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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — Formularz Cenowy Wykonawcy

Jednostka Cena jednostkowa [Ilość |Cena bruttoL.p. |Nazwa - opis
miary brutto

2.
1: Zespół Szkolno Przedszkolny w Boże

1.| Mikroskop
Opis: Mikroskop wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający dwa Źródła światła. Materiał układu
optycznego wykonany ze szkła optycznego, powiększenie: 40-800x, średnica tubusu okularu: 23,2 mm okulary:
WF10x, soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x (z amortyzacją), rewolwer: 3 obiektywy, stolik: 90x90 mm,zzaciskami zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości: 0-11 mm, pionowy, kondensor: NA
0,65 diafragma obrotowa diafragma (6 apertury), regulacja ostrości: zgrubna korpus: plastikowy, podświetlenie:
LED regulacja jasności: tak, zasilanie: 220V 50Hz, lub 2 baterie AA, typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V
(oświetlenie górnei dolne)

2.|Zestaw preparatów do mikroskopu szt. 1

Opis: W skład zestawu wchodzą: szt.: nabłonek, tkanka łączna, nerwowa, mięśniowa - 5 szt.; nabłonek ludzkiej
skóry - 5 szt.; komórki bakteryjne (kuliste, pałeczkowate, spiralne) - 5 szt.; mitoza w komórkach korzeni cebuli
- 5 szt., komórki roślinne i zwierzęce- 5 szt., krew człowiekai krew żaby- 5 szt., skrętnica - 5 szt., przekrój
podłużny łodygi kukurydzy - 5 szt., struktura korzenia - 5 szt., stułbia - 5 szt., pantofelek - 5 szt. Całość
zapakowana w plastikowe drewnopodobne pudełko.

3.JFizyczna mapa Polski szt. l

Opis: Ścienna mapa fizyczna Polski oprawiona w drewniane półwałki
z zawieszeniem sznurkowym. Skala:1 : 550 000 lub i : 440 000, wymiary nie mniejsze niż 160 x 120 cm.

4.|Fizyczna mapa świata szt. l
Opis: Ścienna mapa fizyczna świata, w skali 1:20 000 000, oprawa
w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Mapa wykonana z wytrzymałych materiałów. Mapa
powinna zawierć zaznaczone: granice państw, stolice państw, stolice terytoriów zależnych, pustynie, lodowceilądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe, mapy biegunów
Wymiary nie mniejsze niż 170 x 150 cm.

5.[Układ okresowy pierwiastków szt. l

Opis: Plansza ,która przedstawia chemiczną stronę układu okresowego pierwiastków. każdy pierwiastek
ma metryczkę zawierającą: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową,
najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne
źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka.



Plansza jest laminowana folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie i oprawiona
w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym - wym. 160 x 120 cm.

.| Fantom osoby dorosłej
Opis: Fantom do nauki RKO/AE i usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, posiadający realistyczne
odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka. Widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne (żebra, mostek,

sutki. Wymaga odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych. W czasie wentylacji
widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej. Konstrukcja umożliwia również naukę udzielenia pomocy przy
zadławieniu (rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza). Wyposażony w unikalny mechanizm pomagający
w dostosowaniu siły ucisku oraz interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego (uczeń widzi, słyszy i czuje
poprawność wykonywanego ćwiczenia). Sygnał świetlny (kolorowe diody) informuje o prawidłowości
częstotliwości uciśnięć. Sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdza poprawną
głębokość masażu., wymiary.: 60 x 36 x 17 cm, waga: 4 kg; fantom ze wskaźnikiem, 10 dróg oddechowych.
W zestawie torba transportowa oraz mata do ćwiczeń

szt.

„|Zestaw filmów do zajęć z Wychowania do życia w rodzinie.
Opis: Zestaw filmów na DVD przeznaczony do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Filmy
znajdujące się na oddzielnych płytach dla każdej z klas, od 4 do $.

kpl.

I. Razem ( suma poz. Od I1-

II. ZespółSzkolnoPrzedszkolny w. Kraśniku Dolnym, Kraśnik Dolny 47,59-700Bolesławiec
-_ .[Tellurium z napędem ręcznym

Opis: Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzystywany do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi
zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Idealnym miejscem do prezentacji jest:
Tarcza tellurium opisana w języku polskim. Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wymiary:
42.5 x 22 cm x 29.5 cm

szt.

.JUkład słoneczny i gwiazdozbiory — model ruchomy
Opis: Model układu słonecznego - Słońce i 8 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane i oświetla krążące wokół
planety. Kopuła Słońca wymienna na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. Model
działający na baterie. Przykładowe wymiary: dł. 34,5 cm, szer. 26 cm, wys. 17 cm

szt.

.|Obieg_wody w przyrodzie — model funkcjonalny - symulator
Opis: Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający fragment
naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry,i prezentujący obieg wody w przyrodzie.
Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury. Wymiary:
40x30x20cm. Zestaw zawiera: wypukłą wanienka prezentująca ukształtowanie terenu, pokrywka na chmurę,

szt.

.] Model jaskini kresowej
Opis: Model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej w przekroju. We wnętrzu jaskini krasowej znajdują
się poszczególne formy krasu oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone stalaktyty, stalagmity oraz
stalagnaty. Model składa się z 2 elementów, po ściągnięciu górnej części mamy możliwość obserwacji wnętrza

jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami krasowymi. Wymiary: 30x45x29.6 cm

szt.

.| Model południków i równoleżników - współrzędne geograficzne
Opis: Siatkę geograficzną stanowią południki, rozmieszczone co 15%,w kolorze białym, południk zerowy -w
kolorze czerwonym, południk 180” - w kolorze żółtym, 8 głównych równoleżników: zwrotniki w kolorze
żółtym, koła podbiegunowe w kolorze czarnym, równik w kolorze różowym. Wewnątrz, widoczne, kolorowe

szt.



płaszczyzny: różowa płaszczyzna równikowa , niebieskie płaszczyzny południków. Obie płaszczyzny
posiadają skalę stopniową szerokości geograficznej co 1?. Wymiary: śr. 32 cm

„Zestaw 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych
Opis: Komplet zawiera:
1) Miernik temperatury_i wilgotności -10/+50*C, 10-99% Urządzenie mierzy aktualną wilgotność, a także
aktualną temperaturę powietrza, sensor zapewnia szybki i dokładny pomiar. Posiada funkcję rejestracji
mierzonych danych. Wyposażony jest w pomiar wilgotności względnej „temperatura powietrza wyświetlana w
*C lub PF, szybko działające czujniki. Zakres pomiarów: wilgotność względna 10% — 99% ; 0.1 ; +/- 3%, temp
powietrza *C - 10%C — +50*C ; 0.1 ; +/- 2*C, temp powietrza *F_ 14*F — 122PF ; 0.1 ; +/- 3.69F, częstotliwość
próbkowania2x / s., napięcie 9 V-bateria, wymiary 55 x 145 x 35 mm, waga 120 g
2) Cyfrowy miernik światła Luxometr
Miernik pozwala na pomiary światła o dużej częstotliwości próbkowania, co zapewnia szybkie i dokładne
uzyskiwanie wyników, Cechy szczególne: pomiar natężenia światła do 200 tys. Luksów, pomiar wartości
najwyższeji najniższej, szybko reagujące czujniki. Zakres pomiarów: Lux 0 - 2000/20000/200000 ;

1/10/100 Lux FCQIm/ft2) O — 200/2000/20000; 0,1/1/10 fc, precyzja +/-4% v. M (< 10k Lux); 5% Scale (<
10k Lux), częstotliwość próbkowania 1.5 x / s., napięcie 9 V-bateria, wymiary 55 x 155 x 35 mm, waga 120 g
3) Anemometr miernik wiatru z termometrem
Cyfrowy miernik wiatru, anemometr odmierza przepływ powietrza w m/s, km/h, stopach na minutę, węzłach i

milach na godzinę, jak również aktualną temperaturę powietrza, pokazując równocześnie obie wartości na
wyświetlaczu.

Urządzenie jest również wyposażone w obliczanie wartości średniej oraz najwyższej. Cechy miernika:
różnorodność mierzonych jednostek, jak km/h, m/s, itd. ,wyświetlanie temperatury w *C lub *F, 72mm
wentylator z przewodem 120cm, obliczanie wartości średniej i najwyższej. Zakres pomiarów: m/s 0 — 30.0 ; 0.1
m/s ; +/- 5%, ft/min O — 5860 ; 1 ftmin; +/-5%, Knots 0 — 55 ; 0.1 Knots ; +/- 5%, Km/h 0 — 90 ; 0.1 Kn/h; +/-
5%, Knots 0,8 ... 58,0; 0,1; + 3 % + 0,4 knots, Mph O — 65 ; 0.1 Mph; +/- 5%, C - 10%C — +45*C; 0.19; +/-
2C, F 14*F — 113?F ; O.19F ; +/- 3.6%F, wymiary 55 x 155 x 35 mm, waga 120 g
4) Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBĄ
Przeznaczony jest do pomiaru źródeł dźwięku w decybelach według skali A(dBA). Oprócz dokładnej funkcji
pomiaru, urządzenie wspiera minimalne oraz maksymalne wykrywane wartości, a także szybkie i wolne pomiary
poziomu dźwięku. Cechy szczególne: szybkie (125 milisekund) oraz powolne (1 milisekunda) sekwencje
pomiarów, poziom dźwięku w jednostkach dBA, pomiar wartości minimum i maksimum, przeznaczony dla
IEC651 Type 2 z ANSI S1.4 Type 2 Zakres pomiarów:30 dB to 130 dB, szybkość Fast (125 ms) Słow (1 sX,
wymiary 55 x 135 x 35mm, waga 120 g
Każde urządzenie posiada podświetlany wyświetlacz LCD, ułatwiający pracę w słabo oświetlonych miejscach,
powłokę antypoślizgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach, zasilane bateriami 9V.

zestaw

.|Orbita „Niezwykła podróż Ziemi”- film dvd
Opis: Film pomagający zrozumieć moc pór roku i klimatu oraz poznać powody, dla których moce te są
jednocześnie twórczei niszczycielskie. Cechy: Dolby Digital 5.1 (oryginalny), Dolby Digital 5.1 (lektor polski),
napisy: po polsku, obraz: 16:9, 180 min.

szt.

„|Planeta ziemia BBC box zestaw 12 płyt dvd
Opis: box zawiera 12 płyt dvd z serią filmów dokumentalnych, które zawierają podróż po wszystkich krainach.
Filmy trwają łącznie 780 minut Cechy szczególne: Dźwięk: Dolby Digital 2.0, język oryginalny: angielski, język
lektora: polski.

szt.



Zestaw „Skały i minerały” 56 próbek w drewnianym pudełku
Opis: zestaw najbardziej popularnych próbek skał i minerałów mieszczących się w drewnianym pudełku o
wymiarach 4lcmx 24cm x 4cm. Każdy okaz znajduje się w osobnej przegródce, a niektóre występują jako
wielopostaciowe. Każdy kamień ma przyklejony numer, odpowiadający numerowi na liście dołączonej do
zestawu w języku polskim. W skład zestawu wchodzą następujące skały:wanadynit, gabro, piryt, plagiogranit,
hematyt, granik Moyite, magnetyt, kwarc diotryk, boksyt, grandiotry, limonit, sjenit, albit, kwarc sjenit,
magnezyt, mułowiec, kwarc, Łupek ilaisty, talk, pylowiec, kaolinit, arenit, mika, piaskowiec kwarcowy, skaleń,
kalcyt, wapień, dolomit, wapień węglowy, piaskowiec kwarcowy, baryt, kreda, anhydryt, krzemionkowa skała,
apatyt, okruchowiec, Oserpentynit, konglomerat, wollastonit, leptyt, chloryt, fyllit, biały marmur, glaukofan,
grafit, eklogit, węgiel, gnejs, realaktor, serpentynit, bazalt, marmur, andezyt, łupek, diabaz, hornblenda.

szt.

