
 
 

„Nowoczesne Szkoły Zawodowe” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Gaj Mały 16.04.2019 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

 

 W związku z realizacją projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0301/18-003 „Nowoczesne Szkoły 

Zawodowe”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na terenie 

województwa Śląskiego   poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie 

konkurencyjności dostawcy sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1.  

LP SPRZĘT ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer 15 System operacyjny Windows 10 Procesor: min 8020 pkt w teście Passmark, 
Monitor 24" (1920 x 1080, 4ms,250cd, HDMI,Dsub) Microsoft Office 
proffesional plus 2016 
Grafika: minimum 2200 pkt w teście Passmark 
Pamięć RAM: 8 GB 
Dysk: Express Cache 8 GB, 1000 GB SATA 7200 obr. 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Classroom 
Manager 

2 Drukarka 3d  1 Technologia druku 3D: FDM (Fused Deposition Modeling) 
Dedykowany materiał do druku: PLA 
Obszar roboczy:  252 x 199 x 150 mm 
Stół roboczy: szkło 
Wysokość warstwy: 100 mikronów (0.1 mm) 
Średnica filamentu: 1.75 mm 
Średnica głowicy: 0.4 mm 
Ilość głowic: 1 sztuka 
Komunikacja: USB (kabel, pendrive), Wi-Fi, Ethernet 
Oprogramowanie: MakerBot Desktop 
Asystent poziomowania + autokalibracja 

3 Oprogramowanie graficzne Adobe 
Photoshop 

10 Oprogramowanie Adobe Photoshop CC - subskrypcja na 2 lata 

4 Oprogramowanie graficzne Corel 
DRAW Home&Student 
Suite X8 PL (POLSKI) 

5 CorelDRAW Home&Student Suite X8 PL (POLSKI) 
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2.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer stacjonarny: procesor 
czterordzeniowy (i5) , min. 8 GB RAM, 
dodatkowy dysk twardy SSD, monitor LED 
24”, 
rozdzielczość 1920 x 1080 − system 
operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 

18 Procesor czterordzeniowy (i5): min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 
4ms,250cd, HDMI,Dsub) system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Classroom 
Manager 

2 Zestaw Raspberry Pi: płyta główna z 
zasilaniem i przewodami, karty pamięci, 
karty komunikacyjne, płytka prototypowa; 
uklady wejscia/wyjścia - moduły IoT 

