
                                                                                     
 

Załącznik nr 1.2.  
                                                                                                                                                                                       Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna 

 
 
 
 
Część II zamówienia    zakup zestawu pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych 
 zestaw dla każdej szkoły, łącznie: 4 zestawy: 

 Nazwa  ilość 

Cena 
jednost
kowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Cena 
razem 
netto 

Cena 
razem 
brutto 

1. 

 lupa. śr.90mm  
Duża lupa o średnicy 90mm o powiększeniu 2x.Dodatkowa soczewka umożliwia uzyskanie powiększeń 4x. 

Parametry: Średnica soczewki podstawowej - 90mm,Średnica soczewki wewnętrznej - 18mm,Powiększenie 

2x/4xWaga : 70g 

 15szt. 

    

2. 
Zestaw pudełek do obserwacji okazów  
 

 5 szt. 
    

3. 

lornetka.  
Dachopryzmatyczna lornetka charakteryzująca się bardzo dobrą optyczną charakterystyką. Niebieskie powłoki 

typu MC pryzmatów i soczewek zapewniają wysoką wydajność transmisji przez układ optyczny. Powleczony 

zbrojoną gumą, wyprofilowany korpus ułatwia pewne trzymanie lornetki w czasie obserwacji. Duża wartość 

parametru maksymalnej odległości od oka pozwala na prowadzenie wygodnych obserwacji. 

 15 szt. 

    



                                                                                     

4. 

 Mikroskop – wersja zasilana 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 achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz 

okular szeroko polowy 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, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna 

zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne 

(szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, 

patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania 

preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy 

 15 szt. 

    

5. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce 
Dżdżownica – tak wyglądałaby w środku dżdżownica przecięta na pół. Wirek – zwróć uwagę na oczy z przodu 

tego płazińca, którego można znaleźć w każdym zbiorniku wody słodkiej i w każdej rzece.  Mrówka – te 

pospolite owady mogą podnieść 20 razy więcej niż same ważą. Mrówka używa swoich czułek zarówno do 

wąchania, jak i do badania otoczenia dotykiem. Noga komara – zwróć uwagę na stawy na zgięciach nogi i małe 

włoski, które ją porastają (nie są to prawdziwe włosy). Głowa pszczoły – żuwaczki wystają z głowy po bokach 

otworu gębowego pszczoły. Owad używa ich do przenoszenia przedmiotów i pyłku, oraz w kontaktach z innymi 

pszczołami. Długi narząd wystający z głowy to trąbka, czyli rurka, której owady używają do jedzenia nektaru. 

 6 
zestawów 

    

6. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne  
. Korzenie cebuli ,Łodyga kukurydzy ,Liść pomidora ,korzeń marchwi, Liść ryżu – przekrój poprzeczny 

 

 6 
zestawów 

    

7. 
Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków  
Żołądek (ludzki) ,serce (ludzkie), Ludzka krew, Nerka (mały ssak), Mózg (ssak)  

 6 
zestawów 

    

8. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby  

Rhizopus – pleśń chlebowa, Penicillium (Pędzlak), Porosty, Czernidlak, drożdże (Saccharomyces)  

 

 6 
zestawów 

    



                                                                                     

9. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych –  co żyje w kropli wody  
Okrzemki - różne formy, Euglena zielona – wiciowiec, Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, Rozwielitka, 

Oczlik – widłonogi, Jednokomórkowe glony, Plankton słodkowodny, Stułbia, p.pp. Robak płaski, p.pp., Bakterie 

wody silnie zanieczyszczonej 

 

 3 
zestawy 

    

10. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka  
Rozmaz krwi ludzkiej. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka 

Mięsień prążkowany, p.pd. 

Mózg człowieka, p.pp.. 

Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp. 

Płuco człowieka, p.pp. 

Skóra ludzka, p.pd. 

Żołądek człowieka, p.pp. 

Szpik kostny (czerwony) 

Jądro ludzkie, p. pp. 

