
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 szkolnych dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.

CZEŚĆ I Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla SP 1 i SP 17

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 12.1 Krążek Newtona -wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy, średnica krążka min. 18 cm szt. 1 SP 17

2. 12.2 Mierniki / wskaźniki wskaźnik PH, zakres skali 1-14, pudełko 100 pasków Szt. 1 SP 17

3. 12.3 Zestaw szalek Petriego ze szkła sodowo - wapniowego wymiary 90mmx18mm lub 100mmx15mm lub 120x20mm.
Zestaw powinien składać się min. z 10 szt. szalek

Szt. 1 Sp 17

4. 12.4 Przenośny zestaw do badania wody. Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w skład
zestawu powinna wchodzić walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów

Szt. 1 SP 17



(NO3), azotynów (NO2), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody.

5. 12.5 Szkielet człowieka z ruchomymi elementami skala 1:2. Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, kończyny
dolne i górne zamocowane ruchomo. Wysokość około 85 cm

Szt. 1 SP 17

6. 12.6 Wiatromierz elektroniczny z dużym przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych przeciętnych i maksymalnych
szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru 2,5-150 km/h, rozdzielczość min. 0,1km/h (dla szybkości
wiatru  od  0-19,9km/h)  i  min.  1km/h  (dla  prędkości  wiatru  od  20-150km/h)  dokładność  min.  +/-4%,  zasilanie
bateryjne.

Szt. 1 SP 17

7. 12.9 Mikroskop zasilany z  sieci   i  /  lub z baterii.  Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych:  podwójny system
oświetlenia z  płynną regulacją  jasności:  światło przechodzące oraz  odbite,  oświetlenie diodowe LED, obiektywy
chromatyczne 4x,10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z
uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi  X i  Y,  mechanizm
przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe
koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego –możliwość pracy na bateriach bez konieczności
podłączenia do sieci elektrycznej.

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.

Szt. 10 SP 17

8. 12.10 Stoper  elektroniczny,  ręczny,  kwarcowy,  z  funkcją  międzyczasu  i  sygnalizacją  dźwiękową  naciśnięcia  przycisku.
Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy

szt 4 SP 17

9. 12.11 Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem
mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm

szt 5 SP 17

10. 12.12 Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. szt 1 SP 17

11. 12.13 Przenośna stacja meteorologiczna. Zestaw składający się z: Termometru elektronicznego z termoparą na przewodzie
o długości  min.  1 m. Zakres  pomiaru temperatury od min.  -  50 C do co najmniej  70  C,  rozdzielczość pomiaru
temperatury:  0,1  C,   wyświetlacz  LCD  o  wymiarach:  min.  36  mm  x  17  mm,  zasilanie  bateryjne.  Barometru
mechanicznego, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/-5

szt 1 SP 17



hPa.     Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min.
95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50 C do co najmniej. 70 C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do
co  najmniej  99%.  Rozdzielczość  pomiaru  temperatury  min.  0,1C,  rozdzielczość  pomiaru  wilgotności  min.  1%.
Zasilanie bateryjne                        

12. 12.14 Termometr  zaokienny.  Termometr  cieczowy,  przyklejany  do  szyby  lub  do  ramy  okna  za  pomocą  specjalnych
końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/-1° C."

szt 1 SP 17

13 12.15 Waga elektroniczna do 5 kg. Waga elektroniczna wykonana z plastiku. Dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana
stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD,
plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o
jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.

szt 1 SP 17

14 12.16 Waga  szalkowa z  tworzywa  z  odważnikami.  Waga  wykonana  z  plastiku,  cztery  wymienne  metalowe/plastikowe
szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub
materiałów sypkich) i  dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania
wagi.  Minimalna  zawartość  dodatkowego  wyposażenia:  dwa  komplety  odważników:  odważniki  metalowe  i
plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g.

szt 1 SP 17

12.17 Magnesy to tablicy.  Kolorowe magnesy w  plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm szt 180 SP 17

15 12.18 Kwas solny 31–38%, cz. litr 1 SP 17

16 12.19 Wodorotlenek sodu, stały, cz. gram 200 SP 17

17 12.20 Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej. gram 250 SP 17

18 12.21 Jod sublimowany krystaliczny, cz. gram 50 SP 17

19 12.22 Siarka sublimowana, cz. Gram 100 SP 17

20 12.23 Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały gram 50 SP 17

21 12.24 Gliceryna cz. litr 1 SP 17



22 12.25 Manganian (VII) potasu, cz., stały, potoczna nazwa  - nadmanganian potasu gram 250 SP 17

