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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych dla szkół gminy Modliborzyce w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”. 

 

Zespół Szkół  w Modliborzycach  

wg.  poniższej specyfikacji 

PRACOWNIA MATEMATYCZNA 

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

1.Przybory 

tablicowe 

Komplet: tablica z uchwytami do wieszania przyborów, trójkąt 45 magnetyczny, 

trójkąt 60 magnetyczny, kątomierz magnetyczny, liniał 1m magnetyczny, cyrkiel na 

kredę magnetyczny oraz trójnóg cyrkla magnetyczny. Przyrządy wykonane ze sklejki 

liściastej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala odporna na ścieranie. Uchwyty 

wykonane z plastiku. Przyrządy magnetyczne z zamocowanymi na stronie B 

magnesami. Wymiary: Cyrkiel tablicowy magnetyczny na kredę:  nie mniejszy niż 

48,5 x 4 x 2 cm; Trójkąt 60 magnetyczny: nie mniejszy niż 53,5 x 31 x 0,8 cm; 

Trójkąt 45 magnetyczny: nie mniejszy niż 43 x 43 x 0,8 cm; Kątomierz 

magnetyczny: nie mniejszy niż 51 x 28,5 x 0,8 cm; Liniał tablicowy magnetyczny:  

nie mniejszy niż 102 x 6,5 x 0,8 cm; Trójnóg cyrkla magnetyczny: nie mniejszy niż 8 

x 8 x 4 cm; Tablica nie mniejsza niż 104 x 64 x 1,8 cm 

1 komplet 

2. Modele brył  
 

MODELE BRYŁ FOREMNYCH, OBROTOWYCH ROZKŁADANE Z 

SIATKAMI 

Zestaw to 8 otwieranych brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego 

plastiku . Wszystkie bryły z możliwością napełniania płynem lub materiałem sypkim 

w celu porównywania objętości . Wszystkie z kolorowymi siatki, które wsuwa się w 

środek transparentnych brył. Ścianki brył nie klejone. Bryły wielkości nie mniej niż 

10cm. Spis brył: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, 

graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. 

5 

zestawów 
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MODELE BRYŁ PRZEZROCZYSTE, Z WYSOKOŚCIAMI Z 

PRZEKROJAMI 

Bryły geometryczne obrotowe 6 szt. Komplet 6 brył: walec z zaznaczonymi 

przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi 

przekątnymi i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i 

przekątnymi, półkula do pisania flamastrami sucho ścieralnymi Materiał - plexi.; 

Wymiar nie mniej niż 18 cm. 

Bryły geometryczne ostrosłupy i graniastosłupy 6 szt. Komplet 6 brył 
geometrycznych wykonanych z przeźroczystego plastiku z zaznaczonymi 

przekątnymi i wysokościami: graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o 

podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta 

ostrosłup o podstawie sześciokąta, ostrosłup o podstawie czworokąta, ostrosłup o 

podstawie trójkąta; Materiał: plexi; Wymiar nie mniej niż 18 cm  

Bryły geometryczne wielościany foremne 4 szt. 

Komplet 4 brył: sześcian z wpisanym ośmiościanem, sześcian z zaznaczonymi 

przekątnymi, czworościan z wpisanym czworościanem, czworościan z zaznaczonymi 

wysokościami; Materiał - plexi.; Wymiar nie mniej niż 18 cm. 

Bryły geometryczne wielościany nieregularne 6 szt. 

Komplet 6 brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego plastiku z 

zaznaczonymi przekątnymi i wysokościami: graniastosłup prosty o podstawie 

równoległoboku, graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu, graniastosłup prosty o 

podstawie trapezu, ostrosłup o podstawie prostokąta, ostrosłup o podstawie kwadratu 

w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy, ostrosłup o 

podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do 

podstawy; Materiał - plexi., Wymiar nie mniej niż 18 cm. 

Bryły geometryczne wielościany ścięte 7 szt. 

Komplet 7 brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego plastiku z 

zaznaczonymi przekątnymi i wysokościami: ostrosłup o podstawie czworokąta 

stożek z ukośną płaszczyzną cięcia, graniastosłup o podstawie kwadratu 

ostrosłup o podstawie trójkąta, walec, stożek cięty wzdłuż wysokości, półkula 

Materiał - plexi. Wymiar nie mniej niż 18 cm. 

5 

zestawów 

3.Nakładka 

magnetyczna 

sucho ścieralna 

układ 

współrzędnych 

Układ współrzędnych naniesiony na kratkowanie 20 kratek x 20 kratek. Każda z nich o 

wymiarze rzeczywistym  4 cm x 4 cm podzielona cieńszą linią na kratki 2 cm x 2 cm. 

Na odwrocie dwie taśmy magnetyczne o szerokości nie mniejszej niż 4 cm 

Na nakładce folia, która zabezpiecza nadruk.  Wykonana z PCV pozwalającego na 

wykorzystywanie pisaków sucho ścieralnych. Nakładka wraz z zestawem pisaków, 

magnesami  oraz gąbką magnetyczną. 

1 szt. 

 

PRACOWNIA CHEMICZNA 

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

4.Modele do 

budowania 

cząsteczek 

Zestaw zawiera nie mniej niż 190 elementów. W zestawie znajdują się modele takich 

pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 

rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, 

podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).Z elementów zestawu można budować 

m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - 

różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, 

amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, 

kwasy, jony metali, związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, 

itd.) 

5 

zestawów 

5.Zestaw szkła 

laboratoryjnego   

 

 

 

Szkła laboratoryjne ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia ćwiczeń i 

doświadczeń w szkolnej pracowni chemicznej. Elementy szklane wykonane z 

odpornego chemicznie i termicznie szkła borokrzemowego. Akcesoria metalowe 

wykonane ze stali chromowej. Zestaw zawiera nie mniej niż 40 elementów. 
 

1 zestaw 
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Drobny sprzęt 

laboratoryjny 

 

Lejek szklany z długą nóżką 75 mm – 3  szt.;  

Lejek szklany z długą nóżką 100 mm – 2 szt.;  

Lejek porcelanowy Buchnera fi 100 mm – 1 szt.;  

Szpatułka dwustronna dł. 180mm ze stali nierdzewnej – 3 szt.;  

Łyżeczko szpatułka z PP długość 150mm – 5szt.;  

Bagietka szklana - 5 szt.;  

Pipeta Pasteura z znacznikiem 2,0 ml (komplet nie mniej niż 10 szt.) – 2 komplety;  
Szalka Petriego fi 50mm – 2 szt.;  

Łyżka do spalań 300mm– 3 szt.;  

Rozdzielacz  gruszkowy z korkiem i kranem szklanym 250ml– 2szt. 

Parownica  30 ml – 2szt.; Parownica nie mniej niż 100 ml – 2szt.; Parownica 300 ml 

– 2szt.; 

Statyw na probówki z bolcami do suszenia – 1szt. 

