputera.

2

Dodatkowy
akumulator i

ładowarka
kompatybilna z
kamerą cyfrą
przenośna

Akumulator wielokrotnego
ładowania. Minimalna
pojemność akumulatora: 1720
mAh.
Ładowarka ze wskaźnikiem.

2

Karty pamięci
kompatybilna z
kamerą cyfrową
przenośną

Typ: SDXC. Pojemność min.
l28 CB. Prędkośó transmis.ii
danych do l60 MB/s lub więcej,

2

Ramka ochronna do
kamery cyfrowej
przenośnei

2

Obudowa
wodoszczelna do
kamery cyfrowej
przenośnei

2

Uchwyt ręczny do
kamery cyfrowej
przenośnei

ż

Kabcl nlicrollDMl l

Opaska na głowę z
uchwytem na kamerę
cyfrową.

ż

Prompter ze
statywem

Wymiary lustra min. 30cm x
19cm.

l

Lampa
oświetleniowa
studyjna ze statywem

Moc l000 W (lub ekwiwalent
dla lampy halogenowej)
naturalne odwzorowanie barw,
temperatura barwowa ok. 5400 K
(+/- l00 K), regulacja jasności,
aktywne chłodzenie, metalowa

2

ą



l<onstrtrl<c.j a" pokrowiec.
mocowanic.

Softbox
kompatybilny z
lampą studyiną

2

Mikrofon
kierunkowy

Wbudowany akumulator co
najmniej ok, 30 godz. pracy.
Wyjście słuchawkowe i USB.
Wyposażony w uchwyt SM7-R,
o słonę przeciwwie trzną oraz
kable SC10 i USB.

l

Osłona
przeciwwietrzna
kompatybilna z
mikrofonem
kierunkowym, tzw
deadcat

I

Ramię do mikrofonu
z uchwytem
kompatybilne z
mikrofonem
kierunkowym

l

Rejestrator audio Wyposazony w port USB, z
moźl iwością automatycznej
regulacj i poziomu nagrywania.
Czas pracy na jednej baterii ok.
10 h. Możliwość podłączęnia
zewnętrznych źródeł dźwięku i
mikrofbnów, możliwość
podłączenie
s ł uc hawek/ w zmacniacza,
nagrywanie do 24 bitl96 kHz,

I

Kabel micro.iack-
nlicro jacl<

DłLlgość 2m. l

Gimbal ręczny do
aparatu
fotograficznego

Nośność ok.4-4,5 kg, akumulator
pozwalający na czas pracy co
naimniei ok. 20 godzin.

l

Aparat fotograficzny
do wideoblogów z
obiektywem

Funkcje: autofokus, tryb seryjny,
nagrywanie filmów w
rozdzielczości 4k, filmowanie
FHD z prędkością do l20 kl./s,
rozdzia|czość matrycy min. 24
MPx, dotykowy i odchylany
wyświetlacz, obiektyw l8-135
fl3 .5-5.6.

2

Statyw z głowicą do
aparatu i kamery

Z poziomicą. Przechył w przód i

tył. Mechanizm ustawięnia
kolumny z pozycji pion-poziom.
Blokada pochyłu. Mozliwość
obrotu 360 stopni,

2
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l-orba do aparatu
fbtograficznego

ż

Dodatkowe baterie i

ładowarka
l<oInpatybilna z
aparatem cyfrowym
przenośnyrn

ż

Karta pamięci
kompatybilna z
aparatem cyfrowym
przenośnvm

Typ: SDXC, Pojemność min. l28
GB. Prędkość transmisji danych
do l60 MB/s lub więcej.