23 12.26 Kwas solny 31–38%, cz. litr 1 SP 17

24 12.27 Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6. szt 10 SP 17

25 12.28 Globus  fizyczny.  Stopka  wykonana  z  plastiku,  cięciwa  'metalowa,  polskie  nazewnictwo,  wysokość:  min.  63  cm,
średnica kuli: 42 - 45 cm

szt 1 SP 17

26 12.65 Balony okrągłe szt 100 SP 1

27 12.66 Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych
szybkości wiatru w km/h i w skali  Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5 – 150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla
szybkości wiatru od 0 –19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20 – 150 km/h), dokładność: min. +/- 4%,
zasilanie bateryjne.

szt 1 SP 1

28 12.67 Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. szt 1 SP 1

29 12.68 Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem
mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm.

szt 4 SP 1

30 12.69 Zestaw do badania wody z odczynnikami. Zestaw do analizy wody metodą badania wody kolorymetryczną (wg skali
barwnej),  w skład  zestawu wchodzi  walizka  z  pojemnikami  i  odczynnikami  umożliwiającymi  określenie  poziomu
azotanów  (NO3-),  azotynów  (NO 2-),  fosforanów (PO 43  -)  oraz  amonu  (NH 4+)  w wodzie,  a  także  odczynu  i
twardości wody.

szt 1 SP 1

31 12.70 Magnesy  podkowiaste,  W  zestawie  min.  3  magnesy  podkowiaste  o  podkowiastych  różnej  wielkości.  Długość
najmniejszego min. 7,5 cm.

zestaw 2 SP 1

32 12.71 Magnesy  sztabkowe.  W zestawie  min.  2  magnesy  zatopione w plastiku.  Bieguny  oznaczone  zostały  za  pomocą
różnych kolorów, np.  czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm.

zestaw 1 SP 1



33 12.72 Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło
przechodzące  oraz  odbite,  oświetlenie  diodowe  LED,  obiektywy  chromatyczne  4x,  10x  i  40x  oraz  okular
szerokopolowy  WF10x,  zakres  powiększeń:  od  40x  do  400x,  stolik  krzyżowy  z  uchwytem  preparatów  oraz
precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający
noniusz  (specjalną  podziałkę  zwiększającą  dokładność  odczytu),  sześciogniazdowe  koło  z  kolorowymi  filtrami,
wbudowany moduł  zasilania  bateryjnego  -  możliwość  pracy  na bateriach  bez  konieczności  podłączenia  do sieci
elektrycznej. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz
sieciowy.

szt 10 SP 1

34 12.73 Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. szt 2 SP 1

35 12.74 Pałeczki do elektryzowania. Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych
materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm.

zestaw 1 SP 1

36 12.75 Bibuła laboratoryjna. Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm. arkusz 100 SP 1

37 12.76 Strzykawki jednorazowe o pojemności minimalnej 20 ml. szt 15 SP 1

38 12.77 Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. zestaw 1 SP 1

39 12.78 Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. szt 200 SP 1

40 12.79 Termometr z sondą Termometr elektroniczny z  termoparą na przewodzie o długości  min.  1 m. Zakres pomiaru
temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o
wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne. Termometr do pomiaru cieczy

szt 1 SP 1

41 12.80 Przenośna stacja meteorologiczna (termometr, higrometr, barometr). Zestaw składający się z:
Termometru elektronicznego z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min.
- 50 C do co najmniej 70 C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 C,  wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x
17 mm, zasilanie bateryjne. 
Barometru  mechanicznego,  zakres  pomiaru  ciśnienia:  od  min.  960 hPa do co najmniej  1060 hPa,  dokładność
pomiaru: ok. +/-5 hPa.     

zestaw 1 SP 1



Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95
cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50 C do co najmniej. 70 C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co
najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie
bateryjne                        

12.81 Termometr  zaokienny.  Termometr  cieczowy,  przyklejany  do  szyby  lub  do  ramy  okna  za  pomocą  specjalnych
końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/-1° C"

szt 1

42 12.82 Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych. Uniwersalny miernik cyfrowy –multimetr (amperomierz, woltomierz,
omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały):  200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA:
200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000C.
Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie.

zestaw 1 SP 1

43 12.83 10 preparatów mikroskopowych kropla wody - w zestawie min. 10 preparatów np.:  okrzemki (różne formy), euglena
zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka.

zestaw 1 SP 1

44 12.84 Statyw na probówki. Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku,
średnica otworów: min. 20 mm.

szt 2 SP 1

45 12.85 Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml. szt 15 SP 1

46 12.86 Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml szt 100 SP 1

47 12.87 Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. szt 10 SP 1

48 12.88 Cylinder  miarowy  wysoki  z  polipropylenu  (PP)  (przezroczysty)  lub  polimetylopentenu  (PMP)  z  nadrukowaną
niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemność 100 ml