5 Zestaw Raspberry PI3 Model B+ karta 16GB + zasilacz + radiatory 1szt 
Obudowa do Raspberry Pi oraz dedykowanego ekranu dotykowego 7'' - 
przezroczysta ze stojakiem 1szt 
Kamera RpiCam OV5647 5MPx – nocna  1szt 
Płytka prototypowa stykowa 830 + przewody + moduł zasilający 5szt 
DFRobot FireBeetle LoRa 433MHz 1szt 
Moduł PIR czujnik detektor ruchu HC-SR501 2szt 
Moduł impulsator enkoder z przyciskiem 2szt 
Czujnik BME280 temperatury wilgotności ciśnienia 1szt 
MPU 6050 żyroskop akcelerometr GY-521 Arduino  2szt 
Moduł czasu RTC DS1307 + 24C32 1szt 
Moduł 2-kanałowy przekaźnik 5V 10A 2szt 
Koło + silnik 65x26mm 5V z przekładnią 48:1 2szt 
Light Damping balance Tank - podwozie gąsienicowe z amortyzacją i napędem 
DC  1szt 
Moduł sterownika silnika L298N H-bridge 2szt 
Moduł sterownik silnika 2x mostek H L9110S 4szt 
Diody LED (czerwona, zielona, żółta, niebieska)(zestawy po 10 szt)  10szt 
Serwo Tower Pro SG90 9g  6szt 
Serwo TowerPro MG996 2szt 
Akrylowe Ramie robota DIY mini servo serwo SG90 9g  1szt 
Moduł pierścień ring 24 x LED ws2812b 1szt 
Silnik krokowy z przekładnią 28BYJ-48 5V/ 0.1A/ 0,03Nm ze sterownikiem 
ULN2003 2 szt 
Czujnik  temperatury i wilgotności DHT11 2szt 
Czujnik  temperatury i wilgotności DHT22 1szt 
Enkoder obrotowy 20 impulsów z przyciskiem 5szt 
Czujniki odbiciowe cny 70 10szt 
Czujnik odbiciowy KTIR0711S - moduł ze złączami 6szt 
Dalmierz ultradźwiękowy HC-SR04 5szt 
Dalmierz podczerwony analogowy SHARP GP2Y0A21YK0F 2szt 
Pololu - cyfrowy czujnik odległości IR 38kHz - 30cm 2szt 
Tact Switch zestaw 140 szt. 1szt 
Moduł dotykowy I2C MPR121 - 12 przycisków  1szt 
Moduł dotyku 4 klawisze 1szt 
Zestaw VS1838 + Pilot + Kable + CR2032 +IR 2szt 
Klawiatura matrycowa 4x4 tacts witch 1szt 
Czujnik krańcowy z rolką 4szt 
Joystick Thumb Joystick z przyciskiem 2szt 
Wyświetlacz OLED niebieski graficzny 1,3'' 128x64px I2C v2 - białe znaki 
 1szt 
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi/okien - kontaktron CMD20  1szt 
Moduł GPS NEO-6M UART z anteną - piny kątowe 1szt 
Czujnik dźwięku - analogowy - moduł Waveshare 1szt 
QMC5883 3-osiowy cyfrowy kompas GY-271 2szt 
Czujnik MQ-2 dymu i gazów łatwopalnych 1szt 
Czujnik MQ-7 czujnik gazu tlenku węgla CO czadu 1szt 
Czujnik MQ-135  SMOGU Nox 1szt 
Moduł bezprzewodowy nRF24L01 z anteną 4szt 
Moduł sieciowy Arduino W5100  1szt 
Moduł Bluetooth Slave HC06 HC-06 1szt 
Konwerter USB - FT232RL FTDI 1szt  
Magician Chassis v2 - 3-kołowe podwozie robota z napędem + akcesoria
 1szt 
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Konwerter poziomów logicznych dwukierunkowy, 4-kanałowy - MSX 
 5szt 
Ogniwo 14500 Li-Ion Xtar 800mAh z zabezpieczeniami 2 szt 
Pololu DRV8835 - dwukanałowy sterownik silników 11V/1,2A 4szt 
Pololu S7V7F5 - przetwornica step-up/step-down - 5V 1A 4szt 
Moduł radiowy HC-12 SI4463 433MHz - 1000m – antena 1szt 
Waveshare E-paper E-Ink 1,54'' 200x200px - moduł z wyświetlaczem SPI 
 1szt 
Listwa LED RGB WS2812 5050 x 8 diod – 53mm 4szt  

3 Zestaw Arduino: płyta główna z zasilaniem i 
przewodami, układy wejścia (czujniki, 
wzmacniacze, układy logiczne, odbiorniki 
sygnałów), układy wyjścia (ogniwa, 
sterowniki, 
silniki, zawory); termometr na podczerwień, 
moduły IoT, kamera, czytnik linii papilarnych 

5 Komputer: 
 Procesor czterordzeniowy : min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 
4ms,250cd, HDMI,Dsub) system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Classroom 
Manager 
Arduino: 
Zestaw Startowy Arduino Uno + stykowa 400 + HC-SR04 + pudełko  1szt 
Arduino Uno R3 klon zgodny z Arduino 2szt 
Karta pamięci Goodram microSD 32GB 100MB/s klasa 10 + system NOOBs dla 
Raspberry Pi 3B+/3B/2B 1szt 
Arduino Uno R3 klon zgodny z Arduino (ABC RC) 3 szt 
Grove - StarterKit v3 - pakiet startowy IoT dla Arduino 1 szt 
Podstawka na Arduino i płytkę stykową 1szt 
Zasilacz wtyczkowy 12V  2szt 
Arduino NANO 10szt 
Wemos D1 UNO R3 R32 ESP32 WIFI Bluetooth Arduino   1szt 
Kontroler WIFI ESP8266 NODEmcu V3 1szt 
  

