
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb
realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 –  2020.  Oś  Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  –  Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni ceramicznej dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Dostarczone produkty powinny być nowe, nieużywane. Produktu powinny posiadać wszelkie certyfikaty i być bezpieczne dla dzieci.

CZĘŚĆ XII Dostawa wyposażenia pracowni ceramiki 

Lp. Pozycja  z  budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1 12.43 Piec ceramiczny kręgowy do wykorzystania w szkolnej pracowni ceramicznej: pojemność pieca 60 - 70 litrów;
- maksymalna temperatura wypału od 1200 do 1300 °C;
- moc znamionowa od 2,9kW do 3,6 kW;
- zasilanie napięciem 230V,
- programator co najmniej 2 programy, 4 segmenty;
- zestaw półek i cylindrów;
-  wielowarstwowa  izolacja  wpływająca  na  zmniejszenie  zużycia  prądu  i  niską  temperaturę  zewnętrzną;
- piec mobilny np. na kółkach umożliwiających jego przemieszczanie. 
W cenie pieca powinien być uwzględniony transport oraz montaż. Gwarancja co najmniej 2 lata. 

Szt. 1 SP 17

2 12.44 Emulsja / Separator do impregnacji półek pieca ceramicznego kg 50 SP 17



3 12.44 Rękawice ogniotrwałe odporne na ciepło co najmniej 200oC para 4 SP 17

4 12.44 Glina (temperatura wypału ok. 1200oC) w 15 kolorach po 10 kg w opakowaniu kg 150 SP 17

5 12.44 Zestaw narzędzi do grawerowania 7 szt. Narzędzia o długości do 15 do 19 cm;  piłka, wiertło, szczoteczka
dwustronna, nożyk jednostronny, igła z nożykiem, dwa nożyki dwustronne.

zestaw 1 SP 17

6 12.44 Zestaw podstawowych narzędzi do ceramiki  8 szt: oczko małe dwustronne, oczko duże, igła, struna, cyklina
metalowa, cyklina drewniana, szpatułka drewniana, gąbka

zestaw 1 SP 17

7 12.44 Zestaw  szpatułko-oczek  6  szt;   narzędzia  zakończone  z  jednej  strony  metalowym  oczkiem,  a  z  drugiej
drewnianą szpatułką.

zestaw 1 SP 17

8 12.44 Zestaw cyklin drewnianych - 5 szt, długość narzędzi: około 10-11 cm, cyklina podłużna - 11 cm. zestaw 3 SP 17

9 12.44 Zestaw Szpatułek / modelinek  drewnianych, w zestawie co najmniej  7 szt o różnych zakończeniach. zestaw 3 SP 17

10 12.44 Zestaw co najmniej 4 szt. narzędzi ceramicznych do otworów, narzędzia ceramiczne rurowe do dziur pozwalają
na wykonywanie otworów o różnych średnicach; średnice narzędzi: 4 mm, 8 mm, 12 mm oraz 22 mm.

zestaw 3 SP 17

11 12.44 Gąbka do pracy na kole garncarskim, dł.narzędzia co najmniej 35 cm szt 10 SP 17

12 12.44 Zestaw co najmniej 3 szt. wałków gumowych do dekoracji o różnej fakturze zestaw 5 SP 17

13 12.44 Zestaw różnych pędzli - 7 szt. W zestawie powinny znajdować się: 2 pędzle szczecinowe płaskie o nr: 4 i 8, 1
pędzel szczecinowy okrągły o nr 6, 2 pędzle nylonowe okrągłe o nr: 1 i 3, 1 pędzel nylonowy płaski o nr 5 oraz
1 nylonowy wachlarzyk o nr 2

zestaw 10 SP 17

14 12.44 Szczypce do szkliwienia dł. co najmniej 25 cm szt 3 SP 17

15 12.44 Formy odlewcze, zestaw  co najmniej 7 rodzajów, np. słońce, aniołek, kubek, miska, talerz, doniczka, serce zestaw 1 SP 17

16 12.44 Praska do wyciskania gliny w formie strzykawki; powinna posiadać co najmniej 19 szablonów do wyciskania szt 3 SP 17

17 12.44 Waga elektroniczna z wyświetlaczem LCD. Waga precyzyjna  - ważenie z dokładnością do 0,1 g. Zakres ważenia
od 0,5 g. do 10 kg.

SP 17

18 12.44 Toczek stalowy niezbędny do obracania wykonaną pracą m.in. do zdobienia i modelowania prac ceramicznych.
Średnica toczka ok. 22 cm i wysokość ok. 12 cm - +/-0,5 cm.  

szt 2 SP 17

19 12.44 Zestaw 3 wałków dla ceramików wykonane z drewna odpornego na wilgoć oraz dodatkowo impregnowane (30
cm, 40 cm, 50 cm)

zestaw 1 SP 17



20 12.44 Stojak metalowy do wypalania korali co najmniej 6 prętów na korale. szt 1 SP 17

21 12.44 Szkliwa płynne - zestaw 10 kolorów o  poj. co najmniej 200 ml każdy kolor zestaw 1 SP 17

22 12.44 Angoby płynne - zestaw 10 kolorów o poj. co najmniej 200 ml każdy kolor zestaw 1 SP 17

23 12.44 Farby uniwersalne do malowania ceramiki  - zestaw 12 kolorów o poj. co najmniej 20 ml każdy kolor zestaw 1 SP 17

24 12.44 Pompka do nakładania angoby,  w komplecie 6 metalowych końcówek wymiennych (średnica ok. 1.00, 1.20,
1.60, 2.00, 2.20, 2.40 mm)

szt 1 SP 17

25 12.44 Książka Tytuł: Mały ceramik. Podręcznik dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli. Autor: Das Elżbieta szt 1 SP 17

26 12.45 Koło garncarskie z pedałem - średnica 25 cm, możliwość umieszczenia koła na stole. Zakres obrotów od 0-250
obrotów na minutę, pozwalające na regulację obrotów.

szt 1 SP 17