 

 4 
zestawy 

    

11. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo  
Gruźlica (prosówka) wątroby 

Pylica węglowa płuc 

Malaria - zaatakowana krew 

Niedotlenienie płuca 

Rak jądra 

Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica) 

 6 
zestawów 

    



                                                                                     
Grypowe zapalenie płuc 

Wola tarczycy 

Okrężnica - przewlekłe zapalenie 

Rak przerzutowy wątroby 

 

12. 

Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne  
Preparaty tkankowe (30 szt. W zestawie) zawierają wybrane przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich.  

- Nabłonek płaski, widok z góry 

- Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój 

- Tkanka łączna luźna 

- Tkanka chrzęstna, przekrój 

- Tkanka kostna zbita, przekrój 

- Krew ludzka, rozmaz 

- Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna 

- Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, przekrój podłużny i przekrój poprzeczny 

- Rdzeń kręgowy królika 

- Zakończenia komórek nerwowych królika 

- Ściana żołądka 

- Jelito cienkie, przekrój poprzeczny 

- Jelito grube, przekrój poprzeczny 

- Trzustka 

 2 
zestawy 

    



                                                                                     
- Pęcherzyk żółciowy, przekrój ściany 

- Płuco, przekrój 

- Tętnica i żyła, przekrój poprzeczny 

- Nerka, przekrój podłużny 

- Nerka z naczyniami krwionośnymi 

-Jajnik, pęcherzyk Graafa, przekrój 

- Jajowód, przekrój poprzeczny 

- Węzeł chłonny, przekrój 

- Cebulka włosowa, przekrój 

- Wątroba świni, przekrój 

- Tchawica, przekrój poprzeczny 

- Jądro, kanaliki nasienne, przekrój poprzeczny 

- Chromosomy człowieka 

- Tkanka kostna, przekrój 

- Nabłonek płaski ze złuszczających się ust 

- Nabłonek urzęsiony, przekrój 

 

13. 

 Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda  
- Jajnik, pęcherzyk Graafa, przekrój 

- Jajowód, przekrój poprzeczny 

- Węzeł chłonny, przekrój 

 2 
zestawy 

    



                                                                                     
- Cebulka włosowa, przekrój 

- Wątroba świni, przekrój 

- Tchawica, przekrój poprzeczny 

- Jądro, kanaliki nasienne, przekrój poprzeczny 

- Chromosomy człowieka 

- Tkanka kostna, przekrój 

- Nabłonek płaski ze złuszczających się ust 

- Nabłonek urzęsiony, przekrój 

 

14. 

 Zestaw preparatów biologicznych  
 Koniuszek korzenia, Wyka bób (korzeń),Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni 

(przekrój poprzeczny), 

Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny),Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy 

(przekrój 

poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosny, Liść bobu, Liść ligustru, Liść jaśminu, Pędzla (rodzaj 

grzyba), Pączkujące drożdże, Czarna pleśń, Strzępek kropidlaka, Kolonia bakterii (pałeczek), Skrętnica (rodzaj 

algi), Toczek (rodzaj algi), Ulothrix (rodzaj algi), Trzęsidło (sinica), Złotorost (porost), Liść orlicy (paproć), 

Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem, Przedrośle (gametofit) paproci, Bulwa ziemniaka, Łodyga 

pelargonii, Pączek stokrotki, Liść figowca sprężystego, Skórka czosnku, Ziarno kukurydzy z bielmem, Sklereidy, 

Plazmodezma, Euglena, Pantofelek, Rozwielitka, Stułbia – morfologia, Stułbia – pączkowanie, Części aparatu 

gębowego komara, Części aparatu gębowego motyla, Części aparatu gębowego pszczoły miodnej, Tylne 

odnóże pszczoły miodnej, Mrówka (robotnica), Wymaz krwi ludzkiej, Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci 

wymazu, Mięsień szkieletowy człowieka, Nerw człowieka, Jajo żaby 

 

 2 
zestawy 

    

15. 
 Taśma miernicza 
taśma miernicza 30 m z rączką 

 15 szt. 
    



                                                                                     

16. 

Stoper 
Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. 

Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. 

 

15 szt.     

17. 