4 Przestrzenny skaner optyczny 3D wraz z 
Drukarką 3D (kompatybilne ze sobą) 

1 Drukarka 3d: 
Konstrukcja 
Rama wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium oraz stali nierdzewnej 
(sztywna, wytrzymująca duże naprężenia powstałe podczas frezowania CNC). 
Wysokiej jakości precyzyjne prowadnice osi X i osi Y zrobione ze stali 
konstrukcyjnej. Wyłączniki krańcowe ( producent Omron). 
Precyzyjnie wykonany aluminiowy wózek osi X, sztywny i wytrzymały. 
Wymienne dysze: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm. 
Wymienne głowice. 
Wymienne stoły robocze: szklany borosilikatowy i podgrzewany stół do druku 
3D oraz aluminiowy stół do frezowania CNC i grawerowania głowicą laserową. 
Samohamowne nakrętki trapezowe osi Z wykonane z wysokiej jakości POM-u. 
Podgrzewany do 100°C stół roboczy: idealnie płaski, precyzyjnie wykonany, z 
wymiennym szkłem borokrzemowym. 
Aluminiowy stół do CNC: wytrzymały i sztywny, posiadający otwory i 
zaciski/szczęki do mocowania materiału. 
Wymiary 
Przestrzeń robocza: 
250 x 235 x 165 mm 
(zależna od toolheadów). 
Wymiary maszyny: 
530 x 555 x 480 mm. 
Waga: 20 kg z opakowaniem 
(Printing Set). 
Precyzja pozycjonowania 
14 mikronów dla osi X oraz Y, 
0.6 mikrona dla osi Z. 
Rozdzielczość warstwy 
50 - 400 mikronów. 
Elektronika 
Sunbeam 3.0 z procesorem ARM LPC1769, obsługujący pięć sterowników 
silników krokowych oraz pamięcią wewnętrzną dostępną przez USB. 
Ultra ciche sterowniki krokowe osi X oraz osi Y zmniejszające hałas pracy 
drukarki o 50%. 
Automatyczna kalibracja tensometryczna stołu roboczego. 
Komunikacja 
USB i LAN (dostęp do WiFI po podłączeniu do routera WiFI). 
Oprogramowanie 
Kompatybilność z oprogramowaniem do druku 3D (Voxelizer, Simplify3D, Cura, 
Slic3r) oraz oprogramowaniem CAM (Autodesk Fusion 360). 
Dodatkowe 
Maksymalna temperatura druku 3D: 250°C. 
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Skaner 3D 
Dane techniczne 
Ogólnie 
Technologia3D-Scanner 
TypLaser 
AppleMac OS 10.11+ 
Wymiary 
Zakres skanowania250 x 180 mm 
Szerokosc210 mm 
Glebokosc345 mm 
Wysokosc345 mm 
Zlacza / interfejsy 
USB1x 
Wykonanie 
OprogramowanieMFStudio + Quickscan 
Ciezary 
Ciezar1.71 kg  

 

3.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer przenośny z oprogr. 1 procesor osiągającey 7680 pkt w teście passmark, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 
2GB 128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 gwarancja 3 
lataProfessional, pakiet biurowy komercyjny w licencji edukacyjnej . 
Laptopy z oprogramowaniem Classroom Manager. 

2 Proj. multimed. 1 Projektor multimedialny. Podstawowe wymagania techniczne: 
Typ matrycy 3LCD, Full HD, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 5000 h,  
Żywotność lampy (econo) 10000 h, Współczynnik kontrastu  15000 :1, Rozdzielczość 
podstawowa SVGA (800 x 600) , Jasność 3200 ANSI lumen, Format obrazu 
standardowy 4:3, Zoom optyczny / cyfrowy  1,35 :1, Wielkość obrazu 30 cali - 350 cali, 
Wejście HDMI 1, Wejście komponentowe, Wejście D-Sub 15pin -1, Wejście S-Video 
mini DIN -1, Wejście kompozytowe -1, Wejście liniowe audio -1, Złącze USB -2, 
Głośniki 1 x 2 W, Pilot –podstawowy 

3 Ekran projek. 1 Ekran - elektrycznie rozwijany; Kaseta – metalowa; Powierzchnia projekcyjna - min 
180x180 

4 Drukarka laserowa ze skanerem i 
kopiarką A4 

2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe(z funkcją drukowania, skanowania i 
kopiowania)  z automatycznym drukiem, dwustronnym, format A4, Interfejsy: USB, 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), wireless 802.11b/g/n, rozdzielczość 
druku:2400x600dpi, szybkość druku do 20 stron/min, optyczna rozdzielczość 
skanowania do 1200x2400 dpi,  skanowanie do plików PDF, JPG, TXT, BMP, PNG, 
rozdzielczość kopiowania600x1200 dpi 

