
Gmina Wierzchowo Strona 1 
 

 

 

  

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów 

komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.  

Zadanie : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej w Świerczynie 
Załącznik nr 4 

Część Nr 1  
Dostawa pomocy dydaktycznych - wyposażenie 

Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

1.   Pomoce dydaktyczne komplet 1 

  -Waga kuchenna ze wskaźnikiem do5 kg-  szt. 1 - wysokość wagi 23 

cm, pojemnik 18,5 x 14 cm, głębokość 6 cm. Skala wyraża ciężar w 

gramach ( kilogramach) oraz funtach 

- Waga ze zbiornikami 1,0 litrowymi - szt.3 –   Zawartość: waga o 

wymiarach 47 x 18 x 19 cm, dwa zbiorniczki o pojemności 1litra, 

które można zdejmować w łatwy sposób, przelewanie (lub 

przesypywanie) ułatwiają specjalne dziubki. 

- Koło do odmierzania odległości –szt. 10 -wykonane z mocnego 

tworzywa ( opona gumowa), długość 83 cm 

- Naczynia do mierzenia objętości-  3 komplety- Zawartość: 5 butelek 

z nakrętkami (4 l, 2 l, 1 l, 500 ml, 250 ml) - 3 zlewki (1000 ml, 500 

ml, 250 ml) - 5 kubków z uchwytem (1 cup = 236 ml oraz 1/2, 1/3, 

1/4 i 1/8 tej miary z oznaczeniem w mililitrach) - 6 łyżeczek (15 ml, 

7,5 ml, 5 ml, 2,5 ml, 1,25 ml , 0,62 ml) - wszystkie naczynia z 

mocnego przezroczystego tworzywa 

-Menzurki pomiarowe –2 komplety-  Zawartość: 7 różnych  

menzurek: 10 ml, 25 ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml i 1000ml. 

Wykonane z trwałego polipropylenu 

- Foremki do pieczenia - 5 kompletów  o różnych kształtach ( 
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Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

najlepiej figur geometrycznych) 

- Tarcza zegarowa do zapisu czasu - ćwiczeniowa 11 cm– szt. 10 

-Termometr zaokienny duży – 1 szt- średnica rurki: 38mm , 

długość: 28,5cm 

- Duża klepsydra - 1 minuta – 2 szt. Wysokość 24 cm - średnica 

podstawy 11 cm 

- Komplet 5 klepsydr małych – 5 szt. Zawartość: 5 klepsydr o różnym 

interwale czasowym (30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 

minut.),  każda o innym kolorze podstawy - wys. 9 cm, śr. 2,5 cm 

- Komplet odważników do ważenia na wagach metalowych.- 2 

komplety. Zawartość: całkowity ciężar 1 kg - odważniki żeliwne: 1x 

500g, 1x 200g, 2x 100g - odważniki mosiężne: 1x 50g, 1x 20g, 2x 

10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1x 1g - odważniki dostarczane w podstawie z 

solidnego drewna 

- Miara uczniowska – 10 szt. Mocna, nylonowa miarka z podziałką 

centymetrową i decymetrową, dł. 102 cm- szer. 3 cm 

- Liniał  sztywny – 1m – 2 szt. Sztywny liniał z wyraźną podziałką co 

1,5 i 10 cm. Wykonany z mocnego tworzywa o bezpiecznie 

zaokrąglonych krawędziach. Długość 102 cm, szer. 4,5 cm, grubość 

1,5 cm 

- Miara zwijana (30 m) – 11 szt 

- Suwmiarka duża (szkolna)- 10 szt.- wym. 42 x19,5 cm 

- Metr sześcienny- komplet podstawowy – 3 szt. 12 mocnych profili z 

tworzywa (dł. 1m), 8 łączników 

- Kalkulator naukowy- 10 szt. rozkładany z zegarkiem , wymiar 

7.5x13 cm 

- Układanka Schubitrix- miary długości – 5 szt. (2 układanki po 24 

karty każda. Łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6 cm 

wykonanych z trwałego kartonu, pudełko z wkładką do sortowania) 

- Złotówki edukacyjne – banknoty - 3 komplety – 40 papierowych 
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Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

banknotów złotowych, największy 13,5 x 6,5 cm, najmniejszy 11x 5,5 

cm, drukowane jednostronnie 

- Złotówki edukacyjne- monety – 3 komplety – wykonane z 

tworzywa, ogółem 100 monet: 10 monet o nominałach od 2 gr do 5 zł 

i 20 monet 1 gr 

- Euro kasetka uczniowska- banknoty i monety – 2 komplety – 130 

banknotów( po 20 szt. nominału 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 10 szt. 

nominału 500) , 160 monet, kasetka sortująca( 7 przegródek na 

banknoty i 8 przegródek na monety, zamykana przezroczystą 

nakładką) 

- Gra edukacyjna „ Wielkie zakupy” –3 komplety. Plansza 32 x 32 

cm, 108 kartoników z obrazkami produktów, banknoty złotowe, 25 

kart niespodzianek z poleceniami, 2 kostki do gry, 4 koszyczki na 

zakupy 

- Karty matematyczne- „Tabliczka Mnożenia „ WKM „ Rachmistrz” 

A. Grabowski – 5 kompletów. Komplet  zawiera: 110 kart  - 55 

czarnych i 55 czerwonych oraz dwie tabliczki mnożenia - załączniki. 