Moździerz porcelanowy 60   ml – 2szt.;  

Moździerz porcelanowy 150 ml – 2szt.;  

Moździerz porcelanowy 550 ml – 1szt.; 

Szczotka do mycia kolb – 2szt. 

Szczotka do probówek – 2szt. 

Uchwyt do probówek z drewna – 5szt. 

Paski pH książeczka 0-14 pH(100 szt.) – 2szt. 

Tryskawka z PP 250 ml – 2 szt. 

Sączki jakościowe średnie fi 70 mm 100 szt. – 1 komplet  

Sączki jakościowe średnie fi 110 mm 100 szt. – 1 komplet 

6.Waga 

laboratoryjna  

Waga precyzyjna obciążenie maksymalne 600g, dokładność odczytu nie więcej niż 

0,05g. Waga posiada osłonę podmuchową wykonaną z tworzywa sztucznego, 

odpornego na ładunki elektrostatyczne. Szalka wagi wykonana ze stali nierdzewnej. 

Waga zasilana akumulatorem oraz z sieci 220 V. 

1 szt. 

7.Zestaw 

odczynników i 

chemikaliów 

Zestaw odczynników i chemikaliów z kartami charakterystyk substancji 

niebezpiecznych. Zestaw zawiera nie mniej niż 80 substancji. 

Alkohol etylowy, propylowy trójwodorotlenowy, Amoniak, Azotan(V) amonu, potasu, sodu, 

srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibuła filtracyjna, Błękit tymolowy, Brąz, Butan (izo-butan 

skroplony, gaz do zapalniczek), Chlorek miedzi(II), Chlorek potasu, Chlorek sodu,  Chlorek 

wapnia, Chlorek żelaza(III), Cyna, Cynk, Dwuchromian(VI) potasu, Fenoloftaleina, Fosfor 

czerwony, Glin (metal- drut), Glin (metal-blaszka), Glin (metal-pył), Jodyna (alkoholowy 

roztwór jodu), Krzemian sodu (szkło wodne), Kwas aminooctowy (glicyna), Kwas azotowy(V) 

Kwas chlorowodorowy,  Kwas cytrynowy, Kwas fosforowy(V), Kwas mlekowy, Kwas 

mrówkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %), Kwas stearynowy 

(stearyna), Magnez (metal-wiórki), Magnez (metal-wstążki), Manganian(VII) potasu 

(nadmanganian potasu), Miedź (metal- drut Ø 2 mm), Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm)  

Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm), Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, 

perhydrol), Octan etylu, Octan ołowiu(II), Octan sodu bezwodny, Ołów (metal- blaszka 

grubość 0,5 mm), Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 

Parafina rafinowana (granulki), Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt., Paski wskaźnikowe 

uniwersalne (zakres pH 1-10), Ropa naftowa (minerał), Sacharoza (cukier krystaliczny, Sączki 

jakościowe, Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka), Siarczan(VI)miedzi(II), Siarczan(VI)sodu (sól 

glauberska), Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony), Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips 

krystaliczny-minerał, Siarka, Skrobia ziemniaczana, Sód (metaliczny, zanurzony w oleju 

parafinowym), Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC), Świeczki 

miniaturowe, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi(II),Tlenek ołowiu(II), (glejta), Tlenek 

żelaza(III), Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał) Węgiel drzewny (drewno destylowane)  

Węglan potasu bezwodny, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana), Węglan sodu 

kwaśny(wodorowęglan sodu), Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał), Węglan wapnia 

(kreda strącona-syntetyczna), Węglik wapnia (karbid ), Wodorotlenek potasu (zasada 

potasowa, płatki), Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki), Wodorotlenek wapnia, 

Żelazo (metal- drut) Żelazo (metal- proszek) 

1 zestaw 

8.Zestaw do 

destylacji 

Szkolny zestaw do destylacji ze statywem  System oparty na łącznikach śrubowych 

składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego 

kołnierza. Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką. 

1 zestaw 

http://pomocedydaktyczne.info/index.php?main_page=product_info&cPath=39_233_240&products_id=10847


 

Projekt „Młodzi kreatorzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 

9.Kuweta 

Kuweta  laboratoryjna nie mniej niż 450x350x 75 mm. Wykonana z polipropylenu. 

Posiada wywinięty brzeg. 

2 szt. 

10.Stojak z 

kompletem 

probówek 

Stojak PCV opisany tzn. rzędy oznaczone literami, gniazda ponumerowane. Stojak  z 

kompletem 60/ciu próbówek posiada nie mniej 12 gniazd. 

1 szt. 

11.Zlewki  Zlewka niska 100 ml – 10 szt.;  

Zlewka niska 250 ml – 10 szt.;  

Zlewka niska 400 ml – 4 szt.;  

Zlewka niska 500 ml – 2 szt. 

 

12.Kolby  Kolba stożkowa 100 ml – 10szt.;  

Kolba stożkowa 250 ml – 10szt.;  

Kolba stożkowa 300 ml – 8szt.;  

Kolba płaskodenna 100 ml – 5szt.;  

Kolba płaskodenna 250 ml – 5szt.;  

Kolba płaskodenna 500 ml – 2szt.;  

Kolba okrągłdenna 100 ml – 2szt.;  

Kolba okrągłdenna 250 ml – 2szt.;  

Kolba okrągłdenna 500 ml – 2szt. 

 

13.Cylindry 

miarowe 

Cylinder miarowy szklany 100 ml – 3szt.;  

Cylinder miarowy szklany 250 ml – 3szt.;  

Cylinder miarowy szklany 500 ml – 2szt. 

 

14.Szklany 

palnik 

Szklany palnik spirytusowy z trójnogiem i płytką z krążkiem ceramicznym. 3 szt. 

15.Kwasomierz Kwasomierz glebowy z płynem Helling. Posiada skalę 0,5 pH 2 szt. 

16.Szafa na 

odczynniki 

chemiczne 

Laboratoryjna szafa na odczynniki chemiczne  

wymiary 100 x 45 x 190cm  

Szafa w kolorze szarym, ze stali wysokiej jakości, zamykana na zamek, 

dwudrzwiowa. Posiada wzmocnione drzwi, które są wyposażone w otwory 

wentylacyjne. Dodatkowo posiada złącze wentylacyjne w górnej powierzchni szafy 

do podłączenia wyciągu wentylacyjnego. Półki stalowe, z możliwością regulacji o 

nośności nie mniej niż 50 kg. Zbiornik ociekowy umożliwiający składowanie 

pojemników, wykonany z blachy stalowej zgodnie z wymogami WHG, posiada znak 

Ü - zgodność z wymaganiami dotyczącymi odporności wyrobów stalowych na 

perforację korozyjną. 

1 szt. 

17.Dygestorium Wymiary: Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej z wentylacją: nie 

mniejsze niż 1190 x600x2150/mm/  Z dwóch stron dygestorium znajdują się 

okiennice, minimum  z jednej strony dygestorium znajduje się przesuwana 

okiennica 
Dygestorium składa się z dwóch części: - górnej: komory manipulacyjnej oszklonej 

szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do 

wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny 

szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z 

zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. 