 Termometr laboratoryjny  
Termometr laboratoryjny od – 20 do +110°C Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy – 20 do 

+110°C, długość całkowita 300mm, długość części odczytowej 255mm. Zastosowana ciecz termometryczna w 

kolorze czerwonym posiada parametry pozwalające na pomiar temperatury z dużą dokładnością. Zastosowane 

do obudowy szkło termometryczne zapewnia niezmienność właściwości metrologicznych termometru. 

Termometr zaopatrzony jest w skalę wykonaną ze szkła mlecznego. Termometr posiada specjalne kółeczko, 

przez które można przewlec sznurek i bezpiecznie zanurzyć w gorącej cieczy. Termometr zapakowany jest w 

trwałe mocne etui wykonane z tworzywa sztucznego który chroni termometr przez uszkodzeniem. Nie zawiera 

rtęci. 

 

15 szt.     

18. 
Termometr zaokienny  
 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 

 10 szt. 
    

19. 

 Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii 
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. 

 

 15 szt. 

    

20.  Waga szalkowa z tworzywa + odważniki   5 szt.     

21. 

 Kompas 
 Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm. 

 

 15 szt. 

    

23. 

Stacja pogodowa (Termometr, barometr , wiatromierz, wiatrowskaz, deszczomierz, higrometr, 
promieniowanie słońca)  
Z czujnikiem zewnętrznych, zasilana na baterie, bezprzewodowa, z cyfrowym wyświetlaczem 
 

7 szt.      



                                                                                     
26.  Zestaw areometrów   4 szt.     

27.  Zestaw siłomierzy   6 szt.     

28.  Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych   15 szt.     

29.  Elektroskop w kształcie walca   15 szt.      

30.  Zestaw pałeczek do elektryzowania  15 szt.     

31.  Żarówki miniaturowe 6 V   50 szt.     

32.  Żarówki miniaturowe 3,5 V   30 szt.     

33.  Oprawki do żarówek   50 szt.     

34.  Diody Led   30 szt.     

35. 

Oporniki  
Na metapleksowej płytce umocowane są oporniki o różnych opornościach: 100 om - 2szt. 1 kom - 1szt. 10 kom 

- 1szt. 100 kom -1szt. Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń na lekcjach fizyki i elektrotechniki. Wymiary - 14 x 

120 x 150 mm, Ciężar - 80 G 

 3 
zestawy 

    

36. Przewody z zakończeniami typu „krokodylek   90 szt.     

37. Silniczek elektryczny   15 szt.     

38. Baterie płaskie 4,5V  30 szt.     

39.  Baterie okrągłe 1,5V  15 szt.     

40.  Baterie płaskie 9V   15 szt.     

41. 

 Zestaw magnesów sztabkowych  
Zestaw 20 magnesów sztabkowych z biegunami oznaczonymi kolorami oraz z tłoczonym oznaczeniem 

biegunów S-N. Doskonale sprawdza się podczas zajęć z fizyki. Wymiary magnesów: 14 x 10 x 50 mm. Całość 

zapakowana w estetyczną walizkę. 

 

15 

zestawów 

    

42. 

 Zestaw magnesów podkowiastych  
zestaw: 3 sztuki Kpl. 3 magnesów o dług. 7,5 cm, 10 cm i 12,5 cm. 

 

15 

zestawów 

    

43.  Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi  
15 

zestawów 

    



                                                                                     
Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku (średnica 70 mm) do 

eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. 

44. 

 Magnes neodymowy 

 długość: 15 mm +0,1/-0,1 mm, szerokość: 15 mm +0,1/-0,1 mm, wysokość: 5 mm +0,1/-0,1 mm. kierunek 

magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm, powłoka: Nikiel (Ni+Cu+Ni), udźwig max.: 5,1 kg 

 

15 szt.     

45. 

 Igła magnetyczna  
Najprostszy model kompasu do doświadczeń magnetycznych, testowania pola magnetycznego oraz 

wyznaczania kierunków geograficznych. dł. igły 7,5 cm 

15 szt.     

46. 

 Zestaw soczewek   
zestaw:6 sztuk. Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki 

umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony 

drewniany stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i 

eksperymentów szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy. 

 

 7 
zestawów 

    

47. 

