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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletu „Drukarki 3D”  spełniającej 
następujące wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia: 

Specyfikacja: 
 

˗ technologia druku: LPD, 

˗ obszar roboczy: 300 x 300 x 300 mm, 

˗ rozdzielczość: 90 - 300 mikronów, 

˗ forma materiału: szpula, 

˗ grubość ścian optymalna: 800 mikronów, 

˗ rozdzielczość punktowa wydruków: 400 mikronów, 

˗ średnica materiału: 1,75 mm (0.069 in), 

˗ średnica dyszy: 0,4 mm (0.015 in), 

˗ dokładność ruchu pozycjonowania: 1,5 mikrona, 

˗ dokładność pozycjonowania osi X/Y: 1,5 mikrona, 

˗ dokładność pojedynczego kroku osi Z: 1,25 mikrona, 

˗ dokładność wymiarowa: +/- 0,2%, 

˗ dokładność kątowa: +/- 0,5˚, 

˗ podgrzewana platforma: tak, 
˗ maksymalna temperatura ekstrudera: 380°C, 
˗ maksymalna temperatura platformy: 110°C, 
˗ gniazdo AC: 110/240 V ~ 2 A 50/60 Hz, 
˗ wymagania zasilania: 24 V DC @ 21 A, 
˗ zużycie energii: 500 W, 
˗ materiał podporowy: usuwany mechanicznie - drukowany z tego samego materiału, 

co model, 
˗ głowica: pojedyncza, 
˗ komunikacja: karta SD /w zestawie/, 
˗ rodzaj filamentów: typu PLA Pro, ASA Pro, HIPS, GLASS, PETG, ESD i inne, 
˗ zewnętrzne materiały: obsługiwane, 
˗ dedykowane oprogramowanie do konwersji modeli zaprojektowane do użytku z daną 

maszyną oraz z możliwością wyboru profili do druku z dedykowanych materiałów, 
˗ obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS X, Windows 7 i nowsze, 
˗ typ plików: stl., obj., dxf., 3mf. 
˗ gwarancja: 24 miesięcy, 
˗ zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz merytoryczne wsparcie 

posprzedażowe. 
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Wraz z zestawem drukarki powinny zostać dostarczone wszystkie akcesoria dostarczane wraz 
z komponentami zestawu przez ich producentów /np.: panele osłonowe oraz akcesoria do obsługi 
maszyny, przewody, itp./. Do drukarki powinien być również dołączony zestaw filamentów 
kompatybilny z oferowaną drukarką.  

W cenie zakupu drukarki powinno być zapewnione pełne szkolenie sprzętowe z drukarki 
i oprogramowania na terenie Warszawy, /możliwa jest również forma zdalnego szkolenia typu 
Skype lub podłączenie do pulpitu komputera klienta - Team Viewer).  

Oczekujemy, od zainteresowanych przedstawienia jednoznacznego opisu oferty, z której  
w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wszystkie wymagania zawarte w zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 