2

I(latka i rączka do
aparatu cyf1,owego

2

Lampa błyskowa
kompatybilna z
aparatem cyfrowym
z dodatkową baterią i

ładowarką do baterii

2

AkumuIatorki i

ładowarka
kompatybilna z
Iampą błyskową do
aparatLl cyfi,owego,

2 komplety

[)ron Funkcje: Zasięg: 6000 metrów.
Czas lotu: co najmniej ok. 30
minut na jednym zestawie
baterii. Kamera: min. 12 Mpix.
Maksymaln a rozdzięlczość
wideo: 4K,ż160p, do 30 fps .

l

Zestaw z
m ikrokontrolerem

Zęstaw do nauki podstaw
programowania i elementów
robotyki do wykorzystania na
zaj ęciach techniki, informatyki,
fizyki. Zaw ier aj ący sche maty
poglądowe do realizacj i
proj ektów uczniowskich,
plansze dydaktyczne.

l

Podstawowe obwody
elektryczne z
uwzględnieniem
techniki solarnej

zestaw do budowania
obwodów elektryczny ch oraz
dokonywania pomiarów
elektrycznych w tych
obwodach.

l

Miernik elektryczny. Cyfrowy miernik do pomiarów
parametrów prądu.

4

Stacja lutownicza Z regulatorem lutownicy, jak i
gorącego powietrza
Wyświetlacz led,

ż

Cyna 2
Mata silikonowa 2

żaa-2
@,



Mikroport z
alęce sorianl i

W skład zestawy powinno
znajdować się min 3 szt.
urządzeń.
Zasięg do ok. 200 m.
Do ok. 7 godzinpracy na baterii
lub więcei.

l zestaw

Mikrofon krawatowy I(ompatybi lny z nr il<roportem. J
Mikrofon
dynamiczny do
nagrań wokalnych

W zestawie: uchwY
mikrofonowy SM6, pop-filtr,
przewód mikrofonowy,
pokrowiec.
Ekwiwalentny poziom szumów:
5 dBA

l

Oprogramowanie do
edycji, montazu
i tworzenia
materiałów video

Licencja wieczysta.
Przynajmniej częśó interfejsu w
j. polskim.
Mozliwość ustawienia
zwolnionego płynnego tempa
filmu.

l

Greenscreen ze
statywem

Roz.tl-tiar tła 6ln x 3llr. l

Oprogramowanie
muzyaznę DAW

Dożywotnia licencja i

dozywotnie aktualizacje. Wersja
pudełkowa. możliwość
nagrywania dzwięku zę żrodeł
zewnętrznych (tj. np. mikrofon).
Do instalacji na komputęrze z
systernem Windows.

l

Interfejs audio Liczba wejść mikrofonowych: 2.
Liczba wej ść i nstrumentalnyc h :

2. Wyjście słuchawkowe.
Zasilanię przez USB, Zasilanię
Phantom. Liczbawejść
liniowych: 2. Liczba wyj ść
liniowych: 2

l

Mikser muzyczny Funkcje: port USB z obsługą
MP3 i odbiornik Bluetooth,
mozliwość podłączenia
mikrofonów, sprzętów
1iniowych, możliwość
włączenia zasilania Phantom +

48V w celu korzystanla z
mikrofonów poj emnościowych,
9-pasmowy equalizer,
Włącznik lwyłącznikna
kazdym kanale, Regulacja
tonów wysokich, średnich i
ni skich na każdy m kanale,
regulator głośności słuchawek,
Złącza: poń USB, min dwa
lłq,lrqia mikrofonowę XLR, co

l

ż,aźą
o,



najmniej dwa 6,3 mm wejście
liniowe jack, co najmniej jedno
gniazdo insert jack (6,3 mm),
wejście liniowe RCA stereo,
6.3mm złącze AUX send return
jack, 6,3 mm wyjście
słuchawkowe, wyj ście liniowe
RCA stereo, wyjście główne
XLR, 6.3mm wyjście główne
jack, osobne wyjście control
room.

Słuchawki studyinc 2
Panele akustyczne 50 m2
Megafon z
nril<rofbrlcm

mikrofon z kablem, wbudowany
interfejs bluetooth, port USB i
czytnik kart SD, waga do 1,5

kg.

l

Mikroskop Urządzenie powinno byc
wyposażone w kamerę
cyfrową, posiadac złącze USB,
oświetlenie Led z regulacją,
zasilanie sieciowe,
odpowiednie oprogramowanie
na płycie, przesyłać obraz w
trybie czasu rzeczywistego do
komputera.

l

Zestaw preparatów
biologicznych na
lekcje

Zestaw preparatów
mikroskopowych złożony z co
najmniej 100 preparatów na
szkiełkach.

l

Zestaw odczynników
chemicznych na
lekcie

l

Laminarka Maksymalny format
laminowania A3

5

Folia do laminarki
A4

Opakowanie nrill. l00 x 44 5

Folia do laminarki
A3

Opakowanie min. l00 x ,Ą3 5

Pistolet do kleju na
gorąco

5

Wkłady kleju do
pistoletu na gorąco

Zcstaw l00 szt. rvl<ładow l

Stacja pogody pomiar ciśnienia, pomiar
prędkości wiatru, Pomiar
wilgotności powietrza,
Prognozowanie po god y, Zegar,
Pomiar temperatury na
zewnątrz i wewnątrz.