 Pryzmat (akrylowy lub szklany)   
 
Pryzmat akrylowy o kątach 60 stopni i długości ścian równobocznych 50 mm lub Pryzmat szklany o kątach 60 

stopni i długości ścian równobocznych ok. 38 mm.  

 15 sztuk  

    

48. 

 Zestaw optyczny  mieszanie barw (krążek Newtona)  
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej 

wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm. 

 

 7 
zestawów 
 

    

49.  

  Termometr z sondą  
Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od 

min. -50 o C do co najmniej 70 o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: 

min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne. 

 

 
15 szt. 

    



                                                                                     

50. 

 Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach 
 Zestaw cylindrów o tej samej masie i średnicy, ale o różnych objętościach wykonanych z metali i ich stopów z 

zawieszkami 

 

 7 szt. 

    

51. 

 Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach  
Zestaw sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i różnej masie wykonanych z metali i ich stopów 

 

 7 szt. 

    

52. 

 Zestaw klocków- zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków ok 3cm, wykonane z 
drewna lub plastiku. Zestaw składa się z min. 100 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego 
wyposażenia opakowanie/pudełko z pokrywką. 
 

 4 
zestawy 

    

53. 

Zestaw klocków plastikowych – zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach wykonanych z plastiku, 
składa się z min. 130 elementów Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia opakowanie/pudełko z 
pokrywką. 
 

 4 
zestawy 

    

54. 

Zestaw skał i minerałów  
Zestaw 50 szt. różnych skał i minerałów , wielkości ok. 3-4 cm. każdy., Całość zapakowana w drewnianą 

lakierowaną skrzynkę. Grafit., Ruda Ołowiu, Sfaleryt, Cynober, Antymonit, Molibdenit (błyszczek molibdenu), 

Piryt, Chalkopiryt, Fluoryt, Hematyt, Limonit, .Ruda Cyny, Kwarc, Wolframit, Magnetyt, Boksyt, Steatyt..Azbest, 

Glinka, Mika porcelanowa/krzemian glinu, Adular, Plagioklaz, Kalcyt, Aluryt, 

baryt,Gips,Fosforyt,Chromit,Weglan.,Ilmenit,Malachit,Aurypigment,Realgar,Mangan,Perlit,Gabro,Bazalt,Dioryt, 

Andezyt, Granit, Ryolit,Konglomerat,Piaskowiec.,Łupek,Kamień,Marmur,Kwarcyt,Lupek ilasty, Gneis wapienny, 

Dachowy 

 

 3 
zestawy 

    

55. 
 Stetoskop  
 Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską 
głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie Y z an- 

 7 szt. 
    

56. 

 Ciśnieniomierz  
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, 
 5 szt. 

    



                                                                                     
o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie 

AA 1,5 V. 

57. 

Parafilm  
cienka folia uszczelniająca ze specjalnie preparowanej, bardzo czystej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej 

bibuły woskowanej. Rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na 

roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50 mm, długość: 75 m. 

 1 szt. 

    

58. 
 Okulary ochronne  
Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy 

 30 szt. 
    

59. 

 Rękawiczki lateksowe - po 100 szt  
Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do 

jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. 
 5 op. 

    

60. 

Rękawice do gorących przedmiotów  
Rękawice termoizolacyjne służą do ochrony przed wysoką temperaturą przy chwytaniu gorących przedmiotów. 

Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni. 
 10 szt. 

    

61. 

 Suszarka na szkło laboratoryjne  
Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 
32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 
mm 

 1 szt. 

    

62. 

 akwarium 60x30x30 
Akwarium z szybą przednią profilowaną. Wykonane ze szkła typu float o grubości 4mm.Wymiary 60x30x30 

pojemność ok. 54l. 
 1 szt. 

    

63. 

terrarium-60x30x30 
Terrarium 60x30x30cm (dł/szer/wys). Otwierane z przodu poprzez rozsuwane szklane drzwiczki znajdujące się 

na prowadnicach wykonanych z PCV. Na krawędziach montowane kątowniki PCV. Wentylacja góra – dół, 

wykonana z blachy perforowanej o średnicy oczek 2,5mm. 