- Kolorowa tabliczka mnożenia „ Cambio” –  2 szt. Zawartość: 5 

dwustronnych plansz z działaniami (22 x 27 cm) - 200 kartoników z 

wynikami (4,5 x 4,5 cm) - plansze i kartoniki wykonane są z grubego 

kartonu - pudełko z przegródkami – instrukcja 

-Gra „ Domino matematyczne- zamiana jednostek pola” – 5 

kompletów 

- Puzzle matematyczne- Dodawanie i odejmowanie do 1000-  

3 komplety – 3 układanki puzzlowe z trwałego kartonu( po 24 lub 40 

elementów każda), 3 plansze z odpowiedziami, w pudełku 

- Puzzle matematyczne- Mnożenie i dzielenie do 1000- 3 komplety- 

 3 układanki puzzlowe z trwałego kartonu( po 24 lub 40 elementów 

każda), 3 plansze z odpowiedziami, w pudełku 

- Gra planszowa – Code Sudoku – 3 komplety 
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Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

- Gra planszowa Sudoku – 3 komplety 

-Tangram magnetyczny na tablicę - 3 kolory – 2 komplety. 

Zawartość: 3 komplety tangramu po 7 elementów każdy,  wymiar 

kwadratu tangramu 20 cm  

- Gra edukacyjna „ Tangramowe kształty”- 2 szt. 

- Gra Sudoku- Trefl-  3 komplety. Gra planszowa, edycja polska, 

producent Trefl. Pudełko zawiera: plansza do gry , 81 czarnych 

kartoników (cyfry od 1 do 9), po 81 kartoników w kolorze 

czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim , książeczka z zadaniami 1 

klepsydra , instrukcja                                                                                            

- nożyczki  do tkanin -  szt. 11 (długość 21 cm)  

- NOBO-Ekran Przenośny - Na Statywie 200x151 , 1902397 - ekran 

na trójnogu 200 x 151,3 cm, przekątna 250 cm, powierzchnia 

użytkowa ekranu 195 x 146,3 cm, max wysokość ekranu 360 cm, 

długość kasety 208 cm, waga 11 kg, ekran przenośny ze składanym 

trójnogiem ,powierzchnia Matt-White z czarną ramką zwiększającą 

kontrast oglądanego obrazu, dzięki formatowi 4:3 polecany także do 

użytku z projektorami multimedialnym,  metalowa kaseta na ekran 

koloru szarego z granatowymi elementami, kaseta ma szerokość 9 cm 

i wysokość 7 cm , ekran ma możliwość regulacji wysokości górnej i 

dolnej krawędzi oraz napinacz powierzchni, istnieje możliwość 

odchylenia ekranu od pionu co pozwala na wyeliminowanie efektu 

Keystona, gumowe końcówki nóżek w podstawie zapewniają 

stabilność, max rozstaw nóżek 67 cm, gwarancja 1 rok.  

2.  
Pomoce dydaktyczne- 

książki 
zestaw 1 

  - „ Domino matematyczne”- B .Brzezińska                                                                  

- „ 500 zagadek matematycznych”- S. Kowal                                                      

- „ Baw się matematyką” – M. Paszyńska 

3.  
 

Nagrody główne w 

 

sztuka 

 

10 

  Kalkulator naukowy wielozadaniowy – szt.3 

- Zestaw szkolny 8 elementowy Colorino – szt. 2                                 ( 

http://dinero.pl/pl/p/NOBO-Ekran-Przenosny-Na-Statywie-200x151-1902397/9395
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całkowita 

Parametry 

konkursach 

matematycznych 

zestaw upominkowy z serii Colorino Kids, w skład którego wchodzą 

wysokiej jakości produkty tj. pastele olejne 12 kol, kredki trójkątne 

ołówkowe 24 kol, farby akwarelowe 12 kol, kredki. grafionowe 12 

kol, farby plakatowe 6 kol. 

- Drewniany tangram magnetyczny – szt. 2 ( 7 drewnianych 

elementów grubości 1 cm. Wymiar ułożonego kwadratu 10,5 cm,  25 

kart 7 x 7 cm) 

- Zestaw piśmienniczy –metalowy długopis z niebieskim wkładem 

oraz automatyczny ołówek, zamknięte w stylowym etui.– szt.3 

4.  Kompasy sztuka 4   Busola profesjonalna metalowa z linijką 

5.  Taśmy miernicze sztuka 4   Taśmy miernicze z włókna szklanego 50m  

6.  Dalmierz sztuka 1 

  Kompaktowy, ręczny dalmierz laserowy, gwarantujący wysoką 

dokładność pomiaru. Precyzyjny punktowy pomiar laserem - 

umożliwia dokładne określenie punktu mierzonego. 

7.   Nagrody zestaw      1 
  Albumy przyrodnicze, Atlasy zwierząt, Atlasy roślin, Ilustrowane 

Encyklopedie Ptaków, Ssaków, Ryb itp. szt.- 12 

8.  Glina rzeźbiarska zestaw 16 
  

Glina samoutwardzalna biała, gotowa do użycia. Masa 460 g. 

9.  

Zakup pomocy 

dydaktycznych do zad. 

,,Odkrywamy świat’ 

komplet 1 

  1.Miara krawiecka- Dwustronna, kolorowa, dł. 150cm, sztuk 8                                      

2. Stoper klasowy- Stoper z PCV, można go ustawić na stoliku 

(podstawa załączona) lub zawiesić na sznurku (bezpieczny sznurek).  