Kolor - buk. 

1 szt. 

 

PRACOWNIA GEOGRAFICZNA 

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

18.Mapa świata Mapa świata 3D   

Mapa z wytłoczoną rzeźbą terenu  kontynentów i dna oceanicznego.  

Wymiary nie mniej niż 90x60 cm 

1 szt. 

19.Rodzaje skał 

gleb rudy metali 

minerały 

Rodzaje gleb – próbki nie mniej niż 15 próbek 

Drewniana skrzyneczka zawiera  próbki gleb, może też to być duże obserwatorium 

glebowe do tego w komplecie. 

1 zestaw 

Skały metamorficzne okazy skał nie mniej niż 12 oznaczonych okazów 1zestaw 
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umieszczonych w pudełku lub skrzyneczce 

Skały osadowe. Okazy skał nie mniej niż 12 oznaczonych okazów umieszczonych w 

pudełku lub skrzyneczce 

Skały magmowe. Okazy skał  nie mniej niż 12 oznaczonych okazów umieszczonych 

w pudełku lub skrzyneczce 

 

 

 

1zestaw 

 

 

1zestaw 

Rudy metali Kolekcja zawiera nie mniej niż 15 okazów (wymiary nie mniej niż 3,5 

cm), pudełko z przegródkami, okazy oznaczone. 

1 zestaw 

Glebotwórcze skały i minerały Kolekcja zawiera skały i minerały które po skruszeniu 

się stają się podstawowymi składnikami gleby Komplet  zawiera także próbki gleby. 

Do tego mogą być sita gleby. 

1 zestaw 

20.Globusy Globus fizjograficzny 3d 

Globus ukazuje zewnętrzną i wewnętrzną budowę kuli ziemskiej. Powłoka 

zewnętrzna jest tłoczona z formami ukształtowania terenu. Załączona jest instrukcja 

metodyczna. 

1 szt. 

Globus ma wytłoczone kontury kontynentów, główne południki i równoleżniki, 

równik ze skalą obliczeniową. Do tego przezroczyste półkule, z pojęciami horyzontu, 

zenitu, pokazują ruch pozorny Słońca. 

1 szt. 

21.Tellurium Tellurium Model zawiera podstawę Słońce średnica nie mniej niż 15 cm, średnica  

Ziemią niemniej niż 10 cm  średnica księżyca nie mniej niż 2,5cm.  

1 szt. 

22.Kompas w 

działaniu 

Zestaw  klasowy 27 kompletów kompasów , karty pracy. 1 zestaw 

 

 

PRACOWNIA BIOLOGICZNA 

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

23.Mikroskop 

optyczny 

Mikroskop optyczny szkolny Mikroskop wyposażony w 3 obiektywy o parametrach 

nie gorszych niż 4x, 10x i 40x co w połączeniu z okularem 10x daje powiększenia 

nie mniej niż 40x, 100x i 400x. a z opcjonalnym okularem P16x do 640x  

5szt. 

24.Mikroskop z 

podł. do 

komputera 

Biologiczny mikroskop cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem i możliwością 

podłączenia do komputera PC 

Mikroskop składa się z:  

1.Statyw z ramieniem do ustawiania ostrości  

2. Podstawa z wbudowanym oświetleniem 

3. Wspornik ze stolikiem  

4. Rewolwer z obiektywami  

5. Wyświetlacz LCD, wejście karty pamięci (karta pamięci w zestawie) 

6. Obrotowa diafragma z filtrami koloru  

7. Oświetlenie górne/dolne  

8. zasilacz sieciowy 

1 szt. 

25.Zestawy 

preparacyjne 

Zestaw preparacyjny 
Zestaw zawiera nie mniej niż 8-elementów. Zawiera nożyce (2 szt.), skalpel (2 

rodzaje), pęsetę (2 rodzaje), igłę prostą i zakrzywioną. Całość w zamykanym etui. 

5 szt. 

26.Klucz do 

oznaczania 

roślin 

Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (okładka miękka)  5 szt. 

27.Model skóry                 

i budowy 

Człowieka 

Model pokazuje warstwy naskórka oraz trzy warstwy owłosionej skóry głowy 

widocznej pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. 

Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidacznia: mieszki włosowe z 

gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. 

Wymiary nie mniej niż 22x15x10cm  

Model tułowia ludzkiego z głową, naturalnej wielkości, wykonany z trwałego 

tworzywa sztucznego, z wymiennymi elementami płci (genitalia). Widoczne wnętrze 

jamy nosowej i policzkowej oraz oko z nerwem i połówka mózgu. Rozkładany na nie 

1 szt. 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 



 

Projekt „Młodzi kreatorzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

mniej niż 20 części. Wyjmowane m.in.: głowa, 2 połówki płuca, 2-częściowe serce, 

wątroba z pęcherzykiem żółciowym, 2-częściowy żołądek, jelito grube i cienkie z 

możliwością odkrycia wyrostka robaczkowego, część nerki oraz genitalia męskie (4 

części) i genitalia żeńskie (2 części, z płodem 3-miesięcznym). Wysokość modelu nie 

mniejsza niż 80 cm 

28.Mitoza, 

mejoza model 

Mitoza i mejoza komórek zwierzęcych. Zestaw dwóch tablic przedstawiających 9 

magnetycznie mocowanych modeli stadiów podziału mitotycznego i 10 

magnetycznie mocowanych modeli stadiów podziału mejotycznego. Powiększenie 10 

000 razy Wymiary tablic nie mniejsze niż 600 x 400 x 60 mm  

 

1 zestaw 

29.Szkielet ryby, 

gada płaza 

Model szkieletu ryby szkielet umieszczone na podstawie. Pomoc dydaktyczna 

posiada osłonę wykonaną z pleksi.  

Wymiary: nie mniej niż 19cm x 6cm x 9cm 

Model szkieletu gada jaszczurka szkielet umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  

Wymiary nie mniej niż 19cm x 6cm x 7cm   

Model ptaka szkielet umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  nie mniej niż 17cm x 12cm x 

19cm 

1 szt. 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

PRACOWNIA FIZYCZNA 

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary  

30.Zasilacz 

laboratoryjny 

12V 3A 

Zasilacz laboratoryjny prądu stałego i zmiennego 12V 3A: Jednostka umieszczona w 

trwałej, stalowej i wentylowanej obudowie, wyposażona w podświetlany wyłącznik 

zasilania, przełącznik wyboru 1 z 6 zakresów oraz w gniazda bezpieczeństwa 

napięcia wyjściowego stałego i zmiennego.  

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe.   

Zasilacz posiada znak CE. 

Parametry techniczne nie gorsze niż  
Napięcia wyjściowe: 2/4/6/8/10/12 V  

Napięcie zasilania: 230 VAC/50 Hz  

Wymiary nie większe niż 140 x 130 x 210 mm 

Waga nie cięższy niż 4kg 

1 szt. 