5 Projektor multimedialny 1 Projektor multimedialny. Podstawowe wymagania techniczne: 
Typ matrycy 3LCD, Full HD, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 5000 h,  
Żywotność lampy (econo) 10000 h, Współczynnik kontrastu  15000 :1, Rozdzielczość 
podstawowa SVGA (800 x 600) , Jasność 3200 ANSI lumen, Format obrazu 
standardowy 4:3, Zoom optyczny / cyfrowy  1,35 :1, Wielkość obrazu 30 cali - 350 cali, 
Wejście HDMI 1, Wejście komponentowe, Wejście D-Sub 15pin -1, Wejście S-Video 
mini DIN -1, Wejście kompozytowe -1, Wejście liniowe audio -1, Złącze USB -2, 
Głośniki 1 x 2 W, Pilot –podstawowy 

6 Ekran projekcyjny 1 Ekran - elektrycznie rozwijany; Kaseta – metalowa; Powierzchnia projekcyjna - min 
180x180 

7 Urządzenia do oznaczania i 
identyfikowania ładunków - czytnik 
kodów kresk 

10 źródło światła – laser, technologia odczytu - pojedyncza linia, głębokość odczytu – do 
203 mm, rozdzielczość - 0,127 mm, prędkość odczytu – 72, kontrast kodu - 35 %, 
Interfejs - USB 
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8 Drukarka kodów kreskowych i etykiet 

logistycznych 
3 rozdzielczość wydruku 203 dpi; obsługiwane języki: EPL2, ZPLII,Druk z obsługą XML, 

ZBI 2.0, Web View, Alert ;  możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach 
(maksymalna szerokość etykiety 56 mm, długość 990 mm) ; wydruk wszystkich 
popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki 

9 Przenośny z oprogram. biur. z 
dostępem do Internetu i z 
możliwością przyłączenia sprzętu 
peryfer. + bezprzewodowe słuchawki 
z 
mikrofonem 

10 laptop 15,6" LED, procesor min.  4x3,2 3MB, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 2GB 
128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 Professional, 
pakiet biurowy komercyjny w licencji edukacyjnej . 
Laptopy z oprogramowaniem Classroom Manager 

10 Oprogramowanie do prowadzenia 
gospodarki magazynowej + zestaw 
komput. z oprogram. Biur. z dostępem 
do Internetu i z 
możliwością przyłączenia sprzętu 
peryferyjnego 

16 Oprogramowanie . do prowadzenia gospodarki  magazynowej.  Program 
przeznaczony  do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach 
handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności oraz 
wspomagania sprzedaży .  
Możliwość analizy przepływu towarowego, poprzez tworzenia różnorodnych 
zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.  
 
Procesor czterordzeniowy (i5): min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 4ms,250cd, 
HDMI,Dsub) system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Classroom Manager  

11 Komputer przenośny z oprogr 1 laptop 15,6" LED, procesor min.  4x3,2 3MB, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 2GB 
128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 Professional, 
Microsoft Office 2016 Professional; Laptopy z oprogramowaniem Classroom Manager 

12 Projektor multimedialny 1 Projektor multimedialny. Podstawowe wymagania techniczne: 
Typ matrycy 3LCD, Full HD, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 5000 h,  
Żywotność lampy (econo) 10000 h, Współczynnik kontrastu  15000 :1, Rozdzielczość 
podstawowa SVGA (800 x 600) , Jasność 3200 ANSI lumen, Format obrazu 
standardowy 4:3, Zoom optyczny / cyfrowy  1,35 :1, Wielkość obrazu 30 cali - 350 cali, 
Wejście HDMI 1, Wejście komponentowe, Wejście D-Sub 15pin -1, Wejście S-Video 
mini DIN -1, Wejście kompozytowe -1, Wejście liniowe audio -1, Złącze USB -2, 
Głośniki 1 x 2 W, Pilot –podstawowy 

13 Oprogram.NetSuport School na 16 
stanowisk 

16 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania komputerów w sieci: kontrola 
Internetu, kontrola aplikacji, szybkie uruchamianie/sterowanie z pulpitu, konsola 
techniczna. 

14 Licencja AutoCAD na 8 stanowisk 8   
15 Serwer do publikowania witryn 

internet.przez uczniów w czasie kursu 
1 Procesor osiągający co najmniej 7850 punktów w teście Passmark.                      