Funkcja głosowego oznaczania upływu kolejnych 60 sekund, sztuk 1                                                                                                

3.Kontroler upływu czasu- Wyposażony w trzy światła (żółte, zielone, 

czerwone) widoczne z każdego miejsca w sali (wyświetlanie w 

półokręgu 180 st.) oraz sygnalizator dźwięku (do wyboru 6 różnych 

melodii o kontrolowanym poziomie głośności). Działa na 4 baterie 

AA. Wys. 23cm, sztuk 1                                                                                                         
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Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

4.Lupa z rączka- Lupa 2 w 1, z jednej strony śr. 80 mm i 

powiększenie 2x, na rączce szkło o wym. 25x11 mm i 5x 

powiększenie, sztuk 8                                                                                             

5.Latarka. -       LED, obudowa ze sztucznego tworzywa, napięcie 

3xR6/AA, obrotowy włącznik, uchwyt z paskiem, sztuk 1                                                         

6.Menzurki pomiarowe  - Przyrząd mierniczy z polipropylenu o 

kształcie cylindrycznym. Zestaw zawiera 7 menzurek (10 ml,25 ml, 

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml), sztuk 1                                                                                

7.Pipety- 3 ml -Zestaw zawiera 6 sztuk o poj.3 ml, dł.14,5 cm, szt.1                  

8. Mały elektryk - zestaw 2     -    43 elementy (3 podstawki na 

żarówkę z żarówkami, 3 przełączniki, 1 silniczek z przekładnią, 10 

przewodów z wtyczkami, 2 podstawy na baterie, 4 łączniki 

przewodów, 6 płytek do mocowania układów z 6 złączkami, 1 

ramka), instrukcja, pudełko, sztuk 1                                                                               

9.  Klasowy zestaw magnetyczny  -   114 elementowy zestaw z 

instrukcją metodyczną :100 żetonów, 100 spinaczy, 10 kulek, 7 

szpatułek, 6 magnesów  (2 podkowy, 2 belki, 2 pierścienie), 1 duży 

magnes z tworzywa (wys. 15 cm), pudełko, sztuk 1                                                                                                        

10.  Mały zestaw magnesów  -     Zestaw 15 różnych magnesów 

(podkowa 4,5 cm), sztuk 1                                                                                                             

11.  Korpus człowieka - model anatomiczny  -   Wys. 50 cm, 11 

elementów, głowa otwierana, sztuk 1                                                                              

12.  Komplet na wycieczkę -    Pojemnik z lupką w pokrywie (13x7x7 

cm), szczypce z pojemnikiem, lupka, pęseta dł.18cm, sztuk 1                                                     

13. Folia spożywcza samoprzylepna, dł. 30m, sztuk 4                                   

14. Papier ścierny Drobnoziarnisty w arkuszach 23mm x28mm- sztuk 

16 

10.  Laser do optyki szkolnej szt. 1 
   Laser Ray Box – z regulowaną ilością wiązek (jedną, trzema i 

pięcioma), max moc <1mW, praca ciągła, długość fali 400÷700nm,z 
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Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

zasilaczem, laser szkolny do doświadczeń z optyki geometrycznej, 

przystosowany do tablic magnetycznych, w zestawie z soczewkami 

przystosowanymi do tablic magnetycznych: płasko wypukłą o 

ogniskowej f=10cm, dwuwypukłą o f=8cm, dwuwklęsłą o f=-4cm; 

pryzmatami przystosowanymi do tablic magnetycznych: 

prostokątnym 8cmx4cm, trójkątnym równoramiennym o podstawie 

8cm; zwierciadłami przystosowanymi do tablicy magnetycznej: 

płaskim o dł.10cm, wypukłym dł.10cm i wklęsłym dł.10cm; 

elementem do badania całkowitego wewnętrznego odbicia światła. 

Całość zapakowana w walizkę metalową wraz z wypełnieniem, 

wchodząca w skład zestawu lasera. 

11.  Źródło światła szt. 1 

  Lampka ogrodowa plastikowa  niska 33cm, klosz – kula plastikowa 

biała o średnicy 200mm, z podstawką, przewodem łączeniowym, 

zasilana prądem 230V. 

12.  

Zestaw do demonstracji 

powstawania brył 

obrotowych – do 

wykonania makiet skali. 

zestaw 1 

  
stelaż z ramieniem do mocowania ramek, osłona, zasilacz sieciowy 

lub bateria na 9V, silnik elektryczny,  komplet 16  plastikowych 

ramek, waga: ok. 2,60 kg 

13.  

Modele brył 

przestrzennych pomoce 

dydaktyczne do 

wykonania makiet w 

skali  

zestaw 1 

  Zawartość zestawu:  

- 10 brył wykonanych z estetycznego, trwałego tworzywa tj.: kula, 

półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup 

trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o 

podstawie kwadratu  

- 8 brył przeźroczystych z ruchomą podstawą tj.: walec, stożek, 

sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup 

sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu.  

- 8 kolorowych siatek do składania tj.: walec, stożek, sześcian, 

prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, 



Gmina Wierzchowo Strona 8 
 

Lp. 
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całkowita 

Parametry 

czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu 

Wysokość brył: ok.10 cm, umieszczone w dwóch kartonach. 

14.  

Szkło laboratoryjne – 

niezbędne do 

przeprowadzenia 

eksperymentów i 

doświadczeń 

chemicznych 

zaprojektowanych i 

wykonanych przez 

uczniów 

zestaw 1 

  Wykaz szkła laboratoryjnego: 

1. biureta prosta kran szklany skala brązowa 10 ml 1szt. 

2. chłodnica Liebiega 400mm 1 szt. 

3. cylinder miarowy 100 ml stopa PP 1 szt. 

4. cylinder miarowy 250 ml stopa PP 1 szt. 

5. kolba próżniowa ze szklanym króćcem 100 ml 1 szt. 

6. kolba okrągłodenna 100ml 1 szt. 

7. kolba płaskodenna 250ml 2 szt. 

8. kolba stożkowa szeroka szyja 200 ml 2 szt. 

9. krystalizator z wylewem 100 ml 3 szt. 

10. lejek szklany śr 50 mm 1 szt. 

11. lejek szklany śr 80 mm 1 szt. 

12. pipeta wielomiarowa kl B 5ml 5 szt. 

13. pipeta wielomiarowa kl B 10ml 5 szt. 

14. bagietka szklana dł. 300 mm 6 szt. 

15. probówka okrągłodenna 16*180 25 szt. 

16. szalka Petriego śr 60mm 2 szt. 

17. szkiełko zegarkowe śr 60 mm 4 szt. 

18. termometr zakres pomiarowy  -10 do 150 C bagietkowy 1 szt. 