31.Multimetr 

cyfrowy 

MULTIMETR o wymiarach nie mniejszych niż 0.05 x 0.17 x 0.25 m. 

Dane techniczne:  automatyczna lub ręczna zmiana zakresów, funkcja umożliwiająca 

odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu funkcja umożliwiająca 

dokonywanie pomiarów względnych, sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu 

samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu,  

1 szt. 

32.Maszyna 

elektrostatyczna 

Maszyna elektrostatyczna umożliwia m.in. przeprowadzanie doświadczeń: 

iskra i jest własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne 

działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; 

działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; 

doświadczenie z rurką próżniową 

Wymiary  nie mniejsze niż 345 x 345 x 395 mm 

Ciężar nie większy niż  3 kg  

1 szt. 

33.Teleskop Parametry techniczne nie gorsze niż:  

System optyczny: reflektor Newtona, Średnica zwierciadła: 203 mm, Ogniskowa 

obiektywu: 1200 mm, Światłosiła: 1/6, Maksymalne użyteczne powiększenie: 400x,  

Wyposażenie: W zestawie znajdują się:  

 Wyciąg okularowy o średnicy 2" z redukcją 1,25" i gwintem T2  

 Okulary K-25 mm (pow. 48x) i 10 mm (pow. 120x)  

 Montaż (azymutalny)  

Szukacz 9x50 z krzyżem 

Gwarancja: 2 lata  

1 szt. 
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34.Waga 

szalkowa 

Waga szalkowa metalowa: Szkolna waga laboratoryjna – szalkowa zakres ważenia 

do 1000g. do wagi dołączone odważniki walcowe z uchwytem 

500g,200g,100g,50g,20g,10g,5g,2g,1g oraz płytkowe 500g,200g,100g,50g,20g,10g 

5 szt. 

35.Zestaw z 

elektrostatyki 

Komplet do doświadczeń z elektrostatyki: W skład wyrobu wchodzą: 

1. elektroskop 

2. elektrofor 

3. pręt szklany 

4. pręt metalowy 

5. pręt ebonitowy 

6. wahadło elektryczne 

7. statyw izolacyjny 

8. podstawa obrotowa do lasek (prętów) 

9. butelka lejdejska 

10. rozbrajacz 

11. folia aluminiowa 

12. neonówka 

Całość w pudełku z wydzielonymi przegrodami. Zestaw może zawierać więcej 

elementów. 

7 

zestawów 

36.Zestaw z 

prądu 

elektrycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw z prądu elektrycznego: 

Skład zestawu: 

Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt.  

Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt.  

Wyłącznik – 3 szt.  

Rezystor 5Ω/2W – 1 szt.  

Rezystor 10Ω/2W – 1 szt.  

Przekaźnik elektromag. – 1 szt.  

Opornica suwakowa – 1 szt.  

Model silnika elektr. – 1 szt.  

Podstawka pod żarówkę – 2 szt.  

Igła magnet. na podstawie – 1 szt.  

Magnes sztabkowy – 2 szt.  

Magnes podkowiasty – 1 szt.  

Opiłki żelazne – 1 szt.  

Żarówka – 2 szt.  

Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt.  

Kpl. przewodów – 1 kpl. 

Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7 

zestawów 

37.Zestaw z 

magnetyzmu 

Komplet do doświadczeń z magnetyzmu: W skład zestawu wchodzi:  

1.   2 magnesy sztabkowe                                            

2.   2 magnesy – podkowy ze zworami                            

3.   2 duże igły magnetyczne                                            

4.   2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład)                   

5.   10 małych igieł magnetycznych                                 

6.   10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł        

7.   1 pierścień żelazny                                                    

8.   1 pudełko do przechowywania opiłków                  

9.   1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki             

10.   1 płytka mosiężna                                                      

11.   1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej                

12.   2 strzemiączka do zawieszania magnesów               

13.   6 hartowanych prętów stalowych 

14.   1 instrukcja 

15. Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7 

zestawów 
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38.Zestaw z 

optyki 

Ława optyczna.  
Skład zestawu: 

- cztery soczewki w oprawie  

- zwierciadło wklęsłe, 

- pryzmat, 

- zwierciadło szklane, 

- matówka, 

- szkło przeźroczyste, 

- komplet przesłon 

- naczynko w kształcie prostokąta, 

- pierścień zaciskowy, 

- gniazdo oświetlacza, 

- gniazdo blokujące, 

- uchwyt widełkowy, 

- oprawa, 

- kulka Ø 10 mm na pręcie, 

- kulka Ø 25 mm na pręcie, 

- stolik, 

- podpora belki, 

- oświetlacz, 

- belka ławy optycznej. 

7 

zestawów 

39.Pojemnik 

próżniowy 

W skład zestawu wchodzi plastikowy pojemnik oraz pompka do wytwarzania 

ciśnienia 

15 szt. 

40.Zestaw 

optyczny- 

krążek Newtona 

Zestaw optyczny- krążek Newtona z napędem ręcznym.  W zestawie znajduje się 

plastikowy krążek zawierający 7 kolorów, statyw, koło napędowe z korbką oraz 

stalowe koło napędzane. 

7 szt. 

41.Waga elekt. Waga elektroniczna Wyświetlacz cyfrowy 

Zasilanie: bateryjne 

Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 500g 

Dokładność nie większa niż 0.1g 

15 szt. 

42.Termometry Termometr z sondą zakres nie mniejszy niż  -50°C - 200°C, z funkcją pamięci.  

– 1 sztuka 

Termometr laboratoryjny Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru nie mniejszy 

niż  od -20°C do 150 °C  – 10 sztuk 

 

43.Taśma 

miernicza 

taśma miernicza z podziałką milimetrową, blokadą taśmy, ruchomym zaczepem 

końcowym. 

15 szt. 

44.Stopery Materiał: Tworzywo sztuczne  

Wyświetlacz: 1 rząd  

Dokładność: 1/100 sec.  

Kalendarz + zegarek: tak, format czasu 12/24h  

15 szt. 

  

Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

45.Stoliki Stolik 2-osobowy   -  75 sztuk , w tym: nr 6 – 45 sztuk; nr 5 – 30 sztuk 

Stelaż metalowy z rury okrągłej min. ø 32, malowany ekologiczną farbą proszkową w 

kolorze srebrnym, dwie nogi z giętej rury w kształcie odwróconej litery U 

połączonych ze sobą z lewej i prawej strony łącznikiem, na którym znajduje się 

haczyk. Konstrukcja stelaża w całości spawana., końcówki rur zabezpieczone 

stopkami z tworzywa sztucznego (bez stopek regulujących poziom). Blat z płyty 

wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min.18mm, o strukturze gładkiej 

matowej, kolor – buk, wymiary blatu nie mniejsze niż 1300mm x 500mm, 

wykończenie krawędzi blatu obrzeżem PCV o grubości min. 2mm.  