10. Zestaw „Multimedialne Pracownie Przedmiotowe- GEOGRAFIA kl. 7-8”
Opis: zestaw zawiera: 20 zagadnień, 60 lekcji (po 20 lekcji typu „Sprawdź się”, „Czas na test”, „Powtórz
wiedzę”) Ponad 800 ekranów, m.in. interaktywne zadania, interaktywne testy wiedzy, materiały audiowizualne
i ilustracje, 20 gier dydaktycznych, multimedialny globus, multimedialne mapy świata, Polski i Europy, zestaw
interaktywnych plansz wraz z drukowanym, przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej.
Wersja online i offline. Bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli dostarczana w pudełku wraz
z uzupełniającymi pomocami w postaci: drukowanego poradnika metodycznego, drukowanego poradnika ze
szkoleniem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych. Możliwość pobrania i instalacji na
6 urządzeniach (komputer, tablet).

Szt.

11. Kompas Nansen
Opis: Metalowy kompas z igła magnetyczną zawieszoną wewnątrz obudowy. Przykładowe wymiary: średnica
tarczy około 7,5 cm, wysokość około 1 cm, waga około 20 gram. Każdy kompas osobno zapakowany w
kartonowe pudełko.

szt. 20

12. Globus fizyczny
Opis: Globus fizyczny o wymiarach 42cm, wysokość: 62cm. Stopka plastikowa, cięciwa aluminiowa.
Na globusie podanych jest wiele dodatkowych informacji oprócz mapy fizycznej politycznej, jak linia zmiany
dnia, strefy czasowe itp. Podane wiadomości są opisane bardzo czytelnie

szt.

Miniaturowe igły magnetyczne
Opis: Miniaturowe igły magnetyczne w zestawie na podstawkach. Wielkość igły co najmniej 3cm, zestaw
zawiera 10 sztuk.

szt.

14, Foliogramy
Opis: Zestaw zawiera 11 kompletów foliogramów z zakresu fizyki. Z następujących zagadnień:
1) Optyka — 17 foliogramów,
2) Prąd elektryczny — 35 foliogramów
3) Drganiai fale — 15 foliogramów
4) Dynamika — 15 foliogramów
5) Elektrostatyka — 16 foliogramów —

6) Elektrostatyka- 7 foliogramów —

7) Hydrostatyka i aerostatyka — 11 foliogramów
8) Kinematyka — 15 foliogramów
9) Magnetyzm — 11 foliogramów
10)Praca, moci energia - 11 foliogramów

zestaw



15. Zestaw- Podstawowe obwody elektryczne
Opis: Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu są zamocowane na
przezroczystych płytkach tak, by widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się łatwo

i szybko poprzez specjalne magnetyczne styki. W zestawie6 płytek, (3 żarówki) i podstawki, brzęczyk, włącznik
przyciskowy, 2 przewody krokodylkowe, łączniki baterii, druty. Działa na baterie .

szt.

16.|Dysk Newtona szt.
Opis: Krążek Newtona składa się z podstawy aluminiowej z nadrukowanymi barwnymi segmentami. Barwy
obejmują podstawowe barwy widma (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy).
W momencie obracania krążka, barwy zlewają się ze sobą, a oko jest niezdolne do szybkiej reakcji i widzi
jedynie zmieszane barwy tworzące biel. Rozmiar: 20 x 30 x 12 cm — Waga: ok. I kg

17.|Ełektroskop listkowy szt.
Opis: Elektroskop listkowy używany podczas doświadczeń z elektrostatyki. Elektroskop
wykorzystuje zjawisko odpychania się jednoimiennych ładunków elektrycznych. W momencie, kiedy
zetkniemy obiekt naładowany elektrycznie z prętem elektroskopu, część ładunku przepływa z tego
obiektu do elektroskopu, listki folii odpychają się. Wielkość zgromadzonego ładunku na listkach
determinuje kąt odchylenia listków. Dokładnie skonstruowany oraz wycechowany nosi nazwę
elektrometru. Elektrometr służy do mierzenia wysokich napięć stałych. Wymiary obudowy: szerokość:
7cm, wysokość: 15cm

18.|Zestaw do demonstracji „Prawo Pascała” szt.
Opis: Zestaw służy do demonstracji prawa Pascala. Cylinder posiada wysokość 50 cm oraz średnicę około 6 cm,
a jego całkowita pojemność wynosi 300 ml. Od-boku posiada trzy ujścia dla cieczy.

19.|Szkielet człowieka szt.
Opis: Prosty o naturalnym rozmiarze model szkieletu mężczyzny. Model pokazuje podstawowe kostne elementy
układu ruchu człowieka oraz dodatkowo początkowe odcinki nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych.
Kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo. Umieszczony na wzmocnionym, kołowym statywie.
Wykonany z plastiki i stali Wysokość 170 cm

szt.20. Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi
Opis: Obrotowy, kolorowy wyświetlacz LCD 3", obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB, możliwość
połączenia z komputerem PC za pomocą złącza USB 2.0, wyjście AV do podłączenia do telewizora lub
projektora, robienie zdjęć i nagrywanie filmów, automatyczna konfiguracja ekspozycji i balansu bieli, 8

wbudowanych diod LED w kolorze białym z możliwością płynnej regulacji jasności, powiększenie cyfrowe 4x,
akumulator litowo-jonowy, pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek,
kompatybilność z systemami Windows i Mac OS. W skład zestawu wchodzą: Mikroskop Levenhuk DTX 500

Mob , statyw, adapter, kabel USB, kabel AV, akumulator litowo-jonowy, futerał, pasek, ściereczka do
czyszczenia, oprogramowanie do przetwarzania obrazu, instrukcja obsługi w języku polskim i karta
gwarancyjna.

21. Zestaw 18 plansz „ Anatomia człowieka”
Opis: Zestaw zawiera następujące plansze: ciąża - rozwój, płodu ludzkiego, zmysły człowieka, szkielet
człowieka, zapłodnienie, układ moczowy, mózg człowieka, gruczoły i hormony, układ nerwowy, transport tlenu,
układ oddechowy, mięśnie człowieka, serce człowieka, czaszka człowieka żeński, męski układ rozrodczy, układ
pokarmowy, układ krwionośny, skóra „włosy i paznokcie, układ limfatyczny.

szt.



22. Zestaw16_ plansz „Botanika”
Opis: Zestaw zawiera Glony i grzyby- cykl rozwojowy, mchy i paprocie - cykl rozwojowy, sosna zwyczajna -

cykl rozwojowy (nagozalążkowe), budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe), budowa rosliny,
proces fotosynt, grzyby-jadalne, trujące, chronione, drzewa iglaste, drzewa liściaste, rośliny chronione, rośliny
pospolite, rośliny uprawne, rośliny ogrodowe, rośliny lecznicze i zioła, porosty-budowa i skala porostowa,
budowai rodzaje korzeni, od kwiatu do owocu.

kpl.

23. Układ okresowy pierwiastków
Opis: : Plansza , która przedstawia chemiczną stronę układu okresowego pierwiastków. Każdy pierwiastek
ma metryczkę zawierającą: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową,
najważniejsze tlenkii ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne
źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka. Plansza jest laminowana folią strukturalną o
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie i oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym - wym. 160 x 120 cm.

szt.

24. Tabela rozpuszczalności
Opis: Plansza dydaktyczna, która przedstawia tabelę rozpuszczalności wodorotlenkówi soli. Pokryta jest folią
bezbarwną, dzięki czemu Jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na proces starzenia papieru, a
także płowienia kolorów. Możliwość pisania po pisakami ścieralnymi. Plansza może być także zwijana do
przechowywania. Posiada ona specjalny haczyk, dzięki któremu łatwo zawiesisz ją na ścianie. Wykonana

z papieru kredowego o gramaturze 250 g., ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe 1 zawieszkę
Wymiary:70 cm x 100cm.

szt.

25. Zestaw nauczycielski atom
Opis: Zestaw składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych do nich powłok elektronowych. Wszystkie
części pakietu poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez to łatwe do prezentacji na tablicy. Skład:
2 jądra atomoweo średnicy 18 cm i 13 cm 8 powłok elektronowych, 20 protonów, 20 elektronów, 20
neutronów, 1 metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 cm x 55 cm.

szt.

26. Termometr bezdotykowy
Opis: Termometr przeznaczony do dokładnego i bezpiecznego pomiaru temperatury obiektów poruszających
się, trudno dostępnych lub niebezpiecznych. Cechy szczególne: precyzyjny pomiar bezdotykowy, łatwa obsługa,
duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD ,dwatryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem
laserowym „pomiar w dwóch Jednostkach: Ferenheita lub Celsjusza * Zakres: od - 50%C do +380*C / od -58%F
do +716*F * Dokładność: +/- 1,5% * Wymiary: 153x101x43mm Zasilanie bateriami: 2x1,5V AAA.

szt.

27. Zestaw pasków wskaźnikowych uniwersalnych do pomiaru pH
Opis: Papierki - paski wskaźnikowe pH 1-14. Zestaw zawiera 100 pasków.

szt.

28. Zestaw dydaktyczny „Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8”
Opis: Podstawowy zestaw dydaktyczny zawiera opis 30 doświadczeń oraz komplet odczynników
chemicznych niezbędnych do ich wykonania. Zawartość: karty z opisem doświadczeń (30 laminowanych kart
A4), komplet odczynników wykorzystywanych w doświadczeniach. Odczynniki: 50g - magnez wstążka,50 g -
miedź drut,50 g - żelazo drut,25 g - sód,25 g - fosfor czerwony,100 ml - gliceryna bezwodna,50 g - parafina
rafinowana,50 g - siarka (granulki),50 g - pył cynkowy, 250 ml - kwas solny 3%,100 g - węglan wapnia,100 g

- węglan sodu bezwonny,100 g - tlenek wapnia, 100 ml- fenoloftaleina r-r 1%,1 1 - woda odmineralizowana,25
g - chlorek glinu,25 g - chlorek cynku, 100 g - manganian (VII) potasu, 100 g - wodorotlenek sodu (granulki),25
g - jodek potasu, 10 g - azotan (V) srebra (I),50 g - siarczan (VI) miedzi (II), 5 g - oranż metylowy,250 g - grys
marmurowy,100 sztuk - paski lakmusowe, 100 sztuk - paski wskaźnikowe pH 1-10.

szt.



29.IZestaw plansz do chemii
Opis: Zestaw zawiera nie mniej niż15 plansz do chemii o wymiarach 100x70. Układ okresowy pierwiastków,
skala elektroujemności według Paulinga, tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli, rozpuszczalność
substancji w wodzie, wiązania chemiczne, związki nieorganiczne, tlenki, kwasy nieorganiczne beztlenowe,
tlenowe kwasy nieorganiczne, węglowodory, pochodne węglowodorów, substancje chemiczne o znaczeniu
biologicznym, budowa materii, stany skupienia, promieniotwórczość

II. Razem: ( suma poz. Od 1 do 29)
III.ZespółSzkolne 0 Bol

1 |Tellurium z napędem ręcznym szt. 1

Opis: Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzystywany na lekcjach geografii i astronomii do wyjaśniania
obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Idealnym
miejscem do prezentacji jest: Tarcza tellurium opisana w języku polskim. Tellurium posiada źródło światła oraz
zasilanie bateryjne. Wymiary: 42.5 x 22 x 29.5 cm

2.|Kompas Nansen Szt. 20
Opis: Metalowy kompas z igła magnetyczna zawieszoną wewnatrz obudowy. Przykładowe wymiary: średnica
tarczy około 7,5 cm, wysokość około 1 cm, waga około 20 gram. Każdy kompas osobno zapakowany w
kartonowe opakowanie.