19. kroplomierz z pipetką biały 50 ml  3 szt. 

20. zlewka niska 150 ml 3 szt. 

21. zlewka niska 250 ml 2 szt. 

22. zlewka niska 400 ml 1 szt. 

23. łyżeczka szpatułka porcelanowa  140 mm 2 szt. 

24. moździerz porcelanowy 100 ml 1 szt. 

25. tłuczek porcelanowy 150 mm 1 szt. 

26. tygiel porcelanowy 46x53mm poj. 50 ml 2 szt. 
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Cena 

całkowita 

Parametry 

27. parownica porcelanowa 150 ml 2 szt. 

28. łyżeczka dwustronna metalowa dł 210 mm 1 szt. 

29. szczypce metalowe laboratoryjne 2 szt. 

30. statyw na probówki 18 miejsc sred 20 mm 1 szt. 

31. zaciskacz sprężynowy mohra  3 szt. 

32. tryskawka PP 250 ml 5 szt. 

33. gruszka gumowa do pipet 3 zawory 1 szt. 

34. łapa do probówek (klips) 3 szt. 

35. szczotka do mycia probówek 5 szt. 

36. szczotka do mycia zlewek 2 szt. 

37. korek gumowy 21/15 4 szt. 

38. korek gumowy 24/20 2 szt. 

39. korek gumowy 30/26 1 szt. 

40. korek gumowy 43/34 1 szt. 

41. korek gumowy 49/40 1 szt. 

42. korek gumowy 16/13 2 szt. 

43. korek PP 19/26 1 szt. 

44. korek PP 29/32 2 szt. 

korek PP 24/29 1 szt. 

15.  
Sprzęt laboratoryjny 

(palnik spirytusowy) 
szt. 6 

  Palnik spirytusowy szklany z kołpakiem szklanym o  pojemności min.  

250ml i wysokość min. 100mm 

16.  
Modele atomów – 

zestaw poszerzony 
zestaw 6 

  Zestaw min. 400 kolorowych kulek z występami symbolizującymi 

kilkanaście rodzajów atomów o zróżnicowanych promieniach 

proporcjonalnych do promieni kowalencyjnych atomów. Występy 

symbolizują najczęstszą wiązalność, a ich ułożenie jest zgodne z 

geometrią typowych dla danego pierwiastka cząsteczek. Zestaw 

zawiera ponadto 185 niełamliwych łączników zapewniających 

stabilność modelu, kolorowa wkładka zawierająca szczegółowy opis 

zestawu oraz propozycje wykorzystania modeli, a także propozycje 
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Cena 
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Parametry 

zadań do wykonania z zastosowaniem modeli i atomów. Całość 

umieszczona w wygodnym trwałym pudełku. 

17.  

Odczynniki chemiczne – 

szkoła nie posiada 

wystarczającej ilości 

odczynników, są to 

głównie odczynniki 

przeterminowane, 

nadające się do 

utylizacji. 

zestaw 1 

  Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum: 

1. Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 

2. Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 

3. Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 

ml 

4. Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml 

5. Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g 

6. Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g 

7. Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g 

8. Azotan (V) srebra) 10 g 

9. Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 0C) 250 ml 

10. Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 

arkuszy 

11. Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 

12. Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml. 

13. Chlorek potasu 100 g 

14. Chlorek sodu 250 g 

15. Chlorek wapnia 100 g 

16. Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml 

17. Cyna (metal - granulki) 50 g 

18. Dwuchromian (VI) potasu 50 g 

19. Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml 

20. Fosfor czerwony 25 g 

21. Glin (metal- blaszka) 100 cm2 

22. Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g 

23. Glin (metal - pył) 25 g 

24. Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 
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25. Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 

26. Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml 

27. Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml 

28. Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml 

29. Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml 

30. Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml 

31. Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 

32. Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 

33. Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml 

34. Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 

35. Lakmus (roztwór) 100 ml 

36. Magnez (metal - wiórki) 25 g 

37. Magnez (metal - wstążki) 100 g 

38. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g 

39. Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g 

40. Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 

41. Octan etylu 100 ml 

42. Octan ołowiu (II) 25 g 

43. Octan sodu bezwodny 50 g 

44. Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 

45. Parafina rafinowana (granulki) 50 g 

46. Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt. 

47. Sacharoza 100 g 

48. Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. 

49. Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g 

50. Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g 

51. Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g 

52. Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 

53. Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g 

54. Siarka (kruszona - minerał) 250 g 
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55. Skrobia ziemniaczana 100 g 

56. Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g 

57. Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g 

58. Tlenek magnezu 50 g 

59. Tlenek miedzi 50 g 

60. Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g 

61. Tlenek żelaza(III) 50 g 

62. Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 

63. Węglan potasu bezwodny 100 g 

64. Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 

65. Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g 

66. Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g 

67. Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g 

68. Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 

69. Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 

70. Wodorotlenek wapnia 250 g 

71. Żelazo (metal - opiłki) 100 g 

72. Papierki wskaźnikowe pH 0-14; 100 szt./opakowanie 

73. Fenoloftaleina 100 ml 

74. Oranż metylowy 10 g 

 

Karty charakterystyk na płycie CD. 

Data ważności : Na każdym opakowaniu odczynnika data produkcji i 

data ważności. 

Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika. 

Opis produktu: na opakowaniu. 