2

Wiertarko-wkrętarka 2 baterie o napięciu 18V i

po.iemności co naimniei 1,5AH,
4

ry



silnik bezszczotkowy, walizka
transportowa, podświetlenie
LED,2 biegi, sprzęgło, uchwy,t
roboczy min. 10 mm, masa do
1,5 kg.

zestaw wierteł do
drewna

Srednica wierteł od 4 do l0 mm. 4

zestaw wierteł do
metalu

sreclnica rvie rteł od l do l0 rlrn. 4

Zęstaw narzędzi do
obróbki drewna i

metalu w walizce

W składzie każdego zestawu
powinien znajdować się: młotek,
piła do drewna, dłuto, tarnik,
komb inerki, obcęgi, brzęszczot z
piłką do metalu, pilnik, miara
3m, kątownik kątomierz
stolarski.

12

kompletów

Stół warsztatowy W zestawie stołowym powinny
znajdować się zamontowane
dwa imadła stolarskie i dwa
imadła szlifierskię.

4

Kuchenka indukcja z
elektrycznym
piekarnikiem

Funkcje: chłodne drzwi
piekarn ika, płyta grzewcza
indukcyjna, piekarnik
elektryczny.

2

Zestaw garnków do
l<uchni indul<cvillei.

Komplet złożony z co najmniej 2
garnków, rondla i patelni.

2

Robot kuchenny Z funkcjami: tarcie ziemniaków,
mielerrie mięsa, ubijanie piany,
zagniatante ci asta, m ikso wanie,
rozdrabnianie, mieszanie, tarcie
na wiórki, wyciskanie soku,
krojenie na plastry.

2

Maszyna do szycia
komplet nici do
maszyny.

Funkcje: obszywanie dziurki na
guziki, szycie wstęcz,
pozycjonowanie igły,
mozliwość zastosowania
podwójnej igły, haftowanie,
pikowanie, przyszywanie
aplikacj i, przy szyw anie guzika,
Rodzaje ściegów: Elastyczny,
Gałązkowy, Kryty,
Muszelkowy, Owerlokowy,
Prosty, Satynowy, Ukośno
obrzucający, Ukośny.

2

Zarnawtający nie dopuszcza rnożliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

*ę



tIt. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonanie przedmiotlt zarnówienia odbędzie się w terrrrinie do 30.06.20ż2 r. 'l'ernrin
realizacji zamówienia określa data dostarczenia przedrniotu zarnowie nia clo sieciziby
zanrawiającego

IV. OPIS SPOSBU I,IłZYGOTOWANtA oFERTY

O1erta powinna zawicrać:

o pieczątkę firmową,
. datg sporządzenia,
r adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
. podpis czytelny wykonawcy,
. cenę netto i brutto (uwzględniającą wszystkie koszty),
. okres gwarancji na dany przedmiot,
. termin rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFEIąT

a

a

a

a

Oferta powinna byc przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
spkotun@poczta.fm lub osobiście na adres Zespół Oświatowy w Kotuniu, ul.
Szkolna 2,08-130 Kotuń do dnia 22.12.202l r. do godz. 12.00.
termin związania z ofertą obejmuje okres do 30.06.2022 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent możęprzedupływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośrod złożonych ofert, bez
przeprowad zania tch ponownej oceny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,

VI. INFORMACJE DOTY CZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę
na piśmie lub e-mailem.

Vlt. DoDA,I,KowE INFORMACJE

. Dodatkowych irrfornrac.ii trdziela Mariusz pawlak
oraz adrescnl etllail: spkotun@poczta.fm

pod nunrerenl telclonu 25 642 66 96
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