3.|Model jaskini kresowej szt. 1

Opis: Model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej
w przekroju. We wnętrzu jaskini krasowej znajdują się poszczególne formy krasu oraz nacieki. Z dużą
dokładnością zaznaczone stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty. Model składa się z 2 elementów, po ściągnięciu
górnej części mamy możliwość obserwacji wnętrza jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami
krasowymi. Wymiary: 30x45x29.6 cm

4.|Symulator „Obieg wody w przyrodzie — model funkcjonalny” szt. l
Opis: Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający fragment
naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry,i prezentujący obieg wody w przyrodzie.
Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury. Wymiary:
40x30x20cm. Zestaw zawiera: wypukłą wanienka prezentująca ukształtowanie terenu, pokrywka na chmurę.

5.|Globus fizyczny szt. 1

Opis: Globus fizyczny o wymiarach 42cm, wysokość: 62cm. Stopka plastikowa, cięciwa aluminiowa.
Na globusie podanych jest wiele dodatkowych informacji oprócz mapy fizycznej politycznej, jak linia zmiany
dnia, strefy czasowe itp. Podane wiadomości są opisane bardzo czytelnie

szt. 16.|Dwustronna mapa Europa fizyczna/Europa polityczna
Opis: Klasyczna mapa fizyczna Europy wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.
Mapa wykonana techniką efektu trójwymiarowego. Na rewersie przedstawionyjest najbardziej aktualny podział
polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i ich granice oraz główne miastai regiony
pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne linie promowe,
największe lotniska i porty morskie. Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym.

Z boku mapy umieszczone jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich.
Znajdziemy tam takie informacje jak: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga. Mapa
foliowana, oprawiona w drewniane wałki. Skala 1 : 4 000 000.



|Polityczna mapa świata
Opis: Ścienna mapa pokazująca aktualne granice państw świata, a także ich stolice oraz stolice państw
niezależnych, a także mapy biegunów oraz flagi narodowe. Skala: 1:20 000 000, wymiary nie mniejsze niż 190

x 130 cm

szt.

8.) Fizyczna mapa świata szt.
Opis: Ścienna mapa fizyczna świata, w skali 1:20 000 000, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym. Mapa wykonana z wytrzymałych materiałów. Prezentuje również rzeźbę terenu, wyróżniając
m.in.: wysokości, głębokości, rzeki, jeziora, wulkany, wodospady i wiele innych . Mapa zawiera: granice
państw, stolice państw, stolice terytoriów zależnych, miasta według ilości mieszkańców, pustynie, lodowceilądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe, mapy biegunów. Nie mniejsza niż 170 x 150

cm.
9.|Zestaw plansz do geografii „Nauka o Ziemi” szt.

Opis: Zestaw plansz dydaktycznych do geografii. Każda plansza posiada wymiar 70cm x 100cm. Znajdują się
na nich ilustracje podzielone na poszczególne zagadnienia: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa,
Azja, Australia, Europa - mapa fizyczna, Układ słoneczny, Światło i kolory, Pory roku, Atmosferai wnętrze
ziemi, Budowa wulkanu, Dzieje geologiczne ziemi, Minerały i kamienie szlachetne, Dinozaury i inne gady
prehistoryczne, Mapa pogody, Chmury i ich rodzaje, Zjawiska atmosferyczne, Obieg wody w przyrodzie,
Pustynia Sahara, Sawanna afrykańska, Dżungla afrykańska, Dżungla amazońska, Arktyka, Azja Południowo-
Wschodnia, Azja Środkowa, Australia, Rafa koralowa.

10. Model przekrojowy Ziemi szt.
Opis: Model Ziemi wykonanyz trwałej, kolorowej pianki, średnica modelu ok. 12,7 cm, warstwy podpisane po
polsku, umieszczony w ochronnym kartonie.

11.|Model komórki roślinnej szt.
Opis: Model wykonany z pianki pozwalającą zademonstrować budowę komórki. Podpisy w języku polskim.
Wymiary 12,5 x 12,5 x 12,5 cm

12. Model komórki zwierzęcej szt.
Opis: Model wykonanyz pianki pozwalającą zademonstrować budowę komórki. Podpisy w języku polskim.
Średnica 13 cm

13.|Model Pantofelka Szt.
Opis: Model wykonany z PCV, pozwalający na zademonstrowanie komórki. Wymiary 37 x 13 x 6,5 cm

14.|Zestaw modeli wirusów szt.
Opis: Zestaw zawiera 4 szt. modeli wirusów, umieszczonych na płytkach wykonanych z PCV, o wymiarach
wykonaneł6 x 13 x 7 cm.

15.|Model liści w przekroju szt.
Opis: Model przekroju liścia opisujący szczegółowo jego wewnętrzną budowę w sposób poprzecznyi podłużny.
Wyraźnie pokazane anatomiczne struktury: kutykula, górna epiderma, miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty,
dolna epiderma, szparka, komórki szparkowe, drewno, tyko i wiązka przewodząca. Wymiary 42 x 13 x 41 cm.

szt.Zestaw preparatów do mikroskopu- „Bakterie”
Opis: Preparaty z opisami w języku polskim. Zestaw zawiera 23 preparaty, m.in.: gronkowiec złocisty, zakażenia
ropne, pakietowiec żółty, szczep barwny, paciorkowiec mlekowy, fermentujący mleko, krótkie łańcuchy,
laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników, bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w
korzeniach roślin motylkowych, pałeczka odmieńca, wywołująca procesy gnilne, pałeczka okrężnicy, bakteria
jelita grubego człowieka, śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec, bakterie



nazębne, wymaz bakterii Gram+ i Gram-, bakterie z chleba, bakterie z sera, rozmaz bakterii z jogurtu, laseczka
Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, przetrwalniki ciepłooporne), rozmaz laseczki chorobotwórczej
dla motyli, jako preparat Bt wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami,
włoskowiec różycy, rozmaz, bakteria octowa, tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, trzy
rodzaje bakterii, rozmaz, śrubowiec, wygląd ogólny, kwasolubna bakteria głebowa w roztworze metali
ciężkich, rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium, coccus, gram-negative, bacillis, gram-negative.
Całość zapakowana trwałe plastikowe pudełko o wymiarach: 9,5 x 8 x 3 cm.

17. Zestaw preparatów do mikroskopu „Tkanki człowieka”
Opis: Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wymiarach 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 20
preparatów: rozmaz krwi ludzkiej (z ust), mięśnie poprzecznie prążkowane, przekrój poprzeczny, mózg
(przekrój poprzeczny), tkanka wątroby, nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój, komórka nabłonkowa z

liamy ustnej, cała, tkanka tłuszczowa, przekrój, chrząstka szklista, przekrój, tkanka chrzęstna włóknista, przekrój,
jelito, przekrój poprzeczny, żyła, przekrój, tarczyca, przekrój, nadnercze, przekrój, jelito grube, przekrój
poprzeczny, okrężnica, przekrój, nerka, przekrój poprzeczny, śledziona, przekrój „trzustka, przekrój, żołądek,
przekrój, jądro, przekrój poprzeczny.

szt.

18. Szkielet ryby
Opis: Naturalny szkielety ryby umieszczony w pleksi. Posiada wyraźnie zaznaczone charakterystyczne cechy
budowy szkieletowej ryb: nieruchome połączenie kręgosłupa z czaszką, występowanie płetw kilku rodzajówisposób wsparcia ich na pozostałych elementach szkieletu. Do każdego preparatu dołączony opis w języku
polskim. Wymiary: 20x9x4 cm.

szt.

19. Szkielet królika
Opis: Naturalny szkielet królika umieszczony w pleksi. Posiada wyraźnie zaznaczone charakterystyczne cechy
budowy szkieletowej królika: mocną czaszkę z rozwiniętą i silnie zrośniętą mózgoczaszką, zróżnicowanie w
budowie zębów,2 kłykci potyliczne podtrzymujących czaszkę i umożliwiających pełny zakres ruchu głowy, 7
kręgów szyjnych, żebra zrośnięte z mostkiem i zrośnięte kręgi krzyżowe tworzące kość krzyżową. W pleksi
oznaczono położenie poszczególnych kości: czaszki, łopatki, mostka, kości łokciowej, promieniowej, śródręcza,
palców, miednicy, kości udowej, rzepki, kości strzałkoweji piszczelowej. Do każdej pleksi dołączony Jest opis
w języku polskim. Wymiary pleksi: 19,5x8,5x4 cm.

szt.

20. Zestaw multimedialnych programów — Didakta Biologia
Opis: Program zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości
przyswojonych przez uczniów z różnych działów biologii. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale
istnieje także możliwość drukowania ćwiczeń i testów. Działy tematyczne: Rośliny i zwierzęta oraz Nauka o
człowieku. Program obejmuje ćwiczenia interaktywnez różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu,
elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań,
tworzenie związków organicznych itp.

szt..

21. Zestaw do badania prawa Archimedesa
Opis: Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w
wodzie. W składa zestawu wchodzi: siłomierz, blok plastikowy z hakiem, plastikowe naczynie wypornościowe,
pojemność 250 mi, naczynia przelewowe i zlewka z miarką, naczynie cylindryczne..

szt.

22. Zestaw demonstracyjny do badania sił
Opis: Zestaw pozwala na przeprowadzenie doświadczeń dotyczących ważnych zagadnień z zakresu
mechaniki „tj. grawitacja, równowaga sił, środek ciężkości równowaga sił działających na ciało względem
środka ciężkości, działanie wielu par sił na ciało, moment uzyskania jego równowagi. Wyrób składa się z tarczy

szt.



o nieregularnym kształcie z otworkami, do których wkłada się kołeczki połączone nićmi z odważnikami, za
pośrednictwem krążków, służących do zmiany kierunków działania sił. Wszystkie elementy zestawu posiadają
uchwyty magnetyczne do mocowania na tablicy metalowej. Wymiary: 250x250x40mm.

23. Demonstrator linii pola magnetycznego
Opis: Przyrząd w postaci komory cylindrycznej wypełnionej lepką cieczą i opiłkami żelaza. Posiada otwory do
wprowadzania magnesów. Pozwala w widowiskowy sposób zaobserwować rozkład linii pola magnetycznego
magnesów stałych. Wymiary: 13 x 13 x 13 cm

szt.

24. Wizualizator przewodności cieplnej materii
Opis: Wizualizator przewodności cieplnej metali składa się z czterech blaszek umieszczonych na podstawie i

wykonanych z różnych metali: stali, aluminium, miedzi i mosiądzu. Każda blaszka posiada płynny wskaźnik,
prezentujący zmiany temperatury - przy temperaturze około 40 st. C wskaźnik zmienia kolor na zielony i, w
zależności od zmian temperatury, przybiera inne odcienie. Dzięki temu zaobserwować można, jak zmienia się
temperatura różnych metali.

szt.

25. Zestaw do ćwiczeń z akustyki
Opis: W skład zestawu wchodzą: para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem — 1 kpl., sonometr (trichord)
- ] szt. zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości — 1 kpl., sprężyna do demonstracji fali podłużnej
— ] szt., sprężyna do demonstracji fali poprzecznej — 1 szt., zestaw 10 odważników50 g— 1 kpl., statyw z
podziałką — 1 kpl., miara zwijana - I szt., stoper — 1 szt. Wymiary: 740 x 400 x120 mm.

szt.