18.  
Zestaw plansz 

dydaktycznych chemia 
zestaw 1 

  Zestaw 17 plansz o wymiarach 70cm x 100cm. Plansze obustronnie 

laminowane, a brzegi wykończone aluminiowym obrzeżem. W skład 

zestawu wchodzą: 
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1. Atom wodoru w ujęciu kwantowym 

2. Atom wodoru w ujęciu kwantowym 

3. Atom wodoru w ujęciu kwantowym 

4. Atomy wieloelektronowe 

5. Liczba atomowa i masa. Izotopy 

6. Masa atomowa i cząsteczkowa 

7. Model Bohra atomu wodoru 

8. Model budowy atomu 

9. Mol i masa molowa 

10. Wiązania chemiczne w cząsteczkach 

11. Kwasy nieorganiczne 

12. Układ okresowy pierwiastków 

13. Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie 

14. Zależności rozpuszczalności ciał stałych w wodzie 

15. Zależności rozpuszczalności gazów w wodzie 

16. Budowa materii  

17. Regulamin pracowni chemicznej 

19.  
Modele wiązań 

chemicznych 
zestaw 6 

  Zestaw w estetycznej trójpoziomowej walizce. Wymiary gabarytowe 

walizki: szerokość: ok. 40m cm, ściany boczne 20 cm x 20 cm. W 

skład zestawu wchodzi ok. 400 detali umożliwiających samodzielne 

konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych:  

Wiązania symbolizujące kolorowe plastikowe łączniki:  

zielone 100 szt.  

żółte długie 70 szt.  

żółte krótkie 40 szt.  

czerwone 10 szt.  

białe 10 szt.  

Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowości:  

czarne 100 szt. liczba wypustek wartościowości IV  
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pomarańczowe 40 szt. liczba wypustek wartościowości I  

szare 14 szt. liczba wypustek wartościowości VI  

zielone 13 szt. liczba wypustek wartościowości VI  

niebieskie 4 szt. liczba wypustek wartościowości II  

niebieskie 3 szt. liczba wypustek wartościowości IV  

zielone 2 szt. liczba wypustek wartościowości I  

żółte 1 szt. liczba wypustek wartościowości I 

20.  

Mikroskop Bresser z 

kamerą PC – do 

przygotowania i 

przeprowadzenia 

warsztatów dotyczących 

m.in. obserwacji 

bezkręgowców itp. 

szt. 1 

  Mikroskop 40x - 1024x z kamerą PC VGA 640x480 i walizką 

Powiększenie: 40x - 1024x  

Okulary WF (szerokokątne): 5x / 10x / 16x  

 Średnica okularów: 19,5mm  

Obiektywy achromatyczne: 4x / 10x / 40x  

Powiększenie tubusu: 1x / 1,6x  

Oświetlenie: LED (diodowe) 

21.  
Flipchart przenośny 

suchościeralny 
Szt. 1 

  Wymiary blatu: wysokość-67cm, szerokość 101cm. Rozmiar blatu 

jest przystosowany do bloków papieru o rozmiarze 70x100 cm. 

22.  

Walizka Eco – Badacza 

Ecolabox firmy Jangar – 

zestaw do terenowego 

badania parametrów 

biologiczno – 

chemicznych wody. 

zestaw 2 

  Walizka Eco – Badacza Ecolabox - Zestaw narzędzi badawczych 

umieszczonych w specjalnej walizce wielokrotnego użytku. Zestaw 

zawiera:  

- odczynniki do badania wody, w tym określanie (reagenty) poziomu 

fosforanów (PO4), azotanów (NO3), azotynów (NO2), amonu (NH4), 

pH oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje wielu 

innych czynników związanych z wodą. 

- odczynniki do badania gleby, w tym składu i składników gleby 

(testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz 

oznaczanie pH gleby), organizmów glebowych, procesu 

glebotwórczego, 

- umożliwia obserwację drobnych organizmów zwierzęcych, 



Gmina Wierzchowo Strona 15 
 

Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów, 

- umożliwia obserwację roślinności, w tym ich zależności od jakości 

wody i gleby. 

Zestaw - terenowe mini-laboratorium zawiera ponadto m.in. składany 

statyw do badań za pomocą reagentów, czytelną instrukcję "krok po 

kroku". 

23.  
Tablica flipchart 

magnetyczny 
szt. 3 

  Rama: Aluminiowa. 

Rozmiar tablicy: 70 x 100 cm. 

Wymiar ze stelażem: 70 x 195 cm. 

Stelaż: mobilny - regulowana wysokość + kółka 

Posiada półkę na gąbkę, markery , magnesy 

Regulowana szerokość zawieszki flipchart'a 

Tablica: biała, magnetyczna, suchościeralna 

Opakowanie: jednostkowy karton ochronny 

Solidna i wytrzymała. Pokryta dodatkową warstwą Nanotec'u  

(specjalną warstwą ochronną o wzmocnionej wytrzymałości na 

ścieranie). 

24. Fartuch ochronny szt. 22 

  Fartuch ochronny (14 szt. męskich, 8 szt. damskich): 65% poliestr, 

35% bawełna – gramatura 255g/m2, przystosowany do pracy w 

systemie HACCP, zapinany na zatrzaski, dwie kieszenie po obu 

stronach w dolnej partii i jedna w górnej po lewej stronie, przy karku 

wykończony kołnierzykiem, odpowiedni do prania przemysłowego 

(maksymalna temperatura 950C). 

25. Okulary ochronne szt. 22 

  Okulary ochronne z możliwością noszenia z dowolnymi okularami 

korekcyjnymi, ochronne ramiona i poliwęglanowe bezbarwne szkła 

bez powłok, bez metalowych elementów. 

26. Rękawice ochronne zestaw 2 
  Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, hypoalergiczne, 

oburęczne, rozmiar L, 100 sztuk w zestawie. 
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24.  Klinometr tradycyjny sztuka 5   średnica koła 13 cm 

25.  Krzywomierz sztuka 5   wymiary 11,5 x 8,5 cm 

26.  Waga metalowa sztuka 1   wymiar 14 x 17 x 40 cm, dokładność +/- 1g,  max. nośność 2 kg 

27.  
Metr sześcienny- 

elementy dodatkowe 
sztuka 2 

  Dodatkowe profile metrowe i półmetrowe, a także czerwone 

znaczniki decymetrowe rozszerzają możliwość kompletu 

podstawowego. Elementy umożliwiają podział sześcianu na części 

1/2, ¼, 1/8. Profile łączy się za pomocą łączników 

28.  
Bryły szkieletowe- 

zestaw  

do budowy 

komplet 1 

  Zawartość: 180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka 

posiada 26 otworów) 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm 

wykonane z solidnego tworzywa  

29.  Bryły przestrzenne komplet 1 

  Przeźroczyste bryły wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. 