75 sztuk , 

w tym: 

nr 6 – 45 

sztuk 

nr 5 – 30 

sztuk 
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46.Krzesła Krzesło szkolne  - 120 sztuk,  w tym: nr 6 – 80 sztuk; nr 5 – 40 sztuk 

Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej min. ø 25mm, malowany ekologiczną farbą 

proszkową w kolorze srebrnym, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa 

sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej profilowanej o grubości min. 8mm 

lakierowanej (lakier bezbarwny). Siedzisko wyprofilowane (przednia krawędź 

siedziska powinna być zaokrąglona i nieco pochylona w dół). 

120 sztuk,  

w tym: 

nr 6 – 80  

sztuk 

nr 5 – 40 

sztuk 

47.Meble Witryna z szafką- 14 sztuk Regał wykonany z laminowanej płyty wiórowej 

grubości18mm wykończonej obrzeżem z PCV Wymiary  nie mniejsze niż 

1850/900/400mm (kolor – bukowy). W dolnej części szafka dwudrzwiowa zamykana 

zamkiem patentowym w środku półka z możliwością regulacji, w górnej części 

witryna dwudrzwiowa zamykana zamkiem, w środku  dwie półki z możliwością 

regulacji.   

Regał z szafką i witryną- 14 sztuk Regał wykonany z laminowanej płyty wiórowej 

grubości 18mm wykończonej obrzeżem z PCV Wymiary nie mniejsze niż 

1850/900/400mm (kolor – bukowy). W dolnej części szafka dwudrzwiowa zamykana 

zamkiem patentowym w środku półka z możliwością regulacji wys., środkowa część 

otwarta, w górnej części witryna dwudrzwiowa zamykana zamkiem, w środku półka z 

możliwością regulacji.   

28 szt. 

48.Biurka Ilość użytkowników: Jednoosobowe biurko komputerowe, blat wykonany z płyty 

laminowanej 18mm oklejonej obrzeżem PCV 2mm. Pod blatem wysuwana półka pod 

klawiaturę. Wymiary biurka nie mniej niż (szer x gł x wys) 700x500x760 Materiał: 

Płyta wiórowa, laminat HPL min 2cm grubości; Konstrukcja metalowo-drewniana lub 

drewniana w całości. Kolor:  Odcienie brązu . Bez szafek i szuflad.  

20 szt. 

49.Krzesła Wymiary: Krzesło szkolne nr 6 – 20 szt. 

Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej min. ø 25mm, malowany ekologiczną farbą 

proszkową w kolorze srebrnym, końcówki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa 

sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej profilowanej o grubości min. 8mm 

lakierowanej (lakier bezbarwny). Siedzisko wyprofilowane (przednia krawędź 

siedziska powinna być zaokrąglona i nieco pochylona w dół). 

20 szt. 

 

Zespół Szkół w Wierzchowiskach Drugich  

wg.  poniższej specyfikacji. 

 PRACOWNIA CHEMICZNA  

Lp./ Nazwa  Specyfikacja  Ilość/jed

n. miary 

1. Zestaw 

odczynników 

chemicznych 

Zestaw zawiera nie mniej niż 

1.Karbid(węglik wapnia )-200g 

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 5 g   

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

10.  Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy  

11.  Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml   

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

13.  Chlorek potasu 100 g   

1zestaw 
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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   

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

23.  Glin (metal-pył) 25 g   

26.  Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g   

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

28.  Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml   

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

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

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

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

35.  Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml   

36.  Kwas stearynowy (stearyna) 50 g   

37.  Magnez (metal-wiórki) 25 g   

38.  Magnez (metal-proszek) 100 g   

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

40.  Miedź (metal- drut) 50 g   

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

44.  Octan etylu 100 ml   

45.  Octan ołowiu(II) 25 g   

46.  Octan sodu bezwodny 50 g   

47.  Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g   

48.  Parafina rafinowana (granulki) 50 g   

49.  Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12)  100 szt.  

51.  Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.   

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

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

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

57.  Siarka (mielona -) 250 g   

59.  Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g   

61.  Tlenek magnezu 50 g  

62.  Tlenek miedzi(II) 50 g  

63.  Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g  

64.  Tlenek żelaza(III) 50 g  

66.  Węglan potasu bezwodny 100 g  

67.  Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g  

68.  Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g  

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

71.  Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g  

72.  Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g  

73.  Wodorotlenek wapnia 250 g  

74.  Żelazo (metal- proszek) 100   

75.  Cynk-granulki 50 g  

76.  Lakmus (wskaźnik) 1g  

Karty charakterystyk na płycie CD   
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Na każdym odczynniku jest data produkcji i data ważności. 

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

 

2.Układ 

okresowy 

pierwiastków 

Plansza dwustronna - encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych 

przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne i chemiczne.  

Format nie mniejszy niż 160cm/120cm. 

Oprawa laminowana dwustronnie folią o podwyższonej wytrzymałości na 

rozdzieranie. Oprawa w drewnianych półwałkach z zawieszeniem sznurkowym . 

 

 

 

1szt. 

3. Szafa na 

odczynniki 

chemiczne 

Szafa na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym. 

Szafa metalowa wykonana w całości z metalu malowana farbami proszkowymi w kolorze 

szarym. 

Wyposażona jest w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz 

odpowiednie oznakowanie (piktogramy), wypełnienie stanowią 4 regulowane półki do 

montażu o nośności nie mniejszej niż 50kg. 

Wymiary nie mniejsze niż 180x80x40cm 

Wyposażenie : Szafa na odczynniki, rura z PP 2x1,5m lub rura alu 3m, kolano x 2szt, 

maskownica  wentylacji,  

 

 

 

 

1szt. 

4.Szafa na szkło 

laboratoryjne z 

szufladami 

Szafa na szkło laboratoryjne z szufladami 

Szafa metalowa wykonana w całości z metalu malowana farbami proszkowymi w kolorze 

szarym 

Górna część szafy przeszklona dolna część pełna, środek dwie szuflady 

Całość zamykana na zamki patentowe, wypełnienie stanowią 4 regulowane półki do 

montażu 

Wymiary nie mniej niż Szerokość 90cm, Głębokość 40cm Wysokość 185 cm 

 

1szt. 

 

5.Dygestorium 

Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej nie mniejsze niż 1220x 600x 2010 

/mm/ (z wentylacją) (szerokość, głębokość, wysokość) 

Dygestorium składa się z dwóch części: 

górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami 

ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew 

polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. 

-dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji 

wyciągowej. 

W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica. Wentylator z płytą montażową 

stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja 

wyciągowa wykonana jest z polistyrenu, fragment instalacji wyciągowej narażonej na 

bezpośrednie działanie oparów szkodliwych jest wykonany z kształtek i kanałów 

kwasoodpornych.  

 

1szt. 

6. Stół 

demonstracyjny 

do pracowni 

chemicznej+ 

szafka 

wodna(zestaw) 

Stół demonstracyjny - nauczycielski 

Wyposażenie stołu: 

- blat z litej ceramiki technicznej LCT, obrzeża proste PCV, 

- pod blatem roboczym blat laminowany wysuwany na prowadnicach, 

- panel elektryczny blatowy z dwoma gniazdami el. 230V, 

- szafka laminowana z 4 szufladami, 

- szafka laminowana z drzwiczkami i półką, 

- 1 miejsce do siedzenia. 