26. Kuweta drgań
Opis: Przyrząd umożliwia prezentację i badanie fal na wodzie, doskonale obrazuje zachowanie się fal
elektromagnetycznych, świetlnych czy akustycznych. Powstające w kuwecie fale - ich rozchodzenie się,

odbijanie, interferencja, kształt - mogą być wytwarzane i obserwowanena ekranie urządzenia poprzez regulację
częstotliwości drgań. Wymiary : 32 x 27 x 29 (+20) cm, waga: 10,5 kg Specyfikacja techniczna: kabel o długości
140 cm, zasilanie: 230 V, 50-60 Hz, napięcie robocze : DC12V + 5%3, napięcie robocze lampy halogenowej:
12V/100W

szt.

27. Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej
Opis: W skład zestawu wchodzą: laser pięciowiązkowy (przełącznikiem można włączyć jedną, trzy lub pięć
wiązek), blok akrylowy - model soczewki dwuwypuktej, blok akrylowy - model soczewki płaskowypukłej, blok
akrylowy - model soczewki dwuwklęsłej, pryzmat prostokątny, pryzmat trapezowy, płytka równoległościenna,
elastyczne zwierciadło, które (po odpowiednim ustawieniu) może być zwierciadłem płaskim, wklęsłym lub
wypukłym (o regulowanym promieniu krzywizny), kuweta półcylindryczna, wykonana z folii magnetycznej
tarcza Kolbego, zasilacz sieciowy. Wszystkie elementy składowe zestawu umieszczone są w niewielkiej
plastikowej walizce z wypełnieniem.

szt.

28. Model atomu 3D
Opis: Trójwymiarowy model przekroju atomu wykonany ze sprężystej pianki.
W skład zestawu wchodzi instrukcja metodyczna z informacjami i propozycjami ćwiczeń. Model atomu o
średnicy 30 cm

szt.

29, Zestaw szkła laboratoryjnego
Opis: Gotowy komplet wyposażenia laboratorium szkolnego zawiera wysokiej jakości elementy. W skład
zestawu wchodzą: 2x kolba kulista okrągłodenna 100 ml - szkło BORO 3.3 - długa, szeroka szyja, 2x kolba
stożkowa Erlenmayera 250 ml - szkło BORO 3.3 - wąska szyja, 2x zlewka niska 100 ml - szkło BORO 3.3 -
biała skala, 2x zlewka niska 250 ml - szkło BORO 3.3 - biała skala, 1x gruszka do pipet, 1x pipeta szklana
wielomiarowa z paskiem Schellbacha klasy AS z certyfikatem serii 5 ml DURAN, 24x probówka okrągłodenna
16x160 mm - szkło BORO 3.3, 2x stojak na 6 probówek- plastikowy z ociekaczem, 1x szczypce do probówek

szt.
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10-40 mm - dł. 160 mm, 1x szczotka do probówek 25 x 100 mm, dł. trzonka 295 mm, 1x rozdzielacz gruszkowy
250 ml - kran szklany - korek PP, 1x moździerz porcelanowy 100 ml - śr. 100mm z tłuczkiem, 1x tygiel
porcelanowy niski poj. 50 ml, 1x parownica porcelanowa 35 ml - 60 x 25 mm - z wylewem, 1x płytka

porcelanowa - 6 wgłębień, 3x bagietka szklana 250 mm z gumowym uchwytem, 100x bibuła filtracyjna,
ilościowa - 125mm, średnioszybka, 2x cylinder miarowy - szkło BORO 3.3 - 250 ml z podziałką - wys. 330 mm,
2x cylinder miarowy PP 100 ml z podziałką niebieską, 2x lejek laboratoryjny PP śr. 55 mm - długi wylot, 1x

tryskawka PE - 250 ml — gładka, 12x pipeta 3 ml, 5x szalka Petriego szklana — 75/15, 5x szalka Petriego szklana
— 100/20, 5x szkiełko zegarkowe śr.70 mm,1x łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym, 2x pęseta 115 mm
- stal nierdzewna, 2x termometr laboratoryjny szklany -30 st.C +110 st.C, 1x szczypce laboratoryjne dł. 250 mm,
2x szpatułka dwustronnie płaska- dł. 150 mm - stal nierdzewna, 1x statyw laboratoryjny (metal) z wyposażeniem
- wersja z 7 elementami, 1x podnośnik laboratoryjny - stal nierdzewna - blat 20 cm, 2x palnik spirytusowy
szklany 150 ml, 1x dwustronny stojak do palnika alkoholowego, 2x okulary ochronne. Całość zapakowana w
pojemnik z pokrywką.

30.|Program multimedialny Didakta- Chemia
Opis: Program zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości
przyswojonych przez uczniów z różnych działów chemii. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, z

możliwością drukowania ćwiczeń i testów. Działy tematyczne: Skład materii — mieszaniny, atomy, molekuły,
liony, Terminologia — pierwiastki, halogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole, Procesy chemiczne —

wiązaniai rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawaniesoli, reakcje redoks, Rozwiązywanie zadań
— cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie równań chemicznych,
Związki organiczne — węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków organicznych. Program
obejmuje ćwiczenia interaktywnez różnych działów chemii, takich jak np.: budowa atomu, elektronowe modele
molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań, tworzenie związków
organicznych itp.

31..Zestaw plansz do chermii
Opis: Zestaw zawiera nie mniej niż 15 plansz do chemii o wymiarach 100x70. Układ okresowy pierwiastków,
skala elektroujemności według Paulinga, tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli, rozpuszczalność
substancji w wodzie, wiązania chemiczne, związki nieorganiczne, tlenki, kwasy nieorganiczne beztlenowe,
tlenowe kwasy nieorganiczne, węglowodory, pochodne węglowodorów, substancje chemiczne o znaczeniu
biologicznym, budowa materii, stany skupienia, promieniotwórczość

32. Model grafitu szt.
Opis: Zestaw składający się z atomów węgla i łączników do wykonania przestrzennego modelu grafitu.
Strukturę można łatwo zmontować i rozmontować, ajej wszystkie elementy przechowywać w plastikowym
pudełku. Stuelementowy zestaw zawiera: 39 atomów węgla z 5 otworami w kolorze czarnym o śr. 23 mm, 16

wiązań długich w kolorze szarym o długości 44 mm,45 wiązań krótkich w kolorze szarym o dł. 27 mm; wym.
modelu: 16 x 16 x 12 cm. Wykonanyz tworzywa sztucznego. Wymiary opakowania: 23,5 x 17 x 3,5 cm

szt. l

szt. l

HI. Razem: ( suma poz.od 1 do 32)
ich,Ocice 55,5 owogrodziec | oszt. 1

IV.ZespółSzkoln.
„Model jaskini kresowej
Opis: Model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej w przekroju. We wnętrzu jaskini krasowej znajdują
się poszczególne formy Krasu oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone stalaktyty, stalagmity oraz
stałagnaty. Model składa się z 2 elementów, po ściągnięciu górnej części mamy możliwość obserwacji wnętrza
jaskini z zaznaczonymi poszczególnymi formami krasowymi. Wymiary: 30x45x29.6 cm
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.|Dwustronna mapa Europa fizyczna/Europa polityczna
Opis: Klasyczna mapa fizyczna Europy wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.
Mapa wykonana techniką efektu trójwymiarowego. Na rewersie przedstawionyJest najbardziej aktualny podział
polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i ich granice oraz główne miastai regiony
pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne linie promowe,
największe lotniska i porty morskie. Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym.

Z boku mapy umieszczone jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich.
Znajdziemy tam takie informacje jak: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga. Mapa
foliowana, oprawiona w drewniane wałki. Skala 1 : 4 000 000.

szt.

u .|Polityczna mapa świata
Opis: Ścienna mapa pokazująca aktualne granice państw świata, a także ich stolice oraz stolice państw
niezależnych, a także mapy biegunów oraz flagi narodowe. Skala: 1:20 000 000, wymiary nie mniejsze niż 190

x 130 cm

szt.

„Fizyczna mapa świata
Opis: Ścienna mapa fizyczna świata, w skali 1:20 000 000, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym. Mapa wykonana z wytrzymałych materiałów. Prezentuje również rzeźbę terenu, wyróżniając
m.in.: wysokości, głębokości, rzeki, jeziora, wulkany, wodospadyi wiele innych. Mapa zawiera: granice państw,
stolice państw, stolice terytoriów zależnych, miasta według ilości mieszkańców, pustynie, lodowcei lądolody,
szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe, głębokości, wysokości, mapy biegunów. Nie mniejsza
niż 170 x 150 cm.

szt.

„Fizyczna mapa Polski
Opis: Ścienna mapa fizyczna Polski oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym. Skala: I :

550 000 lub 1 : 440 000, wymiary nie mniejsze niż 160 x 120 cm.

szt.

.INauka o Ziemi zestaw plansz do geografii
Opis: Zestaw plansz dydaktycznych do geografii. Każda plansza posiada wymiar 70cm x 100cm. Znajdują się
na nich ilustracje podzielone na poszczególne zagadnienia: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa,
Azja, Australia, Europa - mapa fizyczna, Układ słoneczny, Światło i kolory, Pory roku, Atmosfera i wnętrze
ziemi, Budowa wulkanu, Dzieje geologiczne ziemi, Minerały i kamienie szlachetne, Dinozaury i inne gady
prehistoryczne, Mapa pogody, Chmury i ich rodzaje, Zjawiska atmosferyczne, Obieg wody w przyrodzie,
Pustynia Sahara, Sawanna afrykańska, Dżungla afrykańska, Dżungla amazońska, Arktyka, Azja Południowo-
Wschodnia, Azja Środkowa, Australia, Rafa koralowa.

szt.

.|Fantom osoby dorosłej
Opis: Fantom do nauki RKO/AE i usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. Posiada realistyczne
odwzorowanie anatomiii fizjonomii człowieka. Widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne (żebra, mostek,
sutki. Wymaga odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych. W czasie wentylacji
widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej. Konstrukcja umożliwia również naukę udzielenia pomocy przy
zadławieniu (rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza). Wyposażony w unikalny mechanizm pomagający

w dostosowaniu siły ucisku oraz interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego (uczeń widzi, słyszy i czuje
poprawność wykonywanego ćwiczenia). Sygnał świetiny (kolorowe diody) informuje o prawidłowości
częstotliwości uciśnięć. Sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdza poprawną
głębokość masażu.,wym.: 60 x 36 x 17 cm, waga: 4 kg; fantom ze wskaźnikiem, 10 dróg oddechowych, W
zestawie torba transportowa oraz mata do ćwiczeń

szt.
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„Zestaw modeli wirusów
Opis: Zestaw zawiera4 szt. modeli wirusów, umieszczonych na płytkach wykonanych z PCV, o wymiarach 16

x 13 x 7 cm.

szt.

|Zestaw preparatów mikroskopowych „Botanika”
Opis: Zestaw preparatów tematycznych, trwałych, barwionych. Przeznaczone do obserwacji pod mikroskopami
biologicznymi w świetle przechodzącym. Zawierają skrawki różnych tkanek roślin, należących do różnych grup
taksonomicznych. W skład zestawu wchodzą m.in. następujące preparaty: skórka cebuli, wierzchołek korzenia

cebuli, komórki rozwijającego się pyłku (w fazie profazy), komórki rozwijającego się pyłku (w fazie metafazy),
drewno lipy, owoc gruszy - komórki kamienne, bulwa ziemniaka - ziarna skrobi, pęd dyni- przekrój podłużny,
rącznik (Ricinus) - ziarno aleuronowe, pręciki lilii - z woreczkami pyłkowymii ziarnami pyłku, zalążnia lilii - z
widocznymi zalążkami i zarodkami, skrętnica — koniugacja, igła sosny - przekrój poprzeczny, liść paproci —

przekrój, rodnia mchu - przekrój podłużny.

szt.