Wysokość brył wynosi około 15 cm.. W komplecie znajdują się : 

kula, półkula,  walec,  stożek,  sześcian,  prostopadłościan,   

graniastosłup trójkątny,  graniastosłup sześciokątny,  czworościan, 

ostrosłup o podstawie kwadratu. Każda bryła posiada wyjmowaną 

podstawę oraz otwory w podstawach. Podstawy brył nie są ruchome. 

 

30.  Laser szkolny do optyki sztuka 1 

  Pięciowiązkowy laser szkolny do doświadczeń z optyki 

geometrycznej, przystosowany do tablic magnetycznych z 

soczewkami  (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą), pryzmatami 

(prostokątny, trapezowy), płytką równoległościenną, elementem do 

całkowitego wewnętrznego odbicia, zwierciadłem płasko-wypukło-

wklęsłym w zestawie, w walizce. 

31.  
Zestaw soczewek i 

zwierciadeł 
zestaw 1 

  W skład zestawu wchodzą: 

-figury geometryczne -wyposażone we wkładkę magnetyczną - ze 

szkła akrylowego, z mocowaniem magnesowym (dwuwypukła, 

dwuwklęsła, płasko-wypukła, pryzmat 60°, pryzmat 90°, pryzmat 
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trójkątny, pryzmat trapezowy) 

- zwierciadła- wyposażone we wkładkę magnetyczną: płaskie, 

wypukłe, wklęsłe, płasko-wypukłe. 

32.  
Pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć 
komplet 1 

  Zestaw modeli związków chemicznych – duży – szt. 1  

(Zestaw zawiera 410 dużych elementów, dzięki czemu zbudowane 

struktury stają się wyraźniejsze co umożliwia tworzenie nawet 

skomplikowanych modeli wiązań chemicznych. W zestawie znajdują 

się modele pierwiastków takich jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, 

fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących 

wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, 

potrójnekoordynacyjne i jonowe). 

Laboratorium chemiczne- ponad 160 doświadczeń - kompl -1 (Moje 

laboratorium CHEMIA zawiera opis i niezbędny sprzęt do wykonania 

160 bardzo ciekawych i całkowicie bezpiecznych doświadczeń o 

zróżnicowanym stopniu trudności ) 

Dromader Laboratorium Chemiczne – 160 doświadczeń - kompl.- 1 

(21 odczynników, probówki, stojak do probówek, uchwyt do 

probówek, palnik spirytusowy, rurka szklana, rurka gumowa, 

łyżeczka do odmierzania substancji, zlewka 100ml, kolba stożkowa 

100ml, pręcik szklany do mieszania, okulary ochronne, papierki 

lakmusowe - 8szt., filtry papierowe - 6szt., korki bez otworu - 2szt., 

korki z otworem - 2szt., lejek) 

- Chemiczne Domina – Atom i cząsteczka – kompl. –1 (np. 

producent PILCH pomoce dydakt. z drewna) 

- Chemiczne Domina – Kwasy i zasady – kompl.- 1 

- Chemiczne Domina – Sole kompl.- 1 

- Chemiczne Domina – Węglowodory i pochodne – kompl. –1 

Chemiczne Memory – Substancje chemiczne i ich właściwości –

kompl. – 1 
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Palnik spirytusowy – 4 szt 

33.  Mikroskop sztuka 2 

  Mikroskop 20x - 1280x z kamerą PC VGA 640x480 i walizką -  szt.2 

(w tym zestaw preparatów, gilotyny (microtome), narzędzi 

preparacyjnych i szkiełek umożliwia wszechstronne jego 

wykorzystanie), 

34.  
Walizka Eco- Badacza 

EKOLABOX 
sztuka 1 

  Skład zestawu: 

- Szczegółowa Instrukcja zawierająca nie tylko opis metodyki 

przeprowadzania badań, ale także szereg praktycznych wskazówek 

dzięki którym unikniesz błędów popełnianych przy tego typu 

analizach chemicznych. wody i ph gleby  

-reżimy czystości, temperaturowe czasowe itp. parametry decydujące 

o precyzji uzyskanych wyników. 

- Notatnik 

- Płyn Helliga 

- Strzykawka 5 ml 

- Strzykawka 10 ml 

- Bibuły osuszające 

- Lupa powiększająca 

- Probówka okrągło denna 

- Stojak plastikowy do probówek 

- Łyżeczka do poboru próbek gleby 

- Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga 

- Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich 

- Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami 

Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. 

- 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami 

wskaźników 

- Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola 

poboru wody 
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35.  
Materiały do 

prowadzenia zajęć z 

geografii 

zestaw 1 

  Orientacja w terenie- zestaw foliogramów do przyrody składający się 

z 2 szt. folii formatu A4, przedstawiający orientację w terenie, 

Szkolna stacja pogody- zestaw zawiera 3 przenośne przyrządy 

meteorologiczne: termometr, barometr i higrometr- średnica 

przyrządów 7,6 cm, 

DUO Europa mapa fizyczna/Europa mapa ćwiczeniowa 

hipsometryczna - 150 x 110 cm, 

BAR 628-Prognoza pogody na 12/24h •Prognoza za pomocą 

kolorowych (826HG), ruchomych ikon •Pomiar temperatury za 

pomocą 3 bezprzewodowych czujników (1 w komplecie) •Zegar i 

kalendarz sterowany falami radiowymi •Fazy księżyca •Budzik 

•Pamięć temperatury •Pomiar temperatury i wilgotności (wew/zew) z 

pamięcią •Trend temperatury i wilgotności, 

 

Kolekcja skał - zestaw rozszerzony- Zawiera po 15 skał magmowych, 

osadowych i metamorficznych. Łącznie 45 skał, każda wielkości ok. 4 

x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym 

wewnętrznym pojemniku z przegródkami. Łącznie 45 skał, każda 

wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w 

odrębnym wewnętrznym pojemniku z przegródkami. 