Wymiary stołu nie mniejsze niż 1800x600x900mm (dł. x gł. x wys.). 

Wyposażenie stołu stanowi : 

Butla gazowa 2 kg na propan butan do napełnienia 

Wąż gazowy połączeniowy 

Zawór gazowy 

Reduktor gazowy 

Palnik Bunsena 

Zasilacz 5m 

Szafka wodna: 

Szafka wodna ze zlewem chemoodpornym 

Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. 

Blat pokryty laminatem HPL. 

1szt. 
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Wyposażona w 1-komorowy zlew chemoodporny kolor biały oraz baterię jedno lub dwu 

kurkową 

Kolorystyka: 

Standardowe kolory płyt buk, blat biały  

Wymiary nie mniejsze niż 600 x 600 x 760 mm. 

7.Zestaw szkła 

laboratoryjnego 

oraz sprzętu do 

ćwiczeń z 

chemii i fizyki 

DYDAKTYCZNY ZESTAW SZKŁA LABORATORYJNEGO 

Zawiera nie mniej niż 

1. Kolba miarowa z korkiem    poj. 10 ml    1 szt. 

2. Kolba miarowa z korkiem    poj. 25 ml    1 szt. 

3. Kolba miarowa z korkiem    poj. 50 ml    1 szt. 

4. Kolba miarowa z korkiem    poj 100 ml    1 szt. 

5. Kolba miarowa z korkiem    poj. 200 ml    5 szt. 

6. Kolba miarowa cukrownicza z korkiem    poj. 200/220 ml    1 szt. 

7. Kolba Erlenmeyera z korkiem    poj. 25 ml    1 szt. 

8. Kolba Erlenmeyera    poj. 25 ml    3 szt. 

9. Kolba Erlenmeyera    poj. 50 ml    2 szt. 

10. Kolba Erlenmeyera    poj. 100 ml    2 szt. 

11. Cylinder miarowy z wylewem    poj. 50 ml    1 szt. 

12. Cylinder miarowy z wylewem    poj. 100 ml    1 szt. 

13. Cylinder kolorymetryczny Nesslera    poj. 50 ml    2 szt. 

14. Zlewka oznaczona szklana    poj. 10 - 15 ml    4 szt. 

15. Zlewka oznaczona szklana    poj. 20 - 25 ml    2 szt. 

16. Zlewka oznaczona szklana    poj. 100 ml    1 szt. 

17. Zlewka oznaczona PP    poj. 20 - 25 ml    5 szt. 

18. Pipeta jednomiarowa    poj. 1 lub 2 ml    1 szt. 

19. Pipeta jednomiarowa    poj. 5, 10 lub 25 ml    1 szt. 

20. Pipeta wielomiarowa    poj. 5 lub 10 ml    1 szt. 

21. Pipeta Pasteura – kroplomierz        4 szt. 

22. Rozdzielacz (wkraplacz)    poj. 100 ml    1 szt. 

23. Probówka borokrzemowa z korkiem        1 szt. 

24. Probówka    Ø 12 - 13/125 mm    35 szt. 

25. Probówka    Ø 15 - 16/150 - 160 mm    25 szt. 

26. Probówka borokrzemowa    Ø 13/115 mm    5 szt. 

27. Korek do probówek        4 szt. 

28. Probówka PS z korkiem    Ø 13 mm    10 szt. 

29. Probówka PS z korkiem    Ø 16 mm    15 szt. 

30. Szczotka do mycia probówek        2 szt. 

31. U – rurka z lejkiem    H – 150 mm    1 szt. 

32. Rurki różnych średnic    L – 250 mm    4 szt. 

33. Rurki różnych kształtów        7 szt. 

34. Rurka osuszająca (do spalania)    L – 170 mm    1 szt. 

35. Rozpylacz płomienia        1 szt. 

36. Lejek szklany        1 szt. 

37. Lejek PP        1 szt. 

38. Bagietka szklana        3 szt. 

39. Palnik spirytusowy        1 szt. 

40. Łyżeczka do spalań        1 szt. 

41. Korek polietylenowy    Ø 7 mm    1 szt. 

42. Korek polietylenowy    Ø 12 mm    1 szt. 

43. Korek polietylenowy    Ø 14 mm    2 szt. 

44. Tryskawka PP        1 szt. 

45. Wężyki różnych średnic    L – 500 mm    3 szt. 

46. Łącznik do węży        1 szt. 

47. Zaciskacz do węży        1 szt. 

48. Papierki lakmusowe    komplet    1 szt. 

49. Uchwyt do probówek        2 szt. 

 

1zestaw 
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50. Statyw wielostanowiskowy do probówek        1 szt. 

8. Zestaw do 

ćwiczeń z 

elektrostatyki 

W skład zestawu wchodzą: elektroskop, elektrofor, pręt szklany, pręt metalowy, pręt 

ebonitowy, wahadło elektryczne, statyw izolacyjny, podstawa obrotowa do lasek (prętów), 

butelka lejdejska, rozbrajacz, folia aluminiowa, neonówka; całość w pudełku z 

przegrodami. Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7szt. 

9. Zestaw do 

elektryczności 

Podstawowe komponenty: Model silnika, Silnik, Śmigła do doświadczenia z dynamem, 

Model transformatora, składający się z rdzenia C oraz cewek o różnej liczbie zwojów, 

Przekaźnik, Nawrotnik, Brzęczyk, Przycisk włączający, Przełącznik, Kołki zwierające 

Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7szt. 

10.Zestaw do 

magnetyzmu 

Zestaw różnych rodzajów magnesów i elementów do przeprowadzenia szeregu 

doświadczeń z zakresu magnetyzmu.  

W zestawie powinny znajdować się m.in. magnesy (sztabkowe, podkowiasty, okrągłe, z 

otworami,...), magnetyt, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, 

bateria, przewody elektryczne, metalowe elementy (śruby,...), kompas i inne. 

 Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7szt. 

11.Zestaw z 

optyki 

Skład zestawu:  

- soczewki w oprawie 

- matówka  

- szkło przeźroczyste 

- gniazdo blokujące 

- podpora belki 

- oświetlacz, (6V/3W)  

- belka ławy optycznej 

Zasilanie: 6V/5A AC  

Zestaw może zawierać więcej elementów. 

7szt. 

12. Taśma 

miernicza  

taśma miernicza z podziałką milimetrową, blokadą taśmy, ruchomym zaczepem końcowym.  7szt. 

13.Stoper Materiał: Tworzywo sztuczne  

Dokładność: 1/100 sec.  

Kalendarz + zegarek, format czasu 12/24h 

7szt. 

14.Termometr z 

sondą 

Zakres temperatur nie mniejszy niż od -20 do +120 st.C., wykonany z tworzywa, sonda 

stalowa dł. Min.21 cm, działa na baterię 1,5 V LR54 w zestawie dołączona. 