Szt 15 SP 1

49 12.89 Cylinder  miarowy  wysoki  z  polipropylenu  (PP)  (przezroczysty)  lub  polimetylopentenu  (PMP)  z  nadrukowaną
niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemność 50 ml

szt  15 SP 1

50 12.90 Cylinder  miarowy  wysoki  z  polipropylenu  (PP)  (przezroczysty)  lub  polimetylopentenu  (PMP)  z  nadrukowaną
niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemność 25 ml

szt 15 SP 1

51 12.91 Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, szt 1 SP 1



odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm

52 12.92 Szczotka do zlewek, probówek (średnica ok. 20 mm), szczotka do lejków ,rączka z drutu ze stali  nierdzewnej,  włosie
z  tworzywa sztucznego, zakończone miotełką.

szt 1 SP 1

53 12.93 Bagietki  –  pręciki  szklane  o  minimalnej  długości  20  -25  cm  i  średnicy  ok.  5-6  mm,  wykonane  ze  szkła
borokrzemowego.

szt 10 SP 1

54 12.94 Pęseta z  tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i  temperaturę do130° C,  o właściwościach
niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość min. 120 mm.

szt 5 SP 1

55 12.95 Probówki  szklane  bakteriologiczne  z  prostym brzegiem.  Wykonane  ze  szkła  sodowo-wapniowego.  Standardowe
wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm.

szt 100 SP 1

56 12.96 Wskaźniki PH - pudełko 100 pasków, zakres skali: 1 –14 zestaw 4 SP 1

57 12.97 Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. szt 9 SP 1

58 12.98 Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary –długość całkowita: ok. 58 cm, wymiary
łopatki: ok.21 x 15 cm.

szt 4 SP 1

59 12.99 Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta
z gumowym korkiem.

szt 8 SP 1

60 12.100 Pojemniki o pojemności 30 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne
wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm

szt 3 SP 1

61 12.101 Pojemniki o pojemności 50 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne
wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm

szt 3 SP 1

62 12.102 Zestaw plastikowych pipet Pasteura  - zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej
pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm.

zestaw 1 SP 1

63 12.103 Zestaw szalek Petriego - Szalki Petriego ze szkła sodowo -wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub zestaw 1 SP 1



120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt.

64 12.104 Moździerz z tłuczkiem -ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. szt 4 SP 1

65 12.105 Taśma miernicza - taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana
korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 m

szt 3 SP 1

66 12.106 Kuweta laboratoryjna - Min. wymiary ok. A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek
ułatwiający wylewanie wody/roztworów.

szt 3 SP 1

67 12.107 Miski z plastiku o wymiarach - ok. 30x30  +/- 5 cm szt 2 SP 1

68 12.108 Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący
obwód fartucha, rozmiar XS.

szt 9 SP 1

69 12.109 Zestaw  do  analizy  wody  metodą  kolorymetryczną  (wg  skali  barwnej),  w  skład  zestawu  wchodzi  walizka  z
pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów
(PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody

zestaw 1 SP 1

70 12.110 Krążek barw Newtona - wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18
cm.

szt 1 SP 1

71 12.111 Zestaw soczewek o różnych średnicach  -   zestawie min. 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i
różnych  kształtach  tj.:  płasko  -  wypukłe,  dwuwypukłe,  dwuwklęsłe,  wklęsło-  wypukłe.  Minimalna  zawartość
dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek."

zestaw 5 SP 1

72 12.112 Kieszonkowe,  podwójne  lusterko  z  metalową  obudową.  Wewnątrz  dwa  lusterka,  w  tym  jedno  powiększające,
minimalne wymiary: długość 6 cm,  szerokość 6 cm.

szt 15 SP 1

73 12.113  Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. szt 10 SP 1

74 12.114 Czajnik  elektryczny  bezprzewodowy  -  Grzałka  o  mocy  2400  W,  przewód  długości  min.  0,75  m,  podwójne
zabezpieczenie  przed  przegrzaniem,  dno  ze  stali  nierdzewnej,  wyświetlacz  LED  informujący  o  aktualnej
temperaturze,  podtrzymywanie  ciepła  przez  30  minut,  pokrywa  otwierana  przyciskiem,  sygnalizacja  dźwiękowa

szt 1 SP 1



osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury
z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik
poziomu  wody,  zatrzaskiwana  pokrywa,  informacja  o  aktualnej  temperaturze  wody  również  po  zakończeniu
gotowania (przez 30  min.)"