Ziemia w liczbach, tabele i mapy, foliogramy- foliogramy 

przedstawiają różne zagadnienia omawiane na lekcjach geografii w 

szkołach. Są to rysunki i schematy obrazujące zjawiska, np. zaćmienie 

Słońca i Księżyca, zasadę powstawania bryzy.  

Część foliogramów to piękne ilustracje, np. doliny polodowcowej z 

dokładnym opisem części składowych, na niektórych umieszczone są 

zdjęcia z ciekawymi ujęciami dotyczącymi omawianych tematów, na 

innych tabele i mapy świata.  

Całość podana w ciekawej i przejrzystej formie na pewno zainteresuje 

uczniów, a nauczycielowi ułatwi proces kształcenia. 
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1. Największe i najgłębsze morza i oceany. Rowy oceaniczne  

2. Kontynenty. Największe wyspy  

3. Największe jeziora i morza śródlądowe. Najdłuższe rzeki  

4. Największe czynne wulkany i góry  

5. Największe pustynie i wodospady  

6. Największe jaskinie i lodowce  

7. Skala Beaufarta i Richtera                                                               

8. Najdłuższe rzeki Polski  

9. Największe i najgłębsze jeziora Polski  

10.Podził Polski na krainy geograficzne  

11. Mapa ogólnogeograficzna Ameryki Północnej  

12. Mapa ogólnogeograficzna Ameryki Południowej  

13. Mapa ogólnogeograficzna Australii  

14. Mapa ogólnogeograficzna Afryki  

15. Polska i jej sąsiedzi - mapa ogólnogeograficzna  

16. Mapa ogólnogeograficzna Euroazji 

 Układ Słoneczny – model- Układ Słoneczny tworzą: 

Słońce, planety wraz z księżycami, planetoidy, meteoroidy, komety 

oraz materia międzyplanetarna (gaz i pył) między nimi.  

Wymienione ciała powiązane są między sobą siłami grawitacji. 

Oddalając się od centralnie położonego Słońca napotykamy najpierw 

orbitę Merkurego, potem Wenus, Ziemię, Marsa, następnie tysiące 

orbit planetoid, orbitę Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona.  

Płaszczyzny większości orbit leżą w pobliżu płaszczyzny orbity 

Ziemi. 

Sterowanie - baterie. (4 x ,,paluszki')  

Lektor w języku angielskim - opis każdej planety. 

Stojak klasowy – średni- maksymalna wysokość zawieszenia 180 cm, 

dwustopniowa płynna regulacja wysokości zawieszenia, 

dwustopniowa regulacja rozstawu na trójnogu 
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36.  Domowe planetarium komplet 1 

   wszystkie 88 gwiazdozbiorów może być rzutowane na sufit i 

ściany pokoju, 

 w bazie ponad 8.000 obiektów niebieskich na 2 projekcyjnych 

płytach,  

 zdefiniowanie daty, czasu i położenia ukaże położenie 

obiektów odpowiadające tym parametrom, 

 zdefiniowanie czasu projekcji i automatyczne wyłączenie 

urządzenia po 30, 60 lub 120 minutach, 

 zalecana odległość projekcyjna ponad 3m, 

 wbudowany silnik odzwierciedla pozorny ruch obiektów na 

niebie będący rezultatem ruchu obrotowego ziemi,  

 może być wykorzystane jako globus niebieski 

 

37.  
Elementy budki lęgowej 

dla ptaków 
szt. 40 

   Element budki lęgowej dla ptaków (drewnianej) do 

samodzielnego montażu, daszek: ok 19,5 x 16cm, wewnątrz: 

głębokość ok 12cm, wysokość ok 24,5cm, wysokość przód 

(mierzone do szczytu): ok 30cm, szerokość 14cm, długość 

16cm, grubość desek ok. 2 cm, średnica otworu 3,5 cm, szt. 40 

38.  Kompas szt. 10 
   Metalowa obudowa, posiada poziomicę i celownik z soczewką 

do dokładnego odczytu. 

39. 

Pomoce dydaktyczne 

(Waga z odważnikami, 

Miary, Menzurki, 

klepsydry, zestaw 

pieczątek do 

odczytywania czasu, 

zegar, stopery, itp.) 

zestaw 1 

   Waga z odważnikami. Waga metalowa o nośności do 2 kg, 

dokładność wagi +/- 1g. Odważniki z tworzywa, łącznie 2 kg 

–  58 szt. (1x1000g, 1x500g, 2x100g, odważniki mosiężne: 

4x20g, 10x10g, 20x5g, 20x1g),szt. 1 

 Miara zwijana - długość miary 10 m, szt. 2 

 Miara uczniowska - długość miary 1m, podziałka 

centymetrowa i decymetrowa, szt. 5 

 Menzurki pomiarowe - 7 menzurek z podziałką milimetrową o 
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jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

objętościach: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 

1000ml, z odpornego plastiku, szt. 1 

 Klepsydry – komplet zawiera 5 klepsydr piaskowych o 

wysokości 9 cm, średnicy 2,5 cm. odmierzających różne 

interwały czasowe: 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 

minut, każda klepsydra o innym kolorze podstawy, szt. 2 

 Zestaw pieczątek do odczytywania czasu - 3 częściowy zestaw 

pieczątek: odstępy co 5 min bez cyfr, blat z 12 godzinami bez 

cyfr z podziałem na minuty, blat z 12 godzinami – cyfry 

arabskie, szt.1 

 Zegar - zegar demonstracyjny, magnetyczny, wysokość min. 