7szt. 

15.Termometr 

laboratoryjny 

Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy nie mniejszy niż  – 20 do +110°C 

Termometr posiada specjalne kółeczko, przez które można przewlec sznurek i bezpiecznie 

zanurzyć w gorącej cieczy.  

Nie zawiera rtęci 

7szt. 

16.Waga 

elektroniczna 

Waga elektroniczna: 

Wyświetlacz cyfrowy 

Zasilanie: bateryjne 

Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 500g 

Dokładność nie większa niż 0.1g 

7szt. 

17.Waga 

szalkowa 

metalowa 

Waga szalkowa metalowa: Szkolna waga laboratoryjna - szalkowa zakres ważenia nie mniej 

niż do 2000g. do wagi dołączone odważniki 

5szt. 

18.Zestaw 

optyczny –

krążek 

Newtona 

Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za 

pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka nie mniej niż 15 cm 

W zestawie znajduje się plastikowy krążek zawierający 7 kolorów, statyw, koło napędowe z 

korbką oraz stalowe koło napędzane. 

7szt. 

 19.Pojemnik 

próżniowy z 

pompką 

Plastikowy pojemnik ze specjalnym zaworkiem oraz pompką do wytwarzania podciśnienia. 7szt. 
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Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym  

wg. poniższej specyfikacji  

Lp. / Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

1. Mikroskop z 

cyfrową kamerą 

USB 

 

Mikroskop posiada obiektywy ze szklaną optyką o pomiarach nie gorszych niż 

4x,10x,40x okular szeroko polowy ze szklaną optyką;WF10x 

zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym nie mniej niż 40x-400x 

cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa. 

Wyposażenie: płyta CD z oprogramowaniem do obsługi kamery, kabel USB 

do kamery, gotowe preparaty (min. 5 szt.), szkiełka przedmiotowe( min. 5 

szt.), szkiełka nakrywkowe ( min. 10 szt.), plastikowe pudełko na preparaty, 

plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką, pęseta, pipeta, probówka, 

patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, specjalny papier do czyszczenia 

optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy 

pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy 

10 sztuk 

2.Ciśnieniomierz 

elektroniczny  

Ciśnieniomierz posiada wskaźnik nieregularnej pracy serca i pulsu. 

duży, czytelny ekran LCD, pamięć min 90 pomiarów, zasilacz w zestawie 

2 szt. 

3.Program 

edukacyjny – 

Biologia 

Biologia - nauka o człowieku: genetyka - pochodzenie i rozwój człowieka, 

genetyka, układ kostny, układ ruchowy, układ pokarmowy, układ krwionośny, 

układ oddechowy, moczowy, skóra, układ płciowy, układ nerwowy i narządy 

zmysłów, gruczoły wydzielania wewnętrznego Program jest przeznaczony dla 

klas 7-8 szkoły podstawowej.  Typ licencji: edukacyjna (dla placówek 

edukacyjnych) Ważność licencji: wieczysta 

1 

4.Program 

edukacyjny – 

przyroda 

Przyroda - Szkoła podstawowa Multimedialne materiały na tablice 

interaktywną i projektor. Program zawiera między innymi bibliotekę zdjęć, 

ilustracji, filmików, tablic i tabel, scenariusze, ćwiczenia  

1 

5.Zestawy 

preparatów 

zestaw preparatów bezkręgowce zawiera nie mniej niż 5 preparatów  

zestaw preparatów skrzydła owadów  zawiera nie mniej niż 5 preparatów 

zestaw preparatów rośliny jadalne  zawiera nie mniej niż 5 preparatów 

zestaw preparatów tkanki ssaków  zawiera nie mniej niż 5 preparatów 

zestaw preparatów grzyby  zawiera nie mniej niż 5 preparatów 

1zestaw 

1zestaw 

1zestaw 

1zestaw 

1zestaw 

6. Preparaty 

biologiczne: 

Zoologia 

anatomia 

człowieka  

Botanika 

Zestaw minimum 20 preparatów mikroskopowych z anatomii człowieka 

zawiera m.in.: 

Mięsień sercowy 

Neuron ruchowy 

Ściana żołądka 

Jelito cienkie, przekrój poprzeczny 

Tętnica, przekrój 

Żyła, przekrój 

Nabłonek migawkowy, przekrój 

Węzeł chłonny, przekrój 

Jądro, przekrój 

Jajnik, przekrój 

Plemnik ludzki, wymaz 

Błona śluzowa jamy ustnej 

Krew ludzka, wymaz 

Krew żaby, wymaz 

Język, przekrój podłużny 

Trzustka, przekrój 

Tchawica, przekrój poprzeczny 

Płuco, przekrój 

1 zestaw 

Zestaw minimum 25 preparatów mikroskopowych z zoologii  zawiera m.in.  

Glista, samica, przekrój poprzeczny 

1 zestaw 
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Glista, samica, przekrój podłużny 

Glista, samiec, przekrój poprzeczny 

Glista, samiec, przekrój podłużny 

Dżdżownica, przekrój poprzeczny 

Dżdżownica, przekrój podłużny 

Karaś złocisty, łuska 

Kura, pióro 

Mucha domowa, noga 

Mucha domowa, aparat gębowy 

Pszczoła miodna, noga 

Pszczoła miodna, skrzydło   

całość w drewnianym pudełku. 

Zestaw minimum 25 preparatów mikroskopowych z botaniki zawiera m.in. 

preparaty:  

Bawełna, łodyga, przekrój podłużny 

Sosna, łodyga, przekrój poprzeczny 

Sosna, liść, przekrój poprzeczny 

Bawełna, liść, przekrój poprzeczny 

Liść, przekrój poprzeczny 

Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny 

Sosna, pyłek   

całość w drewnianym pudełku 

1 zestaw 

7.  

Zestawy 

preparatów 

biologicznych : 

 

Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka  

Zawiera nie mniej niż 20 preparatów m.in. z wymazem ludzkiej krwi, mięśni 

poprzecznie prążkowanych, ludzkiego mózgu, skóry, tk. Wątroby 

  

Zestaw preparatów mikroskopowych na szkiełkach - co żyje w kropli wody. 

Zawiera nie mniej niż 10 preparatów m.in. okrzemki, euglena zielona, pchły  

 

Zestaw preparatów mikroskopowych na szkiełkach – tkanki człowieka 

zmienione chorobowo  Zawiera nie mniej niż 10 preparatów m.in. 

Gruźlica (prosówka) wątroby, Pylica węglowa płuc, Malaria (zaatakowana 

krew), Obrzęk nabłonka kłębuszków nerwowych bliższych, Zawał (śledziona, 

nerka, żołądek  

1 zestaw 

 

 

 

1 zestaw 

 

 

1 zestaw 

 

 

 

 

8. 

Zestaw 

przyrządów do 

samodzielnego 

wykonania 

preparatu 

Przyrządy wykonane ze stali nierdzewnej, zestaw zawiera minimum pęseta 

nożyczki, skalpel zaokrąglony, szpatułka, igła z uchwytem, pipeta z tworzywa 

sztucznego, pałeczka z tworzywa sztucznego 

 

8 szt. 