4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB pamięci cache 8 GT/s  
RAM: 16 GB DDR4 2133 MT/s ECC 
Dysk: 2x1 TB HDD SATA ENTRY 7,2 tys. obr./min. 
RAID: Kontroler IRST Controller 12.0  
ETH: 1 Gbit Intel I219-LM 
Grafika: Intel HD Graphics P530  
Nap. optyczny: DVD+/-RW 
Oprogramowanie bez limitu stanoeisk 
Obudowa: Mini Tower  
Zasilacz: 290 W  
Gwarancja: DELL Next Business Day 
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16 Drukarka 3D 1 Dołączone oprogramowanie: CraftWare CraftPrint 

 
Interfejsy: USB USB-B port Wi-Fi 
Maks. głębokość drukowanego obiektu (y): 20 cm 
Maks. szerokość drukowanego obiektu (x): 25 cm 
Maks. wysokość drukowanego obiektu (z): 20 cm 
Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia: Tak 
Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej: Tak 
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Windows 8 Windows 7 Linux Mac OS 
Oznaczenie stref gorących: Tak 
Rodzaj filamentu: ABS PET HIPS Nylon 
Rozdzielczość pozycjonowania osi X: 4 µm 
Rozdzielczość pozycjonowania osi Y: 4 µm 
Rozdzielczość pozycjonowania osi Z: 4 µm 
Rozmiar urządzenia - głębokość (y): 36 cm 
Rozmiar urządzenia - szerokość (x): 41 cm 
Rozmiar urządzenia - wysokość (z): 38 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - głębokość (y): 48 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - szerokość (x): 49 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - wysokość (z): 45 cm 
Średnica dyszy: 0.25 mm 
Średnica filamentu: 1.75 mm 
Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca: Pojedyncza 
Szybkość wydruku: 200 mm/sek. 
Technologia druku: FFF/FDM 

17 Aplikacja do pomiarów relaskopowych 8 określenie zarówno miąższości jak i pola pierśnicowego przekroju drzewostanu, 
możliwość pomiaru wysokości drzew, wyświetlanie opisu taksacyjnego drzewostanu 

18 Aplikacja mLas 
Inżynier Lite 

8 możliwość pracy offline, lokalizacja w terenie za pomocą GPS, współpraca ze 
szkicownikiem leśniczego, 

19 Tablet z systemem Android 8 Ekran: 8" (1280 x 800, IPS) 
    Rozdzielczość: 1280 x 800 
    Pamięć wbudowana: 16 GB 
    Pamięć RAM: 2 GB 
    Sposób obsługi: Dotykowy 
    Rodzaj GPS: A-GPS Beidou GLONASS GPS 
    Ilość rdzeni procesora: 4 
    Taktowanie procesora: 1400 
    Akumulator: Litowo-Polimerowy 
    System operacyjny kompatybilny z aplikacjami do przeprowadzenia zajęć 
dodatkowych z nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w leśnictwie. 
    Komunikacja: Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n, 4G LTE 
    Modem: 4G LTE 
    Obudowa: aluminium 
   

20  Projektor multimedialna 3 Projektor multimedialny. Podstawowe wymagania techniczne: 
Typ matrycy 3LCD, Full HD, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 5000 h,  
Żywotność lampy (econo) 10000 h, Współczynnik kontrastu  15000 :1, Rozdzielczość 
podstawowa SVGA (800 x 600) , Jasność 3200 ANSI lumen, Format obrazu 
standardowy 4:3, Zoom optyczny / cyfrowy  1,35 :1, Wielkość obrazu 30 cali - 350 cali, 
Wejście HDMI 1, Wejście komponentowe, Wejście D-Sub 15pin -1, Wejście S-Video 
mini DIN -1, Wejście kompozytowe -1, Wejście liniowe audio -1, Złącze USB -2, 
Głośniki 1 x 2 W, Pilot –podstawowy 



 
 

„Nowoczesne Szkoły Zawodowe” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
21 Przenośna tablica multimedialna 1  - przenośna tablica interaktywna (urządzenie wraz z interaktywnym pisakiem, 

umożliwiające przeniesienie interfejsu komputera na  dowolną powierzchnią 
projekcyjną), 
plus projekcyjna tablica ceramiczna, matowa suchościeralna powierzchnia, rozmiar 
120 x 180 cm 

22 Tablica multimedialna 2 tablica multimedialna dotykowa (150 cm x 100 cm), 

 