10. Zestaw preparatów mikroskopowych „Kręgowce”
Opis: Preparaty do użycia z mikroskopem optycznym. Wymiary szkiełka 75 x 25 mm, całość zapakowana w
drewniane lub plastikowe pudełko z przegródkami o wymiarach 10 x 8 x 35 mm. W skład zestawu wchodzą,
m.in.: skóra żaby, jelito cienkie żaby ,krew żaby, jądro żaby, wątroba żaby, serce żaby, wątroba królika, jądro
królika, jajnik królika, rdzeń kręgowy królika, zakończenie nerwu ruchowego królika, tkanka kostna zbita,
ściana, żołądka ssaka, jelito cienkie ssaka, jelito grube ssaka , trzustka ssaka, śledziona ssaka, pęcherzyk
żółciowy ssaka, płuco ssaka, tętnica i żyła ssaka, nerka ssaka, plemniki ludzkie, skóra człowieka, oko ssaka,
chromosomy ludzkie we krwi (żeńskie i męskie).

szt,

1. Zestaw preparatów mikroskopowych „Bezkręgowce”
Opis: Zestawy preparatów mikro skopowych na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera:
dżdżownica, mrówka, pantofelek ogoniasty (Paramecium caudatum), cały, stułbia, przekrój poprzeczny,
wypławek, przekrój poprzeczny.

szt.

12. „Zestaw demonstracyjny Płyny i gazy”
Opis: Zestaw przyrządów doświadczalnych umożliwiających prezentację i sprawdzenie słuszności praw z
zakresu mechaniki płynów i gazów oraz demonstrację podstawowych zagadnień związanych z szeroko
rozumianą nauką o płynach i gazach. W jego skład wchodzą m.in. manometr wodny otwarty, model baroskopu
cieczowego, paradoks hydrostatyczny, przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona, przyrząd do prawa Pascala,
naczynia połączone różnych kształtów, cylinder do doświadczeń z prawem Pascała, model prasy hydraulicznej,
nurek Kartezjusza, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków
o jednakowej masie, naczynie przelewowe. Przykładowe wymiary 46 x 33 x 15 cm.

szt.

13. Zestaw do badania prawa Archimedesa
Opis: Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w
wodzie. W składa zestawu wchodzi: siłomierz, blok plastikowy z hakiem, plastikowe naczynie wypornościowe,
pojemność 250 ml, naczynia przelewowe i zlewka z miarką, naczynie cylindryczne..

szt.

14. Zestaw demonstracyjny do badania sił
Opis: Zestaw pozwala na przeprowadzenie doświadczeń dotyczących ważnych zagadnień z zakresu
mechaniki „tj. grawitacja, równowaga sił, środek ciężkościrównowaga sił działających na ciało względem środka
ciężkości, działanie wielu par sił na ciało, moment uzyskania jego równowagi. Wyrób składa się z tarczy o
nieregularnym kształcie z otworkami, do których wkłada się kołeczki połączone nićmi z odważnikami, za
pośrednictwem krążków, służących do zmiany kierunków działania sił. Wszystkie elementy zestawu posiadają
uchwyty magnetyczne do mocowania na tablicy metalowej. Wymiary: 250x250x40mm

szt.
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15. Zestaw do ćwiczeń z akustyki
Opis: W skład zestawu wchodzą: para kamertonów rezonansowych z młoteczkiem — 1 kpl., sonometr
(trichord) — 1 szt. zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości — 1 kpl., sprężyna do demonstracji fali
podłużnej — 1 szt., sprężyna do demonstracji fali poprzecznej — 1 szt., zestaw 10 odważników50 g— 1 kpl.,
statyw z podziałką — 1 kpl., miara zwijana - ] szt., stoper — 1 szt. Wymiary: 740 x 400 x120 mm.

szt.

16. Zestaw „Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8”
Opis: Podstawowy zestaw dydaktyczny zawiera opis 30 doświadczeń oraz komplet odczynników
chemicznych niezbędnych do ich wykonania. Zawartość: karty z opisem doświadczeń (30 laminowanych kart
A4), komplet odczynników wykorzystywanych w doświadczeniach. Odczynniki: 50g - magnez wstążka,50 g -
miedź drut,50 g - żelazo drut,25 g - sód,25 g - fosfor czerwony, 100 ml- gliceryna bezwodna,50 g - parafina
rafinowana,50 g - siarka (granulki),50 g - pył cynkowy, 250 ml - kwas solny 3%,100 g - węglan wapnia, 100 g -

węglan sodu bezwonny, 100 g - tlenek wapnia, 100 ml - fenoloftaleina r-r 1%,1 I - woda odmineralizowana,25 g
- chlorek glinu,25 g - chlorek cynku, 100 g - manganian (VII) potasu, 100 g - wodorotlenek sodu (granulki),25 g
- jodek potasu, 10 g - azotan (V) srebra (1),50 g - siarczan (VT) miedzi (II), 5 g - oranż metylowy,250 g - grys
marmurowy, 100 sztuk - paski lakmusowe, 100 sztuk - paski wskaźnikowe pH 1-10.

szt.

17. Zestaw szkła laboratoryjnego
Opis: Gotowy komplet wyposażenia laboratorium szkolnego zawiera wysokiej jakości elementy. W skład
zestawu wchodzą: 2x kolba kulista okrągłodenna 100 ml - szkło BORO 3.3 - długa, szeroka szyja, 2x kolba
stożkowa Erlenmayera 250 ml - szkło BORO 3.3 - wąska szyja, 2x zlewka niska 100 ml - szkło BORO 3.3 -
biała skala, 2x zlewka niska 250 ml - szkło BORO 3.5 - biała skala, 1x gruszka do pipet, 1x pipeta szklana
wielomiarowa z paskiem Schellbacha klasy AS z certyfikatem serii 5 m] DURAN, 24x probówka okrągłodenna
16x160 mm - szkło BORO 3.3, 2x stojak na 6 probówek- plastikowy z ociekaczem, 1x szczypce do probówek
10-40 mm - dł. 160 mm, 1x szczotka do probówek 25 x 100 mm, dł. trzonka 295 mm, 1x rozdzielacz gruszkowy
250 ml - kran szklany - korek PP, 1x moździerz porcelanowy 100 ml - śr. 100mm z tłuczkiem, 1x tygiel
porcelanowy niski poj. 50 mi, 1x parownica porcelanowa 35 ml - 60 x 25 mm- z wylewem, 1x płytka
porcelanowa - 6 wgłębień, 3x bagietka szklana 250 mm z gumowym uchwytem, 100x bibuła filtracyjna,
ilościowa - 125mm, średnioszybka, 2x cylinder miarowy - szkło BORO 3.3 - 250 ml z podziałką - wys. 330 mm,
2x cylinder miarowy PP 100 ml z podziałką niebieską, 2x lejek laboratoryjny PP śr. 55 mm - długi wylot, 1x
tryskawka PE- 250 ml — gładka, 12x pipeta 3 ml, 5x szalka Petriego szklana — 75/15, 5x szalka Petriego szklana
— 100/20, 5x szkiełko zegarkowe śr.70 mm,1x łyżeczka do spalań z kolnierzem ochronnym, 2x pęseta 115 mm
- stal nierdzewna, 2x termometr laboratoryjny szklany -30 st.C +110 st.C, 1x szczypce laboratoryjne dł. 250 mm,
2x szpatułka dwustronnie płaska- dł. 150 mm stal nierdzewna, 1x statyw laboratoryjny (metal) z wyposażeniem
- wersja z 7 elementami, 1x podnośnik laboratoryjny - stal nierdzewna - blat 20 cm, 2x palnik spirytusowy
szklany 150 ml, 1x dwustronny stojak do palnika alkoholowego, 2x okulary ochronne. Całość zapakowana w
pojemnik z pokrywką.

szt.

18. Zestaw odczynników chemicznych
Opis: zestaw zawierający: Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml , Alkohol trójwodorotlenowy
(gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 mi , Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml ,
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g , Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g, A zotan(V)sodu (saletra
chilijska) 100 g, Azotan(V)srebra 5 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml, Bibuła
filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy, Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, Chlorek
miedzi(1I) (roztwór ok.35%) 100 ml , Chlorek potasu 100 g, Chlorek sodu 250 g, Chlorek wapnia 100 g, Chlorek
żelaza(IHI) (roztwór ok.45%) 100 mi, Cyna (metal-granulki) 50 g, Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór
alkoholowy) 100 ml, Glin (metal-pył) 25 g, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, Kwas azotowy(V) (ok.54 %)
250 ml, Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml, Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, Kwas mlekowy

szt.
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(roztwór ok.80%) 100 mi, Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, Kwas octowy (kwas etanowy
roztwór 80%) 100 ml, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 mi, Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-
wiórki) 25 g, Magnez (metal-proszek) 100 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, Miedź
(metal- drut) 50 g, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 ml, Octan
ołowiu(II) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Oranż metylowy (wskaźnik)5 g, Parafina rafinowana (granulki) 50
g, Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt, Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt,
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan(VI)miedzi(ll) 5hydrat 100 g, Siarczan(VI)sodu (sól

glauberska) 100 g, Siarka (mielona -) 250 g, Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g, Tlenek magnezu 50 g,
Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Węglan potasu bezwodny 100

g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan
wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g, Wodorotlenek sodu
(zasada sodowa) 250 g, Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal- proszek) 100 g, Cynk-granulki 50 g, Lakmus
(wskaźnik) lg, Karbid (węglik wapnia) 200g.
Do zestawu odczynnikówi chemikaliów dołączamykarty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie
CD. Wszystkie odczynniki oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wjęzyku polskim.

IV. Razem: (suma poz. od 1 do 18)
Przedszkolny w Trzebies. VW.Zespół Szkoln iu; Trzebień,ul. Leś 0 Bolesławiec

,
Mikroskop
Opis: Wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający dwa źródła światła. Materiał układu optycznego
wykonany ze szkła optycznego, powiększenie: 40-800x, średnica tubusu okularu: 23,2 mm okulary: WF10x,
soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x (z amortyzacją), rewolwer: 3 obiektywy, stolik: 90x90 mm, z zaciskami
zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości: 0-11 mm, pionowy, kondensor: NA
0,65diafragma obrotowa diafragma (6 apertury), regulacja ostrości: zgrubna korpus: plastikowy, podświetlenie:
LED regulacja jasności: tak, zasilanie: 220V 50Hz, lub 2 baterie AA, typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V
(oświetlenie górne i dolne)

szt.

Zestaw preparatów mikroskopowych „Botanika”
Opis: Zestaw preparatów tematycznych, trwałych, barwionych. Przeznaczonych do obserwacji pod
mikroskopem biologicznym w świetle przechodzącym. Zawierają skrawki różnych tkanek roślin, należących do
różnych grup taksonomicznych, pozwalające na zilustrowanie różnych zagadnień z zakresu fizjologii, anatomii
i biologii rozwoju roślin. W skład zestawu wchodzą m.in. następujące preparaty: skórka cebuli, wierzchołek
korzenia cebuli, komórki rozwijającego się pyłku (w fazie profazy), komórki rozwijającego się pyłku (w fazie
metafazy), drewno lipy, owoc gruszy - komórki kamienne, bulwa ziemniaka - ziarna skrobi, pęd dyni - przekrój
podłużny, rącznik (Ricinus) - ziarno aleuronowe, pręciki lilii - z woreczkami pyłkowymii ziarnami pyłku,
zalążnia lilii - z widocznymi zalążkami i zarodkami, skrętnica — koniugacja, igła sosny - przekrój poprzeczny,
liść paproci — przekrój, rodnia mchu - przekrój podłużny.

szt.

