
 
 

Załącznik nr 1F do Zapytania ofertowego 
 

Postępowanie numer PSP33.1.26.10.2022  o nazwie: Zakup i dostawa wyposażenia dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w 

ramach programu Laboratoria Przyszłości 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które 

przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od 

cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem 

towarowym 

2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez 

złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność 

3. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego 

4. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy 

to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 

dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, 

funkcjonalności, konstrukcji itp. 

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia 

oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt 

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o 

parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

spełniające wymagania Zamawiającego 

6. Warunki równoważności rozwiązań: 

1) Nie mniejszy zakres zastosowań, 

2) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez 

rozwiązanie, 

3) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, 

4) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania 

równoważnego, 

5) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa 

eksploatacji. 

7. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę 

sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od 

określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

 

Przedmiot zamówienia: Długopisy - Pen 3D z akcesoriami zestaw 3 szt.  

 
Minimalne wymagania techniczne 

Zestaw długopisów 3D  min 6 szt 

Baterie przenośne (powerbank ) o czasie pracy min 2h bez doładowania – min 6 szt. 

Przewody USB – min 6 szt. 

Napięcie zasilania 5V – możliwość zasilania z power banku 

Zakres obsługiwanej temperatury 50-210 o C 



 
 

Ustawienia prędkości – system start -stop 

Ceramiczna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu 

materiału,  

Obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych 

Zestaw filamentów do długopisów 3D 

System automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu – mechanizm zapobiegawczy przed 

zapychaniem urządzenia 

Możliwość pracy na zasilaniu z power-banku, wyświetlacz LCD , 

Ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową  

Podkładka do druku 

Inne: karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej 

Zgodność z Polską Normą. 

Certyfikat CE oraz dopuszczenie do użytku na potrzeby placówek oświatowych. 

Zgodność z normą BHP.  

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.  

Instrukcja w języku polskim 

Autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne. 

 

 