4.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Urządzenie GPS 1 Odbiornik geodezyjny, 
ilość kanałów: min. 120 (z możliwością śledzenia 60 satelitów), 
śledzone sygnały: GPS L1 | L2 | L2C, GLONASS L1 | L2; 
częstotliwość aktualizacji pozycji min. 5Hz 
dokładność pomiaru parametry min. 
statyczny: H: 5 mm +0.5 ppm V: 10 mm + 0.5ppm 
long: static: 3mm+0.1ppm / 3.5mm + 0.4ppm 
RTK: H: 10 mm + 1 ppm V: 20 mm + 1 ppm; 
wbudowany modem GSM 3.75G UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 Mhz, 
antena zintegrowana – bez konieczności wkręcania zewnętrznej anteny GSM 
wymienna pamięć odbiornika min. 8GB karta microSD, 
panel odbiornika powinien wskazywać: połączenie Bluetooth, status rozwiązania np.: RTK 
FIXED | FLOAT, tryb pracy Rover – Base – Static [ zależnie od konfiguracji ], status baterii, 
tryb odbioru danych RTK 
komunikacja z kontrolerem: bluetooth, 
bateria wymienna min. 2 6Ah, 
czas pracy odbiornika: min. 4 godz., 
waga odbiornika ok. 1.2 kg z baterią, 
odporny na wodę i pył IP68, 
dodatkowo odbiornik powinien spełniać normy: ISO 9022-36-05 
Wymagane dokumenty [ certyfikaty ] do oferty 
Certyfikat CE - oferowanego sprzętu dla odbiornika oraz baterii 
Certyfikat  normy ISO 9022-36-05 
Certyfikat ISO – producenta sprzętu 
Certyfikat normy – IP68 
Certyfikat autoryzacji serwisu gwarancyjnego i po gwarancyjnego: nie dopuszcza się 
autoryzacji podmiotów trzecich  
Kontroler polowy do odbiornika, 
system operacyjny: Android min. 7.x  
procesor: min. 1.5 GHz [ typ procesora – ośmiordzeniowy ] 
wyświetlacz min. & max: 8” dotykowy kolorowy, rozdzielczość min. WXGA, 
wyświetlacz TFT lub wyższy 
bluetooth 4.x do komunikacji z odbiornikiem geodezyjnym 
wbudowany aparat przód min. 3.0 Mpix / tył 7.0Mpix 
modem: min. 4G LTE 
pamięć RAM: min. 2.75GB mb, 
pamięć ROM: min. 9GB 
port karty: microSD – obsluga karty min. 200GB 
wyposażony w osłonę wymienną, chroniącą tablet na wypadek upadku z wysokości ~ 
1.2m  
odporny na wodę i pył: min. IP68, 
wbudowany sensor: GPS, Glonass, Beidou 
wbudowany czujnik żyroskopowy, czujnik geometryczny 
wbudowane: Wi-Fi 802.x 2.4+ 5GHz 
waga nie większa niż: 450g 
czas pracy typowy: do 5h 
bateria wymienna , poj. baterii min. 4200mAh 
oprogramowanie do pomiarów RTK, 
Oprogramowanie pomiarowe min. funkcje do spełnienia: 
- zainstalowane w kontrolerze - licencja z możliwością przeniesienia na inne urządzenie w 
przypadku uszkodzenia kontrolera 
- bezpłatne aktualizacja oprogramowania on-line: min. w okresie gwarancji 
- funkcje pomiarowe : pomiary typowe RTK zapisz punkt – zapisz i edytuj punkt 
- możliwość dołączenia zdjęcia np. pomierzonego punktu + możliwość naniesienia na 
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zdjęcie współrzędnych XY + wysokość punktu oraz komentarzy tekstowych 
- obiekty pomiarowe: zakładanie katalogu/zbioru pomiarowego nadrzędnego 
- możliwość dołączenia do katalogu / zbioru pliku np. z tzw. punktami odniesienia, 
- wprowadzanie ręczne punktów w tym numeru punktu, współrzędnych punktu w ukł. 
2000, geograficznym SZ [ ° ] / DŁ [ ° ] / WY [ m ] / , kodu punktu, opisu punktu – tekstowy 
