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76 CUW w Ustrzykach Dolnych - SP w Ropience

LP. INDEKS NAZWA PRODUKTU OPIS
LICZBA 

SZTUK

STAWKA

VAT

CENA JEDN. 

NETTO 

ZAOKR.

CENA JEDN. 

BRUTTO 

ZAOKR

CAŁKOWITA 

WARTOŚĆ 

NETTO

CAŁKOWITA 

WARTOŚĆ 

BRUTTO

1 740781
Filament PLA Sketch mix 0,8 

kg-6 szt.

Materiał termoplastyczny, wykonany z odnawialnych surowców, zapewnia szybkie, ekonomiczne drukowanie 

3D w kilkudziesięciu wariantach kolorystycznych. PLA oferuje szybkie drukowanie, dobrą wytrzymałość na 

rozciąganie, wysoką sztywność, niską temperaturę topnienia i niską temperaturę ugięcia pod obciążeniem. 

Do wytwarzania modeli wymaga mniejszej ilości ciepła i mocy urządzenia. Doskonały materiał do szybkiego 

prototypowania.

1 23% 316,55 zł 389,35 zł 316,55 zł 389,35 zł

2 741552
Drukarka 3D MakerBot 

Sketch.

"• Drukarka 3D MakerBot SKETCH – pakiet edukacyjny – 1 szt. 

✓ Zabudowane boki drukarki 3D

✓ Łączność Wi-Fi

✓ Zdalny podgląd wydruku – wbudowana kamera

✓ Obszar roboczy – 15 x 15 x 15 cm

✓ Kompatybilny slicer – dedykowane, intuicyjne oprogramowanie MakerBot Print

✓ Gwarancja 24 miesięce

✓ Autoryzowany serwis na terenie Polski

✓ Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim

✓ Instrukcja obsługi w języku polskim

• Biodegradowalny filament PLA – 5 kg

• Stół roboczy – 2 szt., zestaw narzędzi: szpachelka, cążki do usuwania podpór i akcesoria

• Baza modeli 3D – gotowe modele 3D dedykowane dla szkół, podzielone kategoriami według przedmiotów oraz dostęp do 

ogromnej bazy modeli 3D MakerBot Thingiverse: https://www.thingiverse.com/education

• Dostęp do autorskiego podręcznika i kursku Druk 3D w klasie, opracowanego przez nauczycieli i specjalistów. Podręcznik 

w polskiej wersji językowej.

• Dostęp do platformy szkoleniowej Szkolenia druk 3D, gdzie w prosty sposób w formie wideo przedstawiony jest ogromny 

zakres wiedzy o wielu technologiach druku 3D.

• Dostęp do platformy MakerBot Cloud™

• Dostęp do kompatybilnej z drukarką 3D platformy projektowej TinkerCAD

• Szkolenie startowe dla nauczycieli prowadzone w formie zdalnej oraz webinary konsultacyjne, na których będziemy 

odpowiadać na pytania i doradzać

• Dedykowane, bardzo intuicyjne oprogramowanie MakerBot Print

• Aplikacja MakerBot Connect na urządzenia mobilne

• Wsparcie techniczne świadczone telefonicznie i mailowo przez okres 5 lat

• Instrukcja obsługi w języku polskim"

1 0% 6 900,00 zł 6 900,00 zł 6 900,00 zł 6 900,00 zł

OFERTA
Oferta Nr:



3 740331
Zestaw FORBOT do kursu 

Arduino

Zestaw zawiera moduł - płytkę główną Arduino Uno oraz podstawowe elementy elektroniczne: wyświetlacz 

LCD ze złączami, płytkę stykową, przewody, diody, rezystory i wiele innych. Na bazie tych urządzeń 

prowadzony jest kurs on-line dostępny na forum Forbot.pl Zestaw jest zgodny ze specyfikacją programu 

Laboratoria Przyszłości.
1 23% 195,06 zł 239,92 zł 195,06 zł 239,92 zł

4 740352
Stacja lutownicza Zhaoxin 

936DH - 75W

Grotowa stacja lutownicza Zhaoxin 936DH o mocy całkowitej 75 W z płynnie regulowaną temperaturą od 

200°C do 480°C. Urządzenie wyróżnia bardzo lekka kolba (tylko 45 g) oraz realny odczyt temperatury grota na 

wyświetlaczu. 1 23% 126,77 zł 155,93 zł 126,77 zł 155,93 zł

5 740477
Canon PowerShot G7X Mark 

III

ROZDZIELCZOŚĆ  Wielkość matrycy  1, Rodzaj przetwornika CMOS 1"

Rozdzielczość 20,1 Mpix, OBIEKTYW Zbliżenie optyczne 4,2 x Zbliżenie cyfrowe 8,4 x, Ogniskowa (dla 35 mm) 