 1 szt.     

64. Listwa zasilająca  1 szt.     

65.  Globus indukcyjny   1 szt.     



                                                                                     
Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni, na której można kreślić i pisać różnokolorowa 

kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Optymalne 

wymiary – wysokość: 35–38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. 

66. 

 Globus fizyczny 
Optymalne wymiary – wysokość: 30–38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa 

plastikowa. 

 1 szt.     

67. 

Globus fizyczny duży  
Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–

45 cm. 

 1 szt.     

68. 
 Globus konturowy podświetlany  
Możliwość pisania po globusie ścieralnym flamastrem Zawartość: średnica 25 cm , gąbka, pisaki 

 1 szt.     

69. 
 Statyw na probówki 
Stabilny statyw drewniany na probówki wykonany ze sklejki lakierowanej. Statyw 20 miejscowy średnica 
otworu 16mm lub 20 mm posiada uchwyty po bokach do przenoszenia 

 15 szt. 
    

70. 
kolba okrągło denna  
250 ml, wąska szyja, boro krzemianowe szkło 

 15 szt. 
    

71. 
kolba stożkowa 
200 ml, wąska szyja (borokrzemian.) 

 20 szt. 
    

72. 
zlewka niska szklana 
Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego pojemność 100ml  30 szt. 

    

73. 
zlewka dużą szklana 
poj.250ml 

 50 szt. 
    

74. 
 zlewka dużą szklana 
Poj.400 ml  20 szt. 

    

75. 
cylinder miarowy plastikowy 45 szt x 25 ml, 30szt x50 ml, 30szt x100 ml wykonane z polipropylenu lub 
polimetylopentenu z nadrukowaną niebieską skalą oraz sześcienną podstawą. 

45 szt. 
25ml 

    

30 szt. 
50ml 

    

30szt. 
100ml 

    



                                                                                     

76. 
 moździerz z tłuczkiem 
Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem, 100 ml  30 szt. 

    

77. 

mały palnik Bunsena  
W zestawie: Palnik laboratoryjny, Kartusz gazowy 230g / 410ml. Temperatura płomienia - 1700oC. Dane 

techniczne: Temperatura płomienia 1700oC, 30% propan , 70% butan, Kartusz 230g / 410 ml 
 2 szt. 

    

78. 
palnik spirytusowy  
wykonany ze stali, wymiany rusztu 9x8,5cm, na trójnogu, trójnóg o śr. 16 cm. 
 

 15 szt. 
    

79. 
rurki gumowe 3m , z kauczuku naturalnego minimalne parametry średnica zewnętrzna 10mm, wewnętrzna 
6mm, ścianka grubości 2mm 

 1 szt. 
    

80. 
Rurki silikonowe-3m – minimalne parametry średnica zewnętrzna 6mm, wewnętrzna 4mm 
 

 1 szt. 
    

81. 
zestaw zacisków – zaciski do węży wykonane z acetalu z ząbkami o długości min. 2,7mm do bezpiecznego 
szczelnego zamykania cienkich węzy gumowych, długość ok 60mm. Zestaw składa się z min. 12 sztuk 
 

 10 
zestawów 

    

82. 

zestaw plastikowych pipet Pasteurax  
z polietylenu Pipety Pasteura z cienką końcówką o całkowitej pojemności ok 5ml (podziałka do 1 ml, bańka 

ssąca ok 4ml, minimalne wymiary 5x150mm); 500 szt., 

 2 
zestawy 

    

83. 

butelka z zakraplaczem 
Czworokątna butelka szklana (przezroczyste lub brązowe szkło) o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z 

korkiem. Wygodna do przenoszenia niewielkich ilości płynów (próbek z terenu lub odczynników w teren 
 30 szt. 

    

84. 
butelki na roztwory 
Butla wykonana ze szkła, przystosowana jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140°C  pojemności 
butelki: 15x 250 i 15x500ml. 

 15 szt. 
250ml 

    

15 szt. 
500ml 

85. 
lejek plastikowy 
śr. 75 mm 

 30 szt. 
    