9. Lupa Plastikowe lupy z szklanymi soczewkami i podświetleniem LED zasilanym na 

baterie, powiększenie soczewek nie mniejsze niż 2,5x  

średnica głównej soczewki nie mniejsza niż 90mm,      

5 szt. 

10. Pojemnik z 

lupą do 

obserwacji 

owadów 

Teleskopowa lupa z podwójnym szkłem powiększającym. Wysokość 

pojemniczka można zmieniać, powiększenie nie mniejsze niż 2x i 4x.  

5 szt. 

11. Szkielet 

gołębia 

Szkielet gołębia umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  

Wymiary nie mniejsze niż 17cm x 12cm x 19cm 

1 szt. 

12. Szkielet ryby Szkielet ryby umieszczone na podstawie. Pomoc dydaktyczna posiada osłonę 

wykonaną z pleksi.  

Wymiary: nie mniejsze niż 19cm x 6cm x 9cm 

1 szt. 

13.Szkielet 

jaszczurki 

Szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  

Wymiary nie mniejsze niż 19x6x7 cm   

1 szt. 
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14.   

Szkielet żaby 

Szkielet żaby umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  

Wymiary nie mniejsze niż 13x10x8 cm 

1 szt. 

15.Szkielet 

szczura 

Szkielet szczura umieszczony na podstawie. 

Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonana z pleksi.  

Wymiary nie mniejsze niż 19x6x10 cm 

1 szt. 

16. Kręgosłup  

zwierząt  

Naturalne kręgosłupy ryby, ropuchy, jaszczurki, gołębia i królika umieszczone 

na podstawie. Pomoc dydaktyczna posiada osłonę wykonaną z pleksi. 

1 szt. 

17. Szkielet 

człowieka 

Szkielet człowieka kończyny dolne i górne oraz szczęka zamocowane     

ruchomo umieszczone na wzmocnionym kołowym statywie. Wykonany z 

tworzywa sztucznego wysokość szkieletu nie mniejsza niż 170 cm rozkładany 

na mniej niż 18 części. 

1 szt. 

18. Serce 

człowieka 

Model serca człowieka z pompką pokazujący przepływ krwi przez serce. 

Oznaczone komory, przedsionki i tętnice. Krew utlenowana i odtlenowana 

mają odpowiednio kolor czerwony i niebieski. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 

7 x 28 cm 

1 szt. 

19. Model skóry  Model skóry na podstawie o wymiarach nie mniejszych niż 24 x 12 cm.  

Model skóry w przekroju przedstawia mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. 

Model wykonany z PCV, wymiary nie mniejsze niż wys. 19cm + ok. 9 cm dł. 

włosów. 

3 szt. 

20. Ucho 

człowieka   

Model ucha ludzkiego wykonany z PCV, złożony nie mniej niż 6 części,  

Model umieszczony na podstawie wymiary nie mniejsze niż 42 x 24 x 16 cm  

3 szt. 

 

21. Model 

budowy 

anatomicznej 

człowieka 

Korpusy z ruchomymi częściami, korpus z głową. Zawiera nie mniej niż 24 

części ruchomych. 

- wykonany z PCV; wymiary nie mniejsze niż 40 x 32 x 85cm;  

1 szt. 

22. Model 

budowy 

anatomicznej 

oka człowieka 

Model wykonany z PCV złożony z minimum 6 ruchomych części 

Model umieszczony na podstawie wymiary nie mniejsze niż 12x12x17 cm.  

 

3szt 

23. Cylindry 

miarowe 

Cylinder miarowy szklany 100 ml – 2szt.;  

Cylinder miarowy szklany 250 ml – 2szt.;  

Cylinder miarowy szklany 50 ml – 2szt.  

 

24. Mitoza, 

mejoza –model 

Mitoza i mejoza komórek zwierzęcych. Zestaw dwóch tablic 

przedstawiających 9 magnetycznie mocowanych modeli stadiów podziału 

mitotycznego i 10 magnetycznie mocowanych modeli stadiów podziału 

mejotycznego. Powiększenie: 10 000 razy Wymiary tablic nie mniejsze niż 

600 x 400 x 60 mm  

1 zestaw 

25. Tellurium Model pokazujący ruchy ziemi i Księżyca względem Słońca a także 

oświetlenie Ziemi w różnych porach dnia i roku, faz księżyca, zaćmień słońca, 

zaćmień księżyca, wymiary nie mniejsze niż 30x22x42 cm, Ziemia o 

wymiarach nie mniejszych niż średnica 5 cm, Słońce o wymiarach nie 

niższych niż średnica10 cm 

1 szt. 

26. Globus dzień 

i noc 

Przedstawienie kuli ziemskiej jej obrotu dokoła własnej osi oraz kąta 

oświetlenia planety przez świtało słoneczne, wiernie odwzorowuje nachylenie 

planety oraz wskazuje gdzie w tej chwili jest dzień a gdzie noc. Wymiary:  

średnica nie mniejsza niż 28 cm 

1 szt. 

27. Teleskop Teleskop posiadający parametry nie gorsze niż: ogniskowa 91 cm ( 36”),  max 

moc:250x, optymalna moc : 125x, śr. obiektywu :60 mm, długość ogniskowej 

500mm, okulary:4mm ,20mm; średnica31.8 mm, soczewka Barlowa 2x, 

reflektor pomocniczy : 6 x 25 mm”   

ponad to posiada aluminiowy statyw, miękkie gumowe okulary, schowek na 

akcesoria, CD- ROM,         

2 szt. 
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Lp./ Nazwa Specyfikacja Ilość/jedn. 

miary 

28.Meble  Meble do pracowni biologicznej – kolor brzoza  

- szafa z półkami, wykonana z płyty meblowej w kolorze brzoza. Wymiary 

nie mniejsze niż 85x40x170 cm. Stelaż wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze brzoza. 6 głębokich wnęk. Półki z płyty wiórowej 

laminowanej o gr. 18 mm. w kolorze brzoza. Para drzwi ze szkła hartowanego 

zamykane na zamek. 
- szafa wykonana z płyty meblowej w kolorze brzoza. Wymiary nie mniejsze 

niż 85x40x170 cm. Jedna para drzwi i osiem frontów szuflad Półki, para 

drzwi oraz fronty szuflad z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. 

w kolorze brzoza. 

- szafa z półkami z dwiema parami drzwi drewnianych z uchwytami Szafa 

wykonana z płyty meblowej w kolorze brzoza. Półki oraz 2 pary drzwi 

z uchwytami z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w kolorze brzoza. 

Wymiary nie mniejsze niż 85x40x170 cm.  

- szafka z szufladami stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze brzoza. 8 szuflad z uchwytami, fronty wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzoza. Wymiary nie mniejsze niż 

90x45x90 cm.  

 

 

1 szt. 

 

 

1 szt. 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 