75 12.115 Pudełko  do  obserwacji  okazów  -przezroczysty  pojemnik  z  tworzywa  sztucznego  w  kształcie  walca,  w  którego
pokrywkę  (zdejmowaną)  wbudowane  są  2  lupy  (jedna  uchylna  na  zawiasie),  dające  powiększenie  min.  2x.  W
pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym  elementem  jest  przestrzeń pod  pudełkiem  głównym  z
odchylaną  lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem –umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W
dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w cm i mm (zamiast siatki)  do  określania  wielkości  okazu.
Przybliżone  wymiary:  wysokość  od  6,5  cm  do  8  cm,  średnica  od  6,5  cm  do  8  cm.  Umożliwia  bezpieczne  i
humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia"

szt 4 SP 1

76 12.116 Zestaw metali i stopów - zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20
mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium.

zestaw 5 SP 1

77 12.117 Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x
19,3  cm,  oprawa:  kartonowa  z  obwolutą  PCV.  Zalecany  format  wynika  z  możliwości  łatwego  korzystania  z
przewodnika w terenie

szt 1 SP 1

78 12.118 Ciśnieniomierz  automatyczny  z  możliwością  wykonania  pomiaru  na  ramieniu,  wyświetlacz  cyfrowy  pokazujący
czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o
zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA”
1,5 V

szt 2 SP 1

79 12.119 Jod sublimowany krystaliczny gram 50 SP 1

80 12.120 Spirytus salicylowy 2% opakowanie 100 ml op 5 SP 1

81 12.121 Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej gram 100 SP 1

82 12.122 Gliceryna cz. litr 1 SP 1



83 12.123 Siarka sublimowana cz. gram 100 SP 1

84 12.124 Pudełko z opiłkami  ferromagnetycznymi  -opiłki ferromagnetyczne zamknięte w  płaskim, przeźroczystym pudełku,
grubość min. 6 - 8 mm).

szt 10 SP 1

85 12.125 Krążek  Secchiego  -  krążek  (biały  lub  z  polami  czarno-białymi)  do określania  głębokości  i  przejrzystości  wody  i
przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką.

szt 1 SP 1

86 12.126 Zestaw  5  naturalnych  szkieletów:  ryby,  żaby,  jaszczurki,  gołębia,  królika,  umieszczone  na  podstawie.  Szkielety
zabezpieczone  są  szczelną  osłoną  wykonana  z  pleksi  chroniącą  modele  przed  kurzem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi. Do każdego szkieletu powinien być dołączony opis. Na wybranych kościach powinny być naniesione
numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów.

zestaw 1 SP 1

87 12.127 Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. szt 1 SP 1

88 12.128 Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok.
19 cm, szerokość ok. 2,5 cm.

szt 1 SP 1

89 12.129 Zestaw 5 sitek o różnej wielkości oczek sitka okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią,
posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm.

zestaw 1 SP 1

90 12.130 Termos nierdzewny o pojemności  min.750 ml, wewnętrzne i  zewnętrzne ścianki  wykonane ze stali  nierdzewnej,
izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5
cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg.

SP 1

91 12.131 Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok. 4 godzin. szt 100 SP 1

92 12.132 Lornetka - Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica
obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.

szt 1 SP 1

93 12.133 Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i
kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm

szt 1 SP 1

94 12.134 Mapa ścienna Europy -  Mapa zawierająca ważniejsze miasta,  granice państw,  granice  administracyjne,  wulkany, Szt. 1 SP 1



szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa powinna być laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV.
Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln.

95 12.135 Mapa  fizyczna  Polski  -  Mapa  dwustronna  :  jedna  strona  powinna  przedstawiać  ukształtowanie  powierzchni,
rozmieszczenie  obiektów  hydrograficznych,  sieć  dróg,  sieć  osadniczą,  granice  województw,  a  druga  strona
przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500000.

szt 1 SP 1

96 12.136 Waga elektroniczna do 5 kg - waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność
odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub
zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w
gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie."

szt 1 SP 1

97 12.137 Mapa fizyczna świata - mapa powinna zawierać: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe
miasta, pustynie, lodowce i  lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa powinna być
laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 ml"

szt 1 SP 1

98 12.138 Plansza profili glebowych - Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących
typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy.

szt 1 SP 1

99 12.139 Plansza  etapów  rozwoju  człowieka   -  Dwustronna  plansza  przedstawiająca  człowieka  z  jednej  strony  rozwój
zarodkowy i płodowy człowieka, a z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x
70 cm.

szt 1 SP 1

100 12.140 Opakowania z korową plasteliną 12 kolorów. Każdy kolor po 15 szt. Szt 180 SP 1

101 12.141 Magnesy do tablicy - kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. szt 60 SP 1


