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rvp lr"*"* konsaukcyjny do budowy robotow edukacyjnych składająry się z klockow umoż:liwiających twozenie pĄekt w o r źnym stopniu trudności
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robotem

elementowklock w 750

min 2
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możiwych do stwozenia projekoilrobot '|Min. 8

AAA lub AA
lub z możliwością gnficznego prog@o@n orł materiĄ cyfrowe. damowe' MoŻiwość

obsługi' insmkcja budowy robotow (min. 8) _ papierowa lub w dedykowmym oprogramoweiu' 2 komplety baterii litowych AAA lub AA

24 miesięcy gweacji producenta świadczonej w systemie door-to-door
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konsmkcyjny do budowy robotow edukacyjnych składający się z klock w umożIiwiających twoŹenie prcjekow o r źny stopniu trudtrości
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Dane Szkoty: Szkola Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie

Miejscowość: Jan w
Gmina: Mi sk Mazowiecki
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Zesaw konsmkcyjny do budowy robot w edukacyjnych składający się z klrck w umożiwiających eorzenie prcjeldow o rożnym stopniu trudności

Min. I

Intelismha kostka sterowea/prosrmowea przż komputer typu tablet

Min 250

min. 2

Bluetmth

Min. 8

Baterie AAA lub AA

W języku polskim lub z możliwością graficznego progfmoweia robota ore materiały cyfrowe, dmowe. MoŻiwoś progrmowaia- oprogrmowani

kompatybilne z systemmi Windows 7 i l0 orz Android

Insmkcja obsługi, insmkcja budowy .obot w (min. 8) - papierowa Iub w dedykowmym oprogrmoweiu, 2 komplety bataii litowych AAA lub AA

Mnimum 24 door-to-door

zesbw konsfukcyjny do budowy robotow edukacyjnych składający się z klock w umożIiwiających Mouenie prcjekow o r żlym stopniu tfudności

Mif,. 3 silniki z dwa duze silniki i średni

koska przez komputer typu ublet wyposżona w 8 podłączenia cajnik w ore min. 3

Mi 500

min. 4 świada/koloru skali nik

Bluet@th

akumulator z ailaczem w zestawie

W jęrylo polskim lub z gnficaego oft cyfrową dmowe-

oprogrilowaiu, plastikoweobslugi, robotow (min. 5) - papierowa

24 door-tedoor

rvp
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tlość element ilklockow
Cainiki
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Dane szkoł: szkola Podstawowa im.GenJ.HalleE w Mariance
Miejscowość: Marianka
Gmina: Mi sk Mazowiecki
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zesbw konsfukcyjny do budovy robotow edukacyjnych sHadająry się z klok w umożIiwiających twotenie prcjekow o rożnym $opniu mdności

Mnl
lntelisenha kostka sttrowma/Drogrmowea Duez komputer WDu tablet

lvfin. 250

min. 2 cainiki
Blud@th

Mn.8

Baterie AAA lub AA
W jęryku polskim lub z możliwością graficaego programowmia robota oru materiały cfrowe, dmowe. Możliwość progrmowmia.

Oprogrmowaie kompatybilne z systemami Windows 7 i l0 orz Android

Instrukcja obsługi' instrukcja budowy robot w (min. 8) - papierowa lub w dedykowmym op.ogrmoweiq 2 komplety baterii litowych AAA lub AA

Minimum 24 miesiew ryaancii producenta świadczonei w systemie d@r-to-door

zestaw konstrukcyjny do budowy robot w edukacyjnych składająry 5ię z kl@kow umozliwiających vorzenie prcjekow o rożnym stopniu tnrdności

N,f n. 3 intenkłme silniki z wbudowaymi ajnikmi obroru, w tym dwa duźe silniki i jeden średni

kos&a sterowma./progrmowma pEez tablet wyposżona w min. 8 portow _ min. 4 do podłączenia cajnik w oru

500

4 świada/koloru skali

wifi. Bluet@th

Dedvkowmy a.Lamulator z zasilaczem w zestawie

lub z możiwością graficaego oru materiały cyf.owe, dmowe. P.ogmowmie graficae dedykowae

kabli, Instrukcja obsługi, robotow (min. 5) - papierowa lub w dedykoweym oprogmoweiu,

dor-tedoor
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Komunikacia z komputerem/tabletem
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Gwarmcia
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nauki roboĘki dlł ueni w kls I-
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Dane SzkoĘ: szkoła Podstawowa im. RodinY sał skich w starei Niedziałce

Miejscowość: stara Niedzialka
cmina: Mirisk Mazffiiecki
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26tav

zesttw

10

10

zestaw konstsukcyjny do budouy robotow edukacyjnych składający się z klock w umożliwiająrych mozenie projek w o r żnym stopniu trudności

Min I

kos&a tablet

Mn.250
min. 2

BIuet@th

Min 8

Baterie AAA lub AA
W języku polskim z graficznego ofŁ cyfrowe, dmowe. Możiwość

Insmkcja obsługi, insmkcja budowy robot w (min. 8) - papierowa lub w dedykowmym oprogrmowmiu, 2 komplery baterii litowych AAA lub AA

Minimum 24 door-tcdoor

konsmkcyjny do budowy robot w edukacyjnych składający się z klrck w umożIiwiających twoŹenie prcjektow o r żnym stopniu fudności

średnisilniki z nikmi dwa duże silniki
puez komputer typu wyPosażona w min. 8 ponow _ min. 4 ore min. 3

500

4 świada/koloru skali

Bluetooth

akumulator z 6il@em w zestawie

z możiwością progrmoweia robob or& Progrmowdie

(min. 5) - papierowa lub w oprogrmowmiu, plotikowe z

door-to-door

Tvp

tlość siInik w

Sterowaf,ie robotem

tlość elementoilklock w

Cainiki
Komunikacia z komDutęrem/tabletem

Ilość moŻiwych do stwouenia projektowrobot w

Zasilmie

Oprogrmowanie

wyposaźenie/Akceso.ia

Gwamcj a

rvp
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Sterowanie robotem

Ilość elementow,4(lock w

Komunikacia z komouterem/tabletem
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Oprogrmowdie
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Dane szkoł$ szkola Podstawowa im. Marsałka J zefa Pilsudskiego w zamieniu

Mieiscowość: zamieni , ul. Kolbielska 34

Gmina: Mi sk Mazowiecki
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Minimum 24 miesięry gwaocji producenta świadczonej w systemie door-to-door

konstrukcyjny do budowy robotow edukacyjnych składający się z klck w umoujiwiających Nouenie prcjek w o rożny stopniu fudności

I

bbletkostka
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?

8

AAA lub AA
polskim lub z dmowe.cyfrowe,oru

Instrukcja obsługi, instrukcja budowy robotow (min. 8) - papierowa lub w dedykowmym oprogrmowmiu' 2 komplety baterii litowych A'ŁĄ lub AA

Minimum 24 door-to-door

zestaw konstrukcyjny do budowy robot w edukacyjnych składający się z kl@k w umożliwiających tworzenie prcjek1ow o r żnym stopniu mdności

dwa duże silniki średnisilniki
steaowea./prog mowea pŹez komputer typu orz min. 38 poftow - min. 4 dowyposażona
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robotem

element w4dck w
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