86. Zestaw szalek Petriego  
 2 
zestawy 

    



                                                                                     
Komplet składa się z 10 szalek Petriego, wykonanych z przezroczystego tworzywa sztucznego. Średnica szalki: 

9cm, wysokość: 1,5cm Szalki Petriego (opakowanie 20szt) Jest to naczynie laboratoryjne o wielorakim 

zastosowaniu. Szalki Petriego wykonane są z trwałego polistyrenu o średnicy 90 mm.  

87. bagietki  - pręciki szklane o min. długości 20cm i średnicy ok. 5-6mm. Wykonane ze szkła borokrzemowego.  30 szt.     

88. 

statyw  
Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem. W skład zestawu wchodzą elementy, które W skład zestawu 

wchodzą: 

- podstawa z prętem 

- łącznik krzyżowy 

- łapa do kolb 

- stojak do lampki spirytusowej 

- lampka spirytusowa 

- stojak do próbówek 

- łapa do próbówek 

- szczotka do czyszczenia próbówek 

- łyżko- szpatułka 

- szczypce laboratoryjne 

- pęseta oraz ściskacz Mohra 

Wysokość całkowita: 510 mm 

Wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 mm 

 

 7 szt. 

    

89. 
pęseta plastikowa  
Pęseta POM 145 mm  35 szt. 

    



                                                                                     

90. 
igła preparacyjna  
plastikowa prosta, wygięta lub drewniana 

 30 szt. 
    

91. 

zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych  
Szkiełka podstawowe 50 sztuk + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do wykonania preparatów mikroskopowych. 

Zestaw szkiełek mikroskopowych niezbędny każdemu miłośnikowi biologii. 50 szkiełek podstawowych i 100 

szkiełek nakrywkowych wysokiej jakości, niezbędny dodatek do każdego mikroskopu biologicznego!• szkiełka 

podstawowe czyste o wymiarach 76 x 26 x 1 mm,• szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm, grubość 0,17 mm 

 10 
zestawów 

    

92. 
pudełko plastikowe na preparaty  
Plastikowe etui na 50 preparatów na standardowych szkiełkach podstawowych mikroskopowych 
(76x25x1mm). Na wieku miejsce na opis zawartości preparatów 

 10 szt. 
    

93. 
wskaźnik Ph  
Paski wskaźnikowe pH 1-14, w rolce 5 metrów z możliwością dokupienia wkładów 

 5 op. 
    

94. 
Stearyna  
Stearyna do tworzenia świec stearynowych odlewanych ręcznie, opakowania 500g  3 op. 

    

95. 
kwas solny 
Wzór chemiczny: HCl (masa cząsteczkowa: 36,46) 

 3l. 
    

96. 
wodorotlenek sodu  
Wzór sumaryczny: NAOH, Wzór strukturalny: Na-O-H. Opakowanie plastikowe z plombą wielokrotnego użytku  3 op. 

    

97. 
tlenek wapnia  
 500gramów  3 op. 

    

98. 
spirytus salicynowy  
100g 2% 

 10 op. 
    

99. 

jod krystaliczny 
Wzór chemiczny: I2 

Numer CAS: 7553-56-2Numer WE: 231-442-4Gatunek: Czysty do Analizy (CZDA)Masa netto: 100g. 

Opakowanie: Pudełko apteczne zakręcane 

 2 op. 

    

100. 
siarka 
Mielona czysta 1kg opakowanie plastikowe,   3 op. 

    

101. Gliceryna  13 op.     



                                                                                     
Gliceryna Roślinna Farmaceutyczna 99,5% 1l~1,26kg, 

102. 

 kwas benzoesowy 
Kwas benzoesowy cz.d.a.,opak.250gBenzoic acid pure p.a. Zawartość min. 99,5% Temperatura topnienia 121 – 

122°C 
 3 op. 

    

103. 

siarczan(VI)miedzi(II). 
opak=1kg Siarczan miedzi(II) (nazwa Stocka: siarczan(VI) miedzi(II)), CuSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, 

sól kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utlenienia. 

 

 3 op. 

    

104. 
woda utleniona  
3%, 100ml,   

 10 op. 
    