24 - 100 mm, Jasność f/1.8-2.8, Ustawianie ostrości od 5 cm. FUNKCJE:  Stabilizator obrazu optyczny. Menu w 

języku polskim tak. Automatyczne ustawianie ostrości tak. Ręczne ustawianie ostrości tak. Wi-Fi tak, 

Odbiornik GPS nie. Funkcje dodatkowe  Wi-Fi, Bluetooth, możliwość podłączenia zewnetrznej lampy 

błyskowej, automatyczny wybór programu tematycznego, technologia rozpoznawania twarzy, technologia 

wykrywania uśmiechu, tryby kreatywne i efekty artystyczne, wyzwalanie mrugnięciem.PODGLĄD ZDJĘĆ    

Wielkość ekranu LCD 3 "Rodzaj ekranu  ruchomy ekran LCD, dotykowy ekran LCD, Wizjer brak.LAMPA 

BŁYSKOWA  Wbudowana lampa błyskowa tak. Tryby pracy lampy błyskowej  tryb automatyczny, redukcja 

efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku. ZAPIS DANYCH  Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, 

SDXCStandardy zapisu zdjęć RAW , JPEG. Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 5472 x 3648 pikseli 

Rodzaj przetwornika CMOS 1" Wielkość matrycy  1. NAGRYWANIE FILMÓW Nagrywanie filmów  z dźwiękiem 

Maksymalna rozdzielczość filmu 4K (3840 x 2160). KONTROLA EKSPOZYCJI Ręczne ustawienie ekspozycji tak, 

Preselekcja czasu TV tak,  Preselekcja przysłony AV tak, Czas otwarcia migawki 15 - 1/2000 s, Programy 

tematyczne automatyczny, autoportret, gwieździste niebo, nocny, panoramowanie, portret. Zdjęcia seryjne 

tak. Automatyczne ustawianie czułości tak. Ręczne ustawianie czułości tak. Zakres czułości ISO 125 - 25600. 

Balans bieli automatyczny, ręczny. Korekcja ekspozycji tak. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA  Wi-Fi tak. 

Odbiornik GPS nie. Bluetooth  tak NFC , nie. WEJŚCIA / WYJŚCIA  Wyjście HDMI micro HDMI (typ D) Złącze 

USB 2.0 tak. Wyjście AV tak. Wymiary  105,5 x 60,9 x 41 mm, Waga (bez baterii)  brak danych. Zasilanie  

akumulator litowo-jonowy. Wyposażenie akumulator litowo-jonowy NB-13L, pasek na rękę, ładowarka, 

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

1 23% 3 024,32 zł 3 719,91 zł 3 024,32 zł 3 719,91 zł

6 740474
Statyw Selfie mini do 

smartfona/aparatu

"Statyw Selfie mini do smartfona/aparatu, regulowany

- Uniwersalny , regulowany statyw w wersji mini do aparatów oraz smart fonów

- Zapewnia maksimum stabilności podczas robienia zdjęć

- Idealnie nadaje się do robienia zdjęć typu Selfie

- Możliwość obrotu o 360 stopni oraz regulacja kąta pochylenia o 90 stopni ułatwia robienie zdjęć oraz 

nagrywanie filmów

- Prosty w obsłudze, lekki i przenośny

- Trzy wysuwane nóżki do regulacji wysokości"

1 23% 28,40 zł 34,93 zł 28,40 zł 34,93 zł



7 740566
Mikroport Boya BY-WM4 

PRO K1

"Boya BY-WM4 PRO K1 to kompaktowy, budżetowy bezprzewodowy system transmisji dźwięku pracujący w 

częstotliwości cyfrowej 2.4 GHz. Zestaw składa się z nadajnika, dwukanałowego odbiornika i dookólnego 

mikrofonu lavalier. Urządzenie zapewnia wyraźną poprawę jakości dźwięku w porównaniu z wbudowanymi 

mikrofonami w kamerach i urządzeniach mobilnych. Doskonale sprawdzi się podczas filmowania wesel, 

realizowania prezentacji, krótkich wideo na vloga, YouTube czy TikToka. Boya BY-WM4 PRO K1 działa na 

wolnym od zakłóceń widmie 2.4 GHz i zapewnia zasięg do 60 metrów. 

Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz (2405-2478MHz)

Modulacja: GFSK

Zakres pracy: 60 m

Pasmo przenoszenia: 35Hz - 14 KHz

Stosunek sygnał/szum: 84dB

Zasilanie: 2x AAA

Wyjście słuchawkowe: mini Jack 3.5 mm"

1 23% 377,50 zł 464,32 zł 377,50 zł 464,32 zł

8 740476
Zestaw oświetlenia ciągłego 

Quadralite

"Quadralite LEDTuber to wszechstronny, gotowy do pracy zestaw przygotowany specjalnie dla osób, które 

potrzebują solidnego i łatwego do wykorzystania oświetlenia dla domowego studia filmowego i 

fotograficznego. 