- pomiar punktów metodą RTK - wyzwalanie pomiaru jednym przyciskiem na ekranie który 
umożliwia zapisu punktów z możliwością: dokonania pomiaru, a następnie 
definiowania/edycji numeru punktu, wysokości anteny kodu punktu, dodanie zdjęcia 
punktu [ podgląd wyniku pomiaru punktu powinien umożliwić identyfikację precyzji 
pomiaru, ilości epok, ilości satelitów, kodu punktu, oraz opisu punktu ] 
- druga forma zapisu punktu wyzwalanie pomiaru jednym przyciskiem na ekranie bez 
konieczności konfigurowania zmiany trybu pomiaru funkcja zmierz i zapisz (forma 
automatycznego zapisu). 
obie funkcje zapisu widoczne w oknie pomiaru (opcja wyboru przez użytkownika) 
- w oknie funkcji pomiaru na ekranie widoczne informacje: tryb rozwiązania np.: RTK 
FIXED, ilość satelitów, informacje o precyzji, numer punktu, wysokość anteny, poziom 
baterii odbiornika oraz baterii kontrolera. 
- w oknie funkcji pomiaru możliwość szybkiego zdefiniowania wysokości tyczki, atrybutu 
szkicu np.: punkt, linia, łuk, okrąg 
- możliwość wykorzystania podkładów mapy: Google hybrid, satelitte, oraz serwisów 
WMS on-line oraz offline 
Tyczenie punktów: 
- możliwość wyboru tyczenia punktu z tabeli punktów, z tabeli punktów odniesienia, mapy 
CAD, automatycznie przez pozycję, przez zdefiniowaną listę punktów, punktów wpisanych 
przez współrzędne XYZ 
- tyczenie z możliwością określenia odległości i kierunku do punktu, możliwość podglądu 
mapy 
- w oknie tycznia opcja szybkiego wyboru tyczenia następnego punktu, poprzedniego 
punktu, najbliższego punktu, 
- wykonanie pomiaru i zapisu tyczonego punktu, z możliwością zapisu z wykonaniem 
zdjęcia wytyczonego punktu. 
Tyczenie punktów / linii : 
- możliwość wyboru tyczenia punktu z tabeli punktów, z tabeli punktów odniesienia, mapy 
- w oknie tycznia opcja szybkiego wyboru tyczenia następnego punktu 
- wykonanie pomiaru i zapisu tyczonego punktu 
- linia zdefiniowana z dwóch punktów 
- linia zdefiniowana z dwóch punktów z możliwością przesunięcia punktu po linii oraz lewo 
/ prawo 
- łuk zdefiniowany z trzech punktów 
- łuk zdefiniowany z 2 punktów + R 
- tyczenie obiektu np.: zaimportowany z dxf. 
Dodatkowe funkcje oprogramowania: tyczenie skarp, obliczanie przecięcia dwóch linii, 
obliczanie odległości między punktami, funkcja elektronicznej libelli wyświetlanej w oknie 
pomiaru oraz tyczenia która jest odzwierciedleniem libelli tyczki, odbijanie linii, 
wydłużanie linii, dzielenie odcinka linii, pomiar punktów niedostępnych metodą wcięcia, 
oraz przedłużenia, funkcja pomiaru stop&go,  widok pomiaru 2D oraz widok pomiaru 3D, 
widok tyczenia 2D oraz widok tyczenia 3D, 
Pomiar statyczny konfigurowanie parametrów trybu pomiaru statycznego na kontrolerze. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać: 
- import plików: dxf, dwg, ASCII, LandXML, plik Shape, 
- eksport plików: dxf, AutoCad 2000, 2004, 2010, 2013, ASCII, LandXML, Google Earth 
KML, 
- przesyłanie danych za pomocą „chmury” np.: dropbox lub równoważne 
- generowanie raportu z pomiaru RTK z poziomu kontrolera bez konieczności 
wykorzystywania zewnętrznych generatorów raportów zainstalowanych np. na 
komputerze lub za pośrednictwem serwisów internetowych. 
 
