
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07 / 2018 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu 

prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii - zamówienie powyżej 

50 tys. PLN netto, Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności 

i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 

2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego. 

 

Zadanie nr 1  

Dostawa teleskopu szt. 1.  

o Układ optyczny teleskopu: Newton  

o Apertura: 150 mm  

o Ogniskowa obiektywu: 750 mm  

o Światłosiła: 5  

o Ogniskowa okularu 1: 25 mm  

o Ogniskowa okularu 2: 10 mm  

o Szukacz: optyczny 6x30  

o Typ montażu: Paralaktyczny  

o Statyw: aluminiowy LT1  

o Największe powiększenie użyteczne: min 225  

o Najmniejsze powiększenie użyteczne: max 21  

o Zasięg gwiazdowy: min 13,2 mag  

o Zdolność zbiorcza (w porównaniu do oka nieuzbrojonego): min 459  

o Długość tuby: 650 mm  

o Powiększenie z okularem 1: 30  

o Powiększenie z okularem 2: 75  

o Wyciąg okularowy: zębatkowy  

o Wysokość statywu: 71 - 123 cm  

o Średnica wyciągu: 2" z redukcją 1.25  

o Waga przeciwwag: 3,2 + 1,8 kg  

 

Zadanie nr 2  

Dostawa przenośnego planetarium szt. 1. 

SKŁAD ZESTAWU 

Lp. Nazwa pomocy Opis pomocy 

1.  
Dmuchana 

kopuła o średnicy 

- Dmuchana kopuła o średnicy 5.2metrów. Wysokość 

kopuły po napompowaniu maksymalnie 2,6metry, 

zaopatrzona w rękaw do wypełniania kopuły 



 
 

5,2 metra powietrzem i otwory wentylacyjne. 

- Kopuła wykonana z materiału nieprzepuszczającego 

światła. Materiał musi mieć własności przynajmniej 

trudno zapalne (nierozprzestrzeniające ognia). 

Zewnętrzna warstwa w kolorze ciemnym, wewnętrzna 

matowo szara, zaprojektowania do projekcji cyfrowych. 

Szwy wykonanie w sposób uniemożliwiający 

przepuszczanie światła – (nie dopuszczamy efektu 

„fałszywych gwiazd”) 

- Wejście do kopuły poprzez pojedynczy zamek 

błyskawiczny, bez wejścia typu śluza, 

- Torba transportowa do przewożenia kopuły. 

2.  
Wentylator do 

kopuły 

Dmuchawa do napełnienia i wentylacji kopuły. 

Moc: min 660W, 2 stopniowa regulacja obrotów 

Zasilanie: 230V 50Hz 

Trzy prędkości dmuchawy 

3.  

System rzucania 

obrazu na kopułę 

z regulacją w 

każdej 

płaszczyźnie 

System rzucania obrazu na kopułę z regulacją w każdej 

płaszczyźnie 

 

4.  

Filmy 

dedykowane do 

planetarium w 

języku polskim 

(wymagane 

licencje)  

Film w języku polskim w tematyce: 

1. otaczającego nas wszechświat – dzieci