40 cm, szt. 1 

 Stoper -   bardzo łatwy w obsłudze, posiada dodatkową 

funkcję głosowego oznaczania upływu kolejnych 60 sekund. 

Stoper z możliwością ustawieniu na stoliku ( podstawka 

załączona)  oraz zawieszenia na szyi (bezpieczny sznurek), 

szt. 1 

 Przybory tablicowe - 5-cio elementowy komplet ze 

wskaźnikiem, z praktyczną tablicą ścienną do 

przechowywania, tablica ścienna 105x59,cyrkiel na 

przyssawkach, linijka 100 cm, kątomierz dwustronny 50 cm, 

ekierka równoramienna 900, 450, 450, ekierka 900, 300, 600, 

wskaźnik długości 90 cm,  zawiera elementy montażowe, szt. 

1 

 Ułamkowe stemple – komplet 12 stempelków z ułamkami do 

1/12, w skrzynce ,z tworzywa sztucznego, średnica kółka w 

stempelku - 2,5 cm, szt.1 

 Ułamkowe koła magnetyczne - Zestaw 9 kół wykonanych z 

kolorowej folii magnetycznej reprezentujące ułamki: 1; ½; 

1/3; ¼; 1/5; 1/6; 1/8; 1/10; 1/12.  Łącznie 52 elementy, szt. 1 



Gmina Wierzchowo Strona 23 
 

Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

 Kalkulator – zawiera podstawowe funkcje arytmetyczne ( w 

tym procenty i pierwiastki), a także przyciski pamięci, solidna 

obudowa, zasilany na baterię słoneczną oraz baterię 1AA , 

wymiary 11x15,5 cm, szt. 6 

 

 Bryły transparentne - 10-częściowy zestaw, z przezroczystego, 

odpornego na zniszczenie tworzywa sztucznego. Zestaw 

składa się z 10 brył z żółtą, fluorescencyjną podstawą. Bryły 

można napełniać piaskiem, soczewicą, wodą lub innymi 

płynami. W skład zestawu wchodzą: 1 Prostopadłościan - 

wysokość = 20 cm, 1 Graniastosłup o podstawie prostokąta - 

wysokość = 30 cm, 1 Graniastosłup o podstawie ośmiokąta - 

wysokość = 20 cm, 1 Walec - wysokość = 20 cm,   1 

Ostrosłup o podstawie kwadratu - wysokość = 20 cm, 1 

Ostrosłup o podstawie prostokąta - wysokość = 30 cm, 1 

Ostrosłup o podstawie ośmiokąta - wysokość = 20 cm, 1 

stożek - wysokość = 20 cm, 2 półkule o średnicy 20 cm. 

Prostopadłościan, graniastosłup o podstawie prostokąta oraz 

walec opatrzone skalą, która umożliwia mierzenie ilości 

wlanego płynu, szt. 1 

 Bryły porównawcze – zestaw 14 brył z przezroczystego, 

odpornego na zniszczenie  tworzywa, wyjmowane podstawy, 

wysokość 6cm, szt. 1 

 

40.  

Materiały do malowania 

(Farby olejne, pędzle, 

rozpuszczalnik, 

rękawice ochronne, itp. 

Zakup niezbędny do 

zestaw 1 

  1. Farby olejne 

Akrylit B kolor zielony szybkoschnąca farba do posadzek 

betonowych odporna na ścieranie, działanie detergentów, 

smarów, olejów 5L firmy Dekoral. – 2 szt. 

Farba akrylit B przeznaczona jest do malowania powierzchni 
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namalowania boisk do 

gier) 

betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach 

przemysłowych, magazynach, garażach itp. Farba może być 

stosowana na zewnątrz w zestawie z Akrogruntem: odporna na 

ścieranie, duża siła krycia, szybko wysycha, doskonała 

przyczepność do podłoża, odporna na działanie detergentów 

oraz olejów mineralnych, wysoka trwałość powłoki. 

Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu: idealna śnieżna biel, 

nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu, puszki 

metalowe: 0,8l – 5 szt. 

2. Pędzle 

Pędzel Angielski do farb olejnych 36mm – 15 szt. 

Pędzel Angielski do farb olejnych 50mm – 15 szt. 

3. Rękawice ochronne – 2 zestawy 

Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, hypoalergiczne, 

oburęczne, rozmiar M i L, 100 sztuk w zestawie.  

4. Rozpuszczalnik  - 1 szt. 

Rozpuszczalnik nitro. Opakowanie:  5 l 

5. Folia malarska – 2 szt. 

Plandeka wykonana jest z polipropylenu, który z obu stron 

pokryty jest warstwą polietylenu, a to skutecznie chroni przed 

słońcem, wiatrem i deszczem. Jest wodoodporna, łatwo 

zmywalna, z filtrem UV, posiada aluminiowe pierścienie 

mocujące. 

41. Ekran podwieszany Szt. 1 

  Model ekranu- Buenoscreen  

Rodzaj ekranu –Ekran podwieszany, elektrycznie rozwijany 

Domyślny format obrazu – 4:3, 16;9 

Powierzchnia wizyjna – 180x135 

Powierzchnia całkowita – 188x145 

Rodzaj powierzchni - Matt White 
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Współczynnik odbicia – 1,0G 

Kąt widzenia – 150 stopni 

Dostosowanie formatu obrazu - Regulacja płynna, przy rozwijaniu 

z kasety ekran 

Sterownik przyścienny + pilot  

Pilot radiowy - zasięg 100 m 

Czarne ramki ze wszystkich stron 

Długość obudowy – 212 cm  

Kolor obudowy - biały 

 
Lub inne zawierające taką samą zawartość lub inne odpowiednio równoważne 

UWAGA 

Wykonawca powinien zsumować elementy w poszczególnych pozycjach  

 

 

 

 

 

 

 