Niwelator precyzyjny (kodowy). Powiększenie min. 24 x; ekran LCD; zasięg pomiaru 2-105 
m lub szerszy; pamięć wewnętrzna do 2000 punktów lub więcej; Dokładność pomiaru 
na łatę fiberglasową ± 0.7mm ((ISO 17123-2) na łatę aluminiową +/- 1.0mm; interfejs: 
RS232; praca na baterii min. 10 h; w zestawi:  łata aluminiowa 5m kodowa z pokrowcem, 
kabel do transmisji danych USB, skrzynia transportowa, kpl. baterii;certyfikat normy pyło i 
wodoszczelności IP55 (IES 60529); wgrane oprogramowanie  PL i możliwość jego 
darmowej aktualizacji min. w okresie gwarancyjnym 
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2 Dron 1 Komunikacja 

Wi-Fi, 2.4 GHz 
Nawigacja 
GPS 
GLONASS 
Sterowanie 
Kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android 
Maksymalna prędkość 
64 km/h 
Zasięg 
4000 m 
Bateria 
3830 mAh, Li-Polymer 
Czas pracy 
27 min 
Kamera 
12,4 Mpix 
Rozdzielczość wideo 
4K, 2160p, do 30 fps 
2.7K, 1520p, do 30 fps 
Kodowanie wideo 
H.264 
Rozdzielczość zdjęć 
4000 x 3000 
Format zdjęć 
JPEG 
DNG 
Czujniki 
Akcelerometr 
Żyroskop 
Wysokościomierz 
Kolor 
Szary 
Waga 
750 g 
Dołączone akcesoria 
Ładowarka 
Ładowarka samochodowa 
Bateria - 3 szt. 
Kabel micro-USB 
Śmigło - 8 szt. 
Aparatura sterująca 
Kabel zasilający 
Blokada gimbala 
Karta Micro SD 16 GB 
Kabel RC Lightning 
Śmigła - 2 szt. 
Przejściówka umożliwiająca zastosowanie baterii jako power banku 
Torba naramienna 

3 komputery z oprogramowaniem do 
prowadzenia kursu C-geo i 
projektowania terenów zieleni 

32 Komputery z oprogramowaniem do prowadzenia kursu C-geo i projektowania\ terenów 

zieleni – 15 stanowisk uczniowskich + 1 dla nauczyciela - 2 zestawy Procesor min.6 

rdzenie, od 3.00 GHz, min. 8 MB cache, Pamięć RAM: 16 GB Typ pamięci RAM: DDR4, Dysk 

twardy: 1 TB  Serial ATA III , Wbudowany napęd: DVD+/-RW DualLayer Karta grafiki : 6 GB 

RAM: Zintegrowana Karta sieciowa: 1000 Mbps System operacyjny: 10 Professional PL 

(wersja 64-bitowa) Program biurowy: Microsoft Office 2010/2013 Professional plus PL 

(wersja 64 bitowa) Oprogramowania do kosztorysowania: Program do  kosztorysowania - 

wersja edukacyjna przeznaczona dla szkół publicznych MonitorMonitor:  1920 x 1200 

pikseli, 24,1", HDMI, Display Port, Matryca IPS, 5x USB  

Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Classroom Manager 

 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, 

sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający 

parametry minimalne. 
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Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 70). 

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK 

%  różnicy Ilość  punktów 

110%-116% 52 

105%-101% 54 

100%-95% 56 

90%-94% 58 

85%-89% 60 

80%-84% 62 

75%-79% 64 

70%-74% 66 

65%-69% 68 

60%-64% 70 

 

–  parametry sprzętu ( waga punktów 10) (za parametry spełniające minimalne 

wymagania max 10 punktów, kolejna 5 punktów przyznawane  za parametry wyższe 

od zakładanych) UWAGA: Należy wskazać model oferowanego sprzętu i jego 

parametry techniczne 

– wsparcie serwisu 24h  ( waga punktów 10) – UWAGA: Brana jest pod uwagę 

kwestia serwisu własnego dostawcy oraz producenta sprzętu. 

– czas dostawy 3-7 dni  ( waga punktów 10). 

Maksymalny poziom punktów 105. 

 

W celu weryfikacji wiarygodności oferenta wymagane jest przedłożenie co najmniej 

5  referencji dla zrealizowanych zamówień powyżej 100 tys zł . 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 
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39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

30213000-5 Komputery osobiste 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na fakt iż na 

rynku istnieje więcej niż 3 potencjalnych dostawców oferujących dostawę 

wszystkich planowanych do zakupu sprzętów.. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

 

Oferty cenowe wraz z modelem oferowanego sprzętu, parametrami technicznymi 

oraz informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do dnia 23.04.2019 na adres 

e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

http://www.leantech.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

…….......................................... 

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

                              …………………………………………………………………………….. 

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