Zestaw preparatów mikroskopowych „Tkanki człowieka”
Opis: Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wymiarach 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 20
preparatów: rozmaz krwi ludzkiej (z ust),mięśnie poprzecznie prążkowane, przekrój poprzeczny, mózg (przekrój
poprzeczny), tkanka wątroby, nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój, komórka nabłonkowa z jamy ustnej,
cała, tkanka tłuszczowa, przekrój, chrząstka szklista, przekrój, tkanka chrzęstna włóknista, przekrój, Jelito,
przekrój poprzeczny, żyła, przekrój, tarczyca, przekrój, nadnercze, przekrój, jelito grube, przekrój poprzeczny,
okrężnica, przekrój, nerka, przekrój poprzeczny, śledziona, przekrój „trzustka, przekrój, żołądek, przekrój, jądro,
przekrój poprzeczny.

szt.
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4.|Zestaw preparacyjny do przygotowania preparatów mikroskopowych szt. 5

Opis: Zestaw narzędzi preparacyjnych. Stosowany do przygotowania preparatów mikroskopowych oraz
pobierania próbek. Zestaw zawiera m.in.: igłę preparacyjną prosta (czarny plastikowy uchwyt, chromowana
stal), igłę preparacyjna lancetowata (czarny plastikowy uchwyt, chromowana stal), stalową pęsetę z ostrym
zakończeniem, stalową pęsetę zakończoną tępo, stalowe nożyczki sekcyjne, zakończone ostro, stalowy skalpel
(uchwyt do montażu ostrzy), ostrza skalpela (do montażu w uchwycie skalpela), plastikową pipetę Pasteura o
pojemności 1 cm3, plastikową okrągłodenną probówkę z korkiem. Całość znajduje się w estetycznym
wzmocnionym etui zamykanym na zamek błyskawiczny.

5.|Atlas anatomii człowieka szt. l

Opis: Atlas zawiera rysunki anatomiczne oraz słownik terminów anatomicznych, na schematach przedstawiony
układ szkieletowy i mięśniowy, podstawowe wiadomości o budowie układów: pokarmowego, oddechowego,
moczowego, rozrodczego, dokrewnego, krążenia nerwowego, a także o skórze i narządach zmysłów,a także
wybrane informacje dotyczące fizjologii człowieka. Każdy dział zawiera szczegółowe rysunki.

6.| Model oka szt. l

Opis: Szczegółowy model anatomiczny przedstawiający oko człowieka Rozkładany model prezentuje 6

najważniejszych części oka: twardówkę, ciało szkliste, naczyniówkę, soczewkę, tęczówkę i rogówkę.
Wymiary: !7cm x 17 cm x 17, wykonany z tworzywa sztucznego

7|Model ucha szt. l

Opis: Szczegółowy model anatomiczny przedstawiający ucho człowieka Rozkładany model prezentuje 6

najważniejszych części. Wykonane z PCV. Wymiary 42 x 24 x 16 cm, Wykonanyz tworzywa sztucznego
8.|Model serca szt. 1

Opis: Model anatomiczny przedstawiający serce człowieka w 4-krotnym powiększeniu. Możliwość rozłożenia
na 3 części: budowy komór serca, zastawek i przedsionka oraz żył i tętnic. Naturalnej wielkości wykonany
z tworzywa sztucznego.

9.| Model komórki roślinnej szt. l
Opis: Model wykonany z pianki pozwalającą zademonstrować budowę komórki. Podpisy w języku polskim.
Wymiary 12,5 x 12,5 x 12,5 cm

10.|Model komórki zwierzęcej SZ. l
Opis: Model wykonanyz pianki pozwalającą zademonstrować budowę komórki. Podpisy w języku polskim.
Średnica 13 cm

11.JZestaw modeli wirusów szt. l

Opis: Zestaw zawiera 4 szt. modeli wirusów: wirus HIV, adenowirus, bakeriofag, wirus pałeczkowaty,
Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce. Rozmiary 20 x 15 x 8 cm
każdy.

12.|Aflas geograficzny szt. 10
Opis: Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata), z przeglądem regionalnym
(kontynenty i części kontynentów), ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zawiera charakterystykę
środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych.
Stały zestaw map tematycznych opracowanych dla każdego kontynentu. Przykładowe wymiary 20,5 x 29 cm,
liczba stron około 150. Oprawa miękka.

szt. 10Kompas Nansen
Opis: Metalowy kompas z igła magnetyczna zawieszoną wewnątrz obudowy. Przykładowe wymiary: średnica
tarczy około 7,5 cm, wysokość około 1 cm, waga około 20 gram. Każdy kompas osobno zapakowany
W kartonowe opakowanie.
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14. Profil glebowy
Opis: Zestaw składający się z 6-ciu zamkniętych i opisanych słojów z PCV. Zawierające naturalne,
wyskalowane warstwy prezentujące przekroje najpopularniejszych gleb występujących w Polsce. Do każdego
słoja dołączone są karty charakterystyk zawierające krótki opis genezy gleby, Występowanie w Polsce i na
Świecie. Opis naturalnej szaty roślinnej. Wykaz najczęściej uprawianych roślin. Każdy ze słojów ma wysokość
około 30 cm. Przekrój to 10 cm x 10 cm.

szt.

15. Przybory kreślarskie
Opis: Zestaw przyrządów tablicowych. Przybory wykonane są ze sklejki, z wbudowanymi magnesami, które
gwarantują doskonałą przyczepnośćdo tablic szkolnych. W skład zestawu wchodzi: liniał 100 cm, trójkąt 45” 50
cm / 30 cm / 60 cm, trójkąt 60* 60 cm / 40 cm / 40 cm, kątomierz o podstawie 50 cm, cyrkiel z
magnesami (uniwersalny na kredę oraz marker), magnetyczna stopkatrójnóg cyrkla.

szt.

16. Nakładka na tablicę suchościerną — układ współrzędnych
Opis: Rozmiar planszy: 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery taśmy magnetyczneo szerokości
4 cm.

szt.

17. Plansze dydaktyczne z matematyki
Opis: Zestaw zawiera plansze dydaktyczne m.in.: czworokąty, figury przystające - cechy przystawania
trójkątów, kartezjański układ współrzędnych, liczba Pi, Potęgi, Okrąg i koło, kąty, liczby rzymskie, pierwiastki,
procenty, ostrosłupy, trójkąty, graniastosłupy, tabliczka mnożenia, twierdzenie Pitagorasa, cechy podzielności,
wyrażenia algebraiczne, Wymiary 68 x 98 cm. Każda plansza ofoliowana, po której można pisać zmywalnym
markerem.

szt.

18. Symulator „Obieg wody w przyrodzie — modeł funkcjonalny”
Opis: Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający
fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący obieg wody
w przyrodzie. Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury.
Wymiary: 40x30x20cm. Zestaw zawiera: wypukłą wanienka prezentująca ukształtowanie terenu, pokrywka na
chmurę,

szt.

19. Głobus fizyczny
Opis: Globus fizyczny o wymiarach 42cm, wysokość: 62cm. Stopka plastikowa, cięciwa aluminiowa.
Na globusie podanych jest wiele dodatkowych informacji oprócz mapy fizycznej politycznej, jak linia zmiany
dnia, strefy czasowe itp. Podane wiadomości są opisane bardzo czytelnie

szt.

20. Dwustronna mapa Europa fizyczna/Europa polityczna
Opis: Klasyczna mapa fizyczna Europy wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska.
Mapa wykonana techniką efektu trójwymiarowego.Na rewersie przedstawiony jest najbardziej aktualny podział
polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i ich granice oraz główne miasta

i regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne linie
promowe, największe lotniska i porty morskie. Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu
Północnym. Z boku mapy umieszczone jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach
europejskich. Znajdziemy tam takie informacje jak: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga.
Mapa foliowana, oprawiona w drewniane wałki. Skala 1 : 4 000 000.

szt.

21. Polityczna mapa świata
Opis: Ścienna mapa pokazująca aktualne granice państw świata, a także ich stolice oraz stolice państw
niezależnych, a także mapy biegunów oraz flagi narodowe. Skala: 1:20 000 000, wymiary nie mniejsze niż 190

x 130 cm

szt.
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22. |Fizyczna mapa świata
Opis: Ścienna mapa fizyczna świata, w skali 1:20 000 000, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem
sznurkowym. Mapa wykonana z wytrzymałych materiałów. Prezentuje również rzeźbę terenu, wyróżniając
m.in.: wysokości, głębokości, rzeki, jeziora, wulkany, wodospadyi wiele innych. Mapa zawiera: granice państw,
stolice państw, stolice terytoriów zależnych, miasta według ilości mieszkańców, pustynie, lodowcei lądolody,
szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe, głębokości, wysokości, mapy biegunów. Nie mniejsza
niż 170 x 150 cm.

szt.

23. Zestaw plansz do geografii „Nauka o Ziemi” Opis: Zestaw plansz dydaktycznych do geografii. Każda plansza
posiada wymiar 70cm x 100cm. Znajdują się na nich ilustracje podzielone na poszczególne zagadnienia: Afryka,
Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Australia, Europa - mapa fizyczna, Układ słoneczny, Światło

i kolory, Pory roku, Atmosfera i wnętrze ziemi, Budowa wulkanu, Dzieje geologiczne ziemi, Minerały i

kamienie szlachetne, Dinozaury i inne gady prehistoryczne, Mapa pogody, Chmury i ich rodzaje, Zjawiska
atmosferyczne, Obieg wody w przyrodzie, Pustynia Sahara, Sawanna afrykańska, Dżungla afrykańska, Dżungla
amazońska, Arktyka, A zja Południowo- Wschodnia, Azja Środkowa, Australia, Rafa koralowa.

szt.

24. Zestaw multimedialnych programów — Didakta Biologia
Opis: Program zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości
przyswojonych przez uczniów z różnych działów bioogii. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale
istnieje także możliwość drukowania ćwiczeń i testów. Działy tematyczne: Rośliny i zwierzęta oraz Nauka
o człowieku. Program obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa
atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań,
tworzenie związków organicznych itp.

szt.

25. Mikroskop stereoskopowy
Opis: Mikroskop klasy edukacyjnej. Łatwy w użyciu do wykorzystywania przez dzieci. Możliwość dołączenia
przez opcjonalny adapter 30 mm kamerkę typu okular cyfrowy, montowaną w jeden z tubusów okularowych.
Umożliwiająca wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.

szt.

26. Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi
Opis: Obrotowy, kolorowy wyświetlacz LCD 3", obsługa kart microSD
o pojemności do 32 GB, możliwość połączenia z komputerem PC za pomocą złącza USB 2.0, wyjście AV do
podłączenia do telewizora lub projektora, robienie zdjęć i nagrywanie filmów, automatyczna konfiguracja
ekspozycji i balansu bieli, 8 wbudowanych diod LED w kolorze białym z możliwością płynnej regulacji

Ijasności, powiększenie cyfrowe 4x, akumulator litowo-jonowy, pomiar wielkości liniowych, powierzchni,
kątów i promieni badanych próbek, kompatybilność z systemami Windows i Mac OS. W skład zestawu
wchodzą: Mikroskop Levenhuk DTX 500 Mob,, statyw, adapter, kabel USB, kabel AV, akumulator litowo-
jonowy, futerał, pasek, ściereczka do czyszczenia, oprogramowanie do przetwarzania obrazu, instrukcja
obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna.

szt. 11

27. Zestaw multimedialnych programów — Didakta Biologia
Opis: Program zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości
przyswojonych przez uczniów z różnych działów bioogii. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale
istnieje także możliwość drukowania ćwiczeń i testów. Działy tematyczne: Rośliny i zwierzęta oraz Nauka
o człowieku. Program obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa
atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań,
tworzenie związków organicznych itp.

szt.
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28. Zestaw programów multimedialnych Didakta Chemia
Opis: Program zawiera przykłady i zadania interaktywne oraz umożliwia sprawdzenie wiadomości
przyswojonych przez uczniów z różnych działów chemii. Do wykorzystania na tablicach interaktywnych, ale
istnieje także możliwość drukowania ćwiczeńi testów. Działy tematyczne: Skład materii — mieszaniny, atomy,
molekuły, jony, Terminologia — pierwiastki, hałogenki, tlenki i siarczki, kwasy, wodorotlenki, sole, Procesy
chemiczne — wiązania i rozkład, reakcje tlenu z wodą, neutralizacja, powstawanie soli, reakcje redoks,
Rozwiązywanie zadań — cząsteczki masy, ilość materiału i masa molowa, stężenie molowe, rozwiązywanie
równań chemicznych, Związki organiczne — węglowodory, pochodne węglowodorów, reakcje związków
organicznych. Program obejmuje ćwiczenia interaktywne z różnych działów chemii, takich jak np.: budowa
atomu, elektronowe modele molekuł, okresowy układ pierwiastków, tworzenie wzorów chemicznych i równań,
tworzenie związków organicznych itp.

szt.

29. Zestaw odczynników chemicznych
Opis: zestaw zawierający: Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml , Alkohol trójwodorotlenowy
(gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml , Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml ,

Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g , Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g, Azotan(V)sodu (saletra
chilijska) 100 g, Azotan(V)srebra 5 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-907C) 250 ml, Bibuła
filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy, Chłorek miedzi(ll) (roztwór ok.35%) 100 ml, Chlorek
miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml , Chlorek potasu 100 g, Chlorek sodu 250 g, Chlorek wapnia 100 g, Chlorek
żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, Cyna (metal-granulki) 50 g, Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór
alkoholowy) 100 mi, Glin (metal-pył) 25 g, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, Kwas azotowy(V) (ok.54 %)
250 ml , Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml, Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, Kwas mlekowy
(roztwór ok.80%) 100 m], Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, Kwas octowy (kwas etanowy
roztwór 80%) 100 ml, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml, Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-
wiórki) 25 g, Magnez (metal-proszek) 100 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g, Miedź
(metal- drut) 50 g, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Octan etylu 100 mi, Octan
ołowiu(1I) 25 g, Octan sodu bezwodny 50 g, Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g, Parafina rafinowana (granulki) 50
g, Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt, Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt,
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan(VFI)miedzi(II) 5hydrat 100 g, Siarczan(VI)sodu (sól

glauberska) 100 g, Siarka (mielona -) 250 g, Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g, Tlenek magnezu 50 g,
Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(IIT) 50 g, Węglan potasu bezwodny 100

g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan
wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g, Wodorotlenek sodu
(zasada sodowa) 250 g, Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal- proszek) 100 g, Cynk-granulki 50 g, Lakmus
(wskaźnik) Ig, Karbid (węglik wapnia) 200g.
Do zestawu odczynnikówi chemikaliów dołączamy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie
CD. Wszystkie odczynniki oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim.

szt.

VI: ZespółSzkolno— Przedszkoli zowie, Żeliszów 102 „59-700: "Bolesławiec-
V. Razem: (sumapoz. od ] do 29)

1. Zestaw pałeczek do słektryzowania szt.
Opis: Zestaw 4 pałeczek do doświadczeń z elektrostatyki. Pałeczki wykonane z różnych materiałów: szklana,
ebonitowa, winidurowa I stalowa. Długość 30 cm.

szt.Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi
Opis: Niewielka ilość opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku.
Średnica 70 mm.
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Magnetyczne krążki
Opis: 5 plastikowych krążków magnetycznych, które umieszcza się na dołączonym trzpieniu. Średnica krążków
3,5 cm, trzpień o wymiarach 12,3 x 4,2 cm.

szt.

.|Kamertony rezonujące
Opis: Kamertony służą do wykonywania doświadczeń z akustyki (powstawanie fal głosowych, rezonans tych
fal, efekt dudnienia itp.). Charakterystyka: częstotliwość: 440 Hz - 2 szt., wymiary 20 x 10 x 20 cm,
waga: 250 g

szt,

„Przewody z zakończeniem typu krokodylek
Opis: Jest to zestaw 4 przewodów,które są wstępnie zakończone zaciskiem krokodylkowym na jednym końcu
i żeńskim. Każdy zacisk krokodylkowy z żeńskim kablem łączącym ma długość przewodu 30 cmi złącze
żeńskie, które łatwo pasuje do standardowego męskiego złącza 2,54 mm. Każdy pakiet składa się z dwóch
czerwonych kabli i dwóch czarnych kabli.

szt.

Fałownica
Opis: Falownica ilustruje zjawisko fal poprzecznych i podłużnych. Umożliwia demonstrację i poznanie
zagadnień z zakresu fizyki. Urządzenie wyposażone w wał z uchwytem, który po obróceniu działa na szereg
pionowych prętów. Ostatnie 8 prętów zakrzywionych pod kątem umożliwia obserwację podłużnych

i poprzecznych fal. Na rączce znajduje się skala stopniowa (360 stopni), umożliwiająca odczytanie kąta
fazowego. Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu. Wymiary 45 x 10 x 29 cm.

szt,

.|Pojazd do demonstracji LU zasady dynamiki Newtona
Opis: Pomoc dydaktyczna, która obrazuje jak pojazd napędzany jest siłą reakcji, która pochodzi od poruszanego
powietrzem wiatraczka umieszczonego na pojeździe. Pojazd zasilany 2 bateriami. Wymiary wózka 14 x 7 x 3

cm, wymiary płytki 12 x 11 cm.

szt.

„Wózki do doświadczeń z mechaniki
Opis: Pomoc do doświadczeń mechanicznych, składająca się z dwóch wózkówi czterech ciężarków, które
można nakładać na wózki, aby zmienić ich masę. Wykonane z metalu. Zestaw zawiera 2 szt. Wymiary 15 x 8 x
4,5 cm oraz 4 okragłe odważniki, każdy po 250 g

szt.

„|Krążek Newtona
Opis: Krążek Newtona składa się z podstawy aluminiowej z nadrukowanymi barwnymi segmentami. Barwy
obejmują podstawowe barwy widma (czerwony, pomarańczowy, żóky, zielony, niebieski, indygo, fioletowy). W
momencie obracania krążka, barwy zlewają się ze sobą, a oko jest niezdolne do szybkiej reakcji i widzi jedynie
zmieszane barwy tworzące biel. Rozmiar: 20 x 30 x 12 cm — Waga: ok. 1 kg

szt.

10. Maszyna do mieszania barw
Opis: Demonstracyjny przyrząd w postaci projektora wyposażonego w trzy diody LED, które emitują wiązki
światła w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim. Każda dioda jest niezależnie włączana lub
wyłączana, istnieje też możliwość niezależnego regulowania intensywności emisji koloru. Każda dioda
zamontowana jest w ruchomym gnieździe, które umożliwia regulację kąta wiązki koloru na rzucaną
powierzchnię. Każda wiązka wyświetla na płaszczyźnie jednobarwne koło,a ich nakładanie powoduje mieszanie
barw. Projektor zasilany jest za pomocą załączonego przewodu zakończonego wtykami bananowymi lub
zasilacza bateryjnego (do działania wymagane są 4 baterie AA). Napięcie 6V AC/DC- pobór prądu około 200
mA. Wymiary stojaka z ekranem 17 x 15,5, x 19 cm, wymiary ekranu 16 x 10,5 cm, wymiary stojaka na lampy
16,5 x 7 x 19 cm, przewódo dł1 m, 3 przewody do lamp o dł. 32 cm, wymiary lamp 3,5 x 16,5 cm.

szt.

11. Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej materii
Opis: Do krążka przymocowanych jest pięć prętów wykonanych z różnych metali: aluminium, stali, mosiądzu,
miedzii niklu. Można dzięki niemu badać przewodność cieplną metali i porównywaćją. Długość 32 cm.

szt.
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12. Półkule Magdeburskie
Opis: Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione
półkule, Półkule - dwie żelazne tarcze z uchwytami. Średnica wewnętrzna 7 cm, Średnica zewnętrzna 10,5 cm.

szt.

13 .|Komgora próżniowa szt.
Opis: W zestawie hermetyczny pojemnik i pompa ręczna służąca do wyciągnięcia powietrza z komory. Elementy
wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary pojemnika 12,5 x 10,5 cm, długość pompki 14 cm.

14. Wahadło Newtona szt.
Opis: Urządzenie zbudowane jest z kilku stalowych kulek, które stykają się ze sobą. Wszystkie kulki zawieszone
są na nitkach. Kulki są jednakowe — mają taką samą wielkość i masę. Wahadło może wykonywaćruch tylko w
jednej płaszczyźnie. Odchylenie i puszczenie jednej kulki, która uderzy w rząd kolejnych, spowoduje reakcję
ostatniej kulki. Wymiary 12 x 11 x 15 cm, średnica kulki 2 cm.

15.| Pierścień Gravesandego szt.
Opis: Zestaw zawiera mosiężną kulkę o śr. 25 mm przymocowaną za pomocą łańcuszka mosiężnego do pręta z
drewnianym uchwytem. Drugim elementem zestawu jest mosiężny pierścień z drewnianym uchwytem. Po
jednoczesnym podgrzaniu kulkii pierścienia, kulka ponownie przechodzi przez pierścień. Długość 30 cm.

16.| Fizyczne domino — wielkości fizyczne szt.
Opis: Gra planszowa wykonana z drewna. Na płytkach domina znajdują się pojęcia fizyczne, ich definicje,
wzory fizycznych i ich jednostki. Zestaw zawiera około 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Wszystko
zapakowane jest w drewnianą skrzynkę o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm.

17.|Nadmanganian potasu szt.
Opis: Manganian(VII) potasu, cz. 500g (nadmanganian potasu).

18.| Paski wskaźnikowe uniwersalne do pomiaru pH szt.
Opis: Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. Nadające się do celów
edukacyjnych ze względu na wystarczającą ogólną dokładność wskazań. Zestaw zawiera 100 szt.

19 IKsiążeczka -Wskaźniki pH szt.
Opis: Książeczka zawierająca papierki ze wskaźnikowymi do mierzenia pH w zakresie od 1 do 14. W zestawie
80 szt.

20. Model struktury lodu szt.
Opis: Model lodu, składający się z 78 atomówi 97 łączników (2 rodzaje). Możliwość składania i rozkładania.
Wymiary: średnica atomów 2,2 cm i 1,7 cm. Całość w plastikowym opakowaniu o wymiarach 23 x 17 x 3,5 cm

21.|Domino chemiczne — symbole i wzory szt.
Opis: Gra planszowa wykonana z drewna. Na płytkach domina znajdują się symbole i wzory chemiczne. Zestaw
zawiera około 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Wszystko zapakowane Jest w drewnianą skrzynkę o
wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm.

22.| Domino chemiczne — kwasy i wodorotlenki szt.
Opis: Gra planszowa wykonana z drewna. Na płytkach domina znajdują się nazwy kwasów i wodorotlenków.
Zestaw zawiera około 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Wszystko zapakowane jest w drewnianą skrzynkę
o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm.

23.|Czaszka człowieka — model szt.
Opis: Model realistycznie przypominający czaszkę człowieka z ruchomą szczęką. Wykonany z PCV, o
wymiarach 19,5 x 15 x 13 cm

szt.24, Program interaktywny „Układ trawienny i zdrowe odżywianie”
Opis: Program do odtworzenia na płycie DVD. Zawiera ona ponad 30 stron do naukiz tekstem i obrazkami,
animację przetwarzania głównychskładników pokarmowych, 4 rodzaje ćwiczeń, 5 wersji językowych.
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25. Mapy konturowe
Opis: 35 map Polski, kontynentów i świata. Mapy fizyczne, polityczne i tematyczne, liczba stron około 40
format: 21 x 28,3 cm, oprawa: miękka.

szt. l

26. Magiczny kwadrat
Opis: Pomoc zawiera planszei elementy do ułożenia 10 sum magicznych na różnym poziomie trudności. Każdy
kwadrat posiada wymiary 5,5 x 5.5 cm. Wymiary całkowite planszy 20 x 20 cm.

szt. 2

27. Schubitrrix — mnożeniei dzielenie do 100
Opis: Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. Zestaw zawiera 2 układanki po 24 elementy o
wymiarach 6 cm.

szt. 2

28. Domino — obliczanie kąta
Opis: Gry w domino rozwijające umiejętności matematyczne. Elementy wykonane z trwałego tworzywa
sztucznego. Zestaw zawiera 24 elementy o wymiarach 8 x 4 cm.

szt. 1

29. Schubitrrix — zegar i czas
Opis: Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów - układając należy dopasować do trzech boków
odpowiedni element. Zestaw zawiera 2 układanki po 24 elementy o wymiarach 6 cm.

szt. 2

30, Ułamkowe domino
Opis: Elementy wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera 36 dwustronnych kostek domino
przedstawiających ułamki w formie cyfr i obrazków oraz procentowe odpowiedniki ułamków oraz instrukcję.

szt. 2

|Ułamkowa gra
Opis: Elementy gry wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera 52 kolorowe cylindry w 7
kolorach o wymiarach od 2,5 x 1,7 cm do 2,5 x 10 cm, 4 menzurki o wym. 5 x 22 cm, 20 kart z punktacją oraz
52 karty z ułamkami.

szt. 1

32. Domino -kąty
Opis: Elementy wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera 24 dwustronnych kostek domino
o wymiarach 8 x 4 cm.

szt. 2

.| Tablica magnetyczna do nauki możenia
Opis: Zestaw 100 kolorowych, dwustronnie drukowanych elementów przedstawiających zadania i rozwiązania.
Wymiary planszy 71 x 71 cm.

szt. 1

.|Badarmy podzielność liczb
Opis: Zestaw zawiera 24 duże trójkąty niebieskie (bok 8 cm), 45 średnich trójkątów (bok 6 cm), 95 małych
czerwonych trójkątów (bok 3 cm), łącznie 164 elementy z pianki oraz instrukcję obłsugi.

szt. 1

VI. Razem: ( suma poz. od 1 do 34)
(Suma pozycji „Razem od I do VT”) Ogółem
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Załącznik nr I
do Zapytania Ofertowego

miejSsCOWOŚĆ .............erssseeeeaeraeeee enea ekon dnia............eeeeseeeeee

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
NIP.....................eeerssoeeeeenesee
tel. / fax ................e.sesenaeeazeezeeee
e-mail.........................-.--..ece. ee. =

FORMULARZ OFERTOWY

Do:
Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie: „Dostawa pomocy dydaktycznych
do sześciu zespołów szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Bolesławiec”.

Uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym oferujemy jego pełne wykonanie w cenie

wynoszącej:

Cena brutto ogółem .........................-x--reeseeeeereeeeea aa ae kasa era ke ea k creed area zł

(słownie złotych:............................xxveeeesseesesaestesa cera se aeeee cake aaa ee azer eee ee )

(w_kolumnie_6 Suma pozycji „Razem od IT do_YI”) -Ogółem z Formularza _Cenowego
Wykonawcy- Zał. Nr 1A)

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 13 grudnia 2021r.
3. Udzielamy pomoce dydaktyczne z Formularza Cenowego Wykonawcy- Zał. Nr 1AHs (min. 24 m-cy) miesięcy gwarancji Jakości.

4. Jednocześnie oświadczam/y, że:
1) zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami

zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz z wszystkimi informacjami
niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie
może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;

2) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia;

3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodniez treścią zapytania
ofertowego,

4) Oświadczamy, że jesteśmy*) / nie jesteśmy*) płatnikiem podatku VAT od towarów
i usług.

................... U... YE... CE... ......................... c... .... <  ...
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania oświadczeń
woli



Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego

BR „dnia ...............eeeeeeeee. 2021r.
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE

W związkuz zapytaniem ofertowym na zadanie „Dostawa pomocy dydaktycznych do sześciu
zespołów szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Bolesławiec”

ogłoszonym przez Gminny Zakład Obsługi Szkół w Bolesławcu, oświadczam, że:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
t.r... oo. rera va. ea..kY re... e... .Care... Yee... ESYY TY, raqE erra...
ser... .... . ... .  . .............Ea PY Year.
Numer telefonu: .........ZER Nurmer faksu: ...... Moll. e eee eee see
Adres e-mail: ...........................rvreseeeee.ehe eres. eee. trees ea eee e ee Eee ee eee rez rena
NIP: ...................reseseeeeee rea REGON: ...................eeeaeeeeeterrereereereerereseee taca ne eee

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



l.

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego

UMOWANr............ /DDW/2021

/wzór/

zawarta W dniu ......................seese eee a.s eee ea ke. k eee aa raka w Bolesławcu pomiędzy:

przy kontrasygnacie Pani Justyny Witkowskiej
a

firMĄą .........e..soneee sono sos a oso sea s SS Łe o EYE s See O rY ro ro Saba Y eos e wee O ŁYSO ŁY see S seca ao ee se ses e asa wee

Zamówienie poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

$1
Przedmiot i zakres umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę pomocy i sprzętów
dydaktycznych w ramach zapytania ofertowego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do sześciu
zespołu szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Bolesławiec.

. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do szęściu
zespołów szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Bolesławiec”. Zakres realizacji
zamówienia obejmuje sprzedaż pomocy oraz dostawę pomocy do sześciu zespołów szkolno-
przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, ilość
oraz wymagania jakościowe zostały opisane w Szczegółowym Opisie Zamówienia -
Formularzu Cenowym Wykonawcy będącym załącznikiem nr 1A do Zapytania
Ofertowego, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do umowy
(Formularz Cenowy Wykonawcy).

82
Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy: 13 grudnia 2021 r.
83

Oświadczenia Wykonawcy

l. Wykonawca oświadcza, ze posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie zaplecze techniczne
do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu Umowy
wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, dokumenty
gwarancyjne i serwisowe.

3. Odpowiedzialność za ewentualnie szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku
przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.



84
Dostawa i odbiór przedmiotu Umowy

1. O gotowości dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej, nie później niż na 2 dni roboczych przed terminem
dostawy do siedziby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym.

2. Dostawa mebli do siedziby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym oraz inne
czynności związane z przedmiotem Umowy wykonywane będą w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8%? do 15**.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt materiałów, sprzętu oraz
transportu niezbędnego do wykonania Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie przed odbiorem przedmiotu Umowy prawo sprawdzenia
zgodności towaru z wymaganiami Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy w razie
stwierdzenia jego niezgodności z Umową. W celu wskazania przyczyn odmowy dokonania
odbioru Zamawiający wskaże w protokole swoje zastrzeżenia, do których Wykonawca
zobowiązuje się ustosunkować w terminie 3 dni od ich otrzymania.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych towaru, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany go na nowy,a w przypadku braków ilościowych do dostarczenia
różnicy w ilości na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

7. Strony Umowy ustalają, że potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy będzie
protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

$5
Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na asortyment zawarty Formularza
Cenowego Wykonawcy- Zał. Nr 1A liczony od dnia podpisania, bez uwag
i zastrzeżeń protokołu odbioru.
W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną wezwać
Wykonawcę do usunięcia ujawnionych braków lub ukrytych wad w dostarczonym przedmiocie
Umowy.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od wezwania przez Zamawiającego, przystąpić do usuwania ujawnionych braków lub
ukrytych wad w przedmiocie Umowy.

. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w terminie nie
dłuższymniż 14 dni roboczych od dnia wezwania.

. W okresie gwarancji w przypadku braku możliwości usunięcia ujawnionej wady Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na nowy.

. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo
od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

$6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:

Netto złotych: ..........................+-/../xsseaeeee esa .s4 eee... see... aa .e ass a eee see e e ara ee ea

Brutto złotych: .............e..e-seveseexoreseeeeevseeteeeeaesestvesesvYse+$e. ea vYe CPE EP eee p rope pra pre Year



. Płatność za dostawę, zostanie dokonana w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze
potwierdzające rzeczywiste wykonanie zamówienia w poszczególnych szkołach, zgodnie

z załącznikiem Nr 1A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Formularz Cenowy
Wykonawcy, na podstawie faktur wystawionych na:

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36 303 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bożejowicach,
Bożejowice 1, 59 -700 Bolesławiec;

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36303, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku
Dolnym, Kraśnik Dolny 45; 59-700 Bolesławiec;

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36 303 Zespół Szkolno —Przedszkolny w Kruszynie,
Kruszyn,ul. Kasztanowa 1, 59-700 Bolesławiec;

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36 303 Zespół Szkolno — Przedszkolny w Ocicach, Ocice 55,
59-730 Nowogrodziec,

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36 303 Zespół Szkolno — Przedszkolny w Trzebieniu,
Trzebień, ul. Leśna 9, 59-700 Bolesławiec;

- Gmina Bolesławiec NIP 612 16 36 303 Zespół Szkolno — Przedszkolny w Żeliszowie,
Żeliszów 102 „59-700 Bolesławiec.

. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:z"w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu,
poprawnie wystawionych faktur.

. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego uznaje się za dzień zapłaty.
5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnej Zamawiający zobowiązuje się

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wierzytelności, z powodu
zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury.

. Wykonawca oświadcza, że Jest podatnikiem podatku VAT i posiada

. Zamawiający oświadcza, że Gmina Bolesławiec jest podatnikiem podatku VAT i posiada
NIP 612-16-36-303.

87
Kary umowne

. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w $ 6 ust. ] niniejszej Umowy

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;

2) w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w $ 6 ust. | niniejszej Umowy
w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w $ 6 ust. 1 niniejszej Umowy
w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu na
usunięcie wad.

. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia
od Umowyzprzyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o
którym mowaw$7 ust. 1 niniejszej Umowy.



Jonah

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na
zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

$8
Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron, wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

89
Rozstrzyganie sporów

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisu kodeksu postępowania cywilnego.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych natle realizacji niniejszej umowy Jest właściwy
dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

$ 10

Postanowienia końcowe
. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej

ze Stron.
Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Formularz Zapytania
Ofertowego zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia 1 zobowiązania
Wykonawcy oraz, że są one uwzględnione w treści niniejszej Umowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Zapytanie ofertowe;
2) Załącznik nr 1A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — Formularz cenowy

Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(wzór)

Załącznik Nr 4
do Zapytania Ofertowego

Wykaz zrealizowanych dostaw opisanych w zapytaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych
do sześciu zespołów szkolno- przedszkolnych z terenu Gminy Bolesławiec”, (wykaz 3 -ech
podobnych dostaw już zrealizowanych).

o Podmiot na rzecz,
Rodzaj dostawy Czas realizacji Cena którego dostawy

Lp. (nazwa zadaniai zakres) zostały wykonane
Od do (brutto) (nazwa,adres)

1.

2.

3.

MIEJSCOWOŚĆ ...........seernseeeerereeese eee e nen dnia...............c.e.ece.

"ao .,oU. Cee Le... ........ ....V..... EC... ...e... EEE... .......

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do składania oświadczeń woli