105. 

pożywka MS 
3L podstawowe podłoże hodowlane wykorzystywane w kulturach in vitro roślin, tkanek roślinnych i kulturach 

zawiesinowych komórek roślinnych. Pożywka Murashige & Skoog 

 3 op. 3 
litrowe 

    

106. 
metale i stopy (zestaw) 
12 próbek metali i ich stopów  z opisami w drewnianym pudełku (otwierane etui) 
 

 5 
zestawów 

    

107. 
płyta ociekowa 
z tworzywa PS z wanienką ściekową 72 pręty, wymiary 450x630x110mm 

 1 szt. 
    

108. 
Zestaw szczotek do mycia szkła 5 szt, każda inna  
 do każdego rodzaju szkła, śr. od 15mm-50mm 
 

 5 
zestawów 

    

109. 

wentylator biurowy 
Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, wbudowany wyłącznik nawiewu, minimalne 

parametry: wymiar: 173mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, zasilanie: USB 5 V lub 4 baterie AAA 1,5 V. 
 7 szt. 

    

110. 

czajnik elektryczny 
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 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, 

 1 szt. 

    



                                                                                     
zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 

30 min.) 

111. 
ładowarka do baterii 
Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do baterii typu: Do ładowania wszystkich 
konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/ R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V 

 3 szt. 
    

112. 

drążek teleskopowy 
Drążek teleskopowy o długości 145– 275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny 

mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. 
 1 szt. 

    

113. 
Czerpak do wody 
Czerpak do wody z PVC. Wymiary : 19 x 13,5 cm  1 szt. 

    

114. 

sieć planktonowa podstawowa 
Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm. Wielkość oczka sieci: 65 μm (=0,065 mm). Do 

dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o poj. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na drążku 

teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie. 

 1 szt. 

    

115. 

sieć workowa z drążkiem 
Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy o śr. 240 mm do poławiania drobnych organizmów wodnych 

(owady,...) w części powierzchniowej wód, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym długości 

46..78 cm, odłączanym. 

 5 szt. 

    

116. 

sita o różnej wielkości oczek 
Sita wykonane są z metalu powlekanego bardzo trwałą emalią. Solidnie wzmocnione zaczepy doskonale 

utrzymują sita na kuwetach lub wiadrach. Średnica Ø 34,5 cm, średnica oczek do wyboru: 2, 3, 4 lub 5mm 
 5 szt. 

    

117. 

 krążek Zecchiego 
 
krążek śr. 250mm, do określania głębokości i przejrzystości wody oraz przenikania światła z trwałego tworzywa 
sztucznego, z ołowianym ciężarkiem i uchwytem do zahaczania linki 
 

 5 szt. 

    

118. 

linka skalowana 
Linka nylonowa, m.in. do krążka Zecchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. 

Zwijana na specjalnym uchwycie. 
 5 szt. 

    



                                                                                     

119. 

Mikroskop z kamerą USB -1szt. 
Parametry: Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: 
powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: 
achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z 
kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego  
oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / 
Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry 
podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5 V 
łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego 
wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka 
nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. 

1 szt.  

    

120.  
Aparat fotograficzny -1szt. 
Parametry: Aparat fotograficzny, cyfrowy, klasy kompakt. 

1 szt.  
    

121.  

Lodówka z zamrażalnikiem – 1 szt.  
Parametry: Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 
kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: 
min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. 

1 szt.  

    

122. 
Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (1:1)-1szt.  
Parametry: Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę 
(żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. 

1 szt.  
    

123. 

Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka – zestaw  
Parametry: Naturalne szkielety: 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 dołączono 
opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych 
elementów szkieletów. 

1 zestaw 

    

124.  

Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy  
Parametry: Wyposażenie: manekin, torba transportowa/ mata treningowa, część 
twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji. W/w sprzęty i 
pomoce są niezbędne do nauczania przedmiotów przyrodniczych opartego na met. eksperymentu. 

1 szt.  

    

 Razem      

 
 
 



                                                                                     
Cena zestawu ........................zł netto/ ...........................zł brutto x 4 zestawy= ........................zł netto/ ...........................zł brutto 
 
 
 
 

 