Źródło światła: dioda LED

Moc: 2x 45W

Temperatura barwowa: 5400K

Trwałość źródła światła: 50 000h

Kat strumienia światła: około 110°"

1 23% 450,05 zł 553,56 zł 450,05 zł 553,56 zł

9 740470
Media-Tech MICCO SFX  

kierunk. mikrofon

"Znakomity mikrofon biurkowy z podstawką MICCO SFX MT393 idealny do audio i wideoczatu, zapewnia 

niezwykle wysoką jakość głosu.

MICCO SFX został wyposażony w system redukcji szumów, co gwarantuje czystość przekazywanego głosu. 

Jest to bardzo istotne podczas rozmów za pośrednictwem komunikatorów internetowych, kiedy jesteśmy 

narażeni na niepożądane odgłosy otoczenia.

MT393 został wyposażony w przycisk ON/OFF, co umożliwia szybkie i łatwe wyciszenie mikrofonu w razie 

potrzeby."

1 23% 13,04 zł 16,03 zł 13,04 zł 16,03 zł

10 740472
BLOW Uchwyt uniwersalny 

Gimbal BG501

Gimbal BLOW BG501 umożliwia nam stabilizację obrazu nagrań oraz zdjęć. To innowacyjne narzędzie 

poziomuje telefon aż w trzech osiach dzięki czemu nasze filmy i zdjęcia będą zawsze ostre i wyraźne. 

Zamontowane w nim czujniki oraz silniczki bezszczotkowe są w stanie zredukować drgania powstałe podczas 

poruszania się lub przez silnie wiejący wiatr. Dedykowany do smartfonów. 1 23% 253,03 zł 311,22 zł 253,03 zł 311,22 zł



11 740477
Canon PowerShot G7X Mark 

III

ROZDZIELCZOŚĆ  Wielkość matrycy  1, Rodzaj przetwornika CMOS 1"

Rozdzielczość 20,1 Mpix, OBIEKTYW Zbliżenie optyczne 4,2 x Zbliżenie cyfrowe 8,4 x, Ogniskowa (dla 35 mm) 

24 - 100 mm, Jasność f/1.8-2.8, Ustawianie ostrości od 5 cm. FUNKCJE:  Stabilizator obrazu optyczny. Menu w 

języku polskim tak. Automatyczne ustawianie ostrości tak. Ręczne ustawianie ostrości tak. Wi-Fi tak, 

Odbiornik GPS nie. Funkcje dodatkowe  Wi-Fi, Bluetooth, możliwość podłączenia zewnetrznej lampy 

błyskowej, automatyczny wybór programu tematycznego, technologia rozpoznawania twarzy, technologia 

wykrywania uśmiechu, tryby kreatywne i efekty artystyczne, wyzwalanie mrugnięciem.PODGLĄD ZDJĘĆ    

Wielkość ekranu LCD 3 "Rodzaj ekranu  ruchomy ekran LCD, dotykowy ekran LCD, Wizjer brak.LAMPA 

BŁYSKOWA  Wbudowana lampa błyskowa tak. Tryby pracy lampy błyskowej  tryb automatyczny, redukcja 

efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku. ZAPIS DANYCH  Zapis na kartach pamięci SD, SDHC, 

SDXCStandardy zapisu zdjęć RAW , JPEG. Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 5472 x 3648 pikseli 

Rodzaj przetwornika CMOS 1" Wielkość matrycy  1. NAGRYWANIE FILMÓW Nagrywanie filmów  z dźwiękiem 

Maksymalna rozdzielczość filmu 4K (3840 x 2160). KONTROLA EKSPOZYCJI Ręczne ustawienie ekspozycji tak, 

Preselekcja czasu TV tak,  Preselekcja przysłony AV tak, Czas otwarcia migawki 15 - 1/2000 s, Programy 

tematyczne automatyczny, autoportret, gwieździste niebo, nocny, panoramowanie, portret. Zdjęcia seryjne 

tak. Automatyczne ustawianie czułości tak. Ręczne ustawianie czułości tak. Zakres czułości ISO 125 - 25600. 

Balans bieli automatyczny, ręczny. Korekcja ekspozycji tak. ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA  Wi-Fi tak. 

Odbiornik GPS nie. Bluetooth  tak NFC , nie. WEJŚCIA / WYJŚCIA  Wyjście HDMI micro HDMI (typ D) Złącze 

USB 2.0 tak. Wyjście AV tak. Wymiary  105,5 x 60,9 x 41 mm, Waga (bez baterii)  brak danych. Zasilanie  

akumulator litowo-jonowy. Wyposażenie akumulator litowo-jonowy NB-13L, pasek na rękę, ładowarka, 

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

1 23% 3 024,32 zł 3 719,91 zł 3 024,32 zł 3 719,91 zł

14 709,04 zł 16 505,08 zł

Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony

Niniejsza oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w 

oparciu o zawarte w niej informacje poprzez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem, jest niedozwolone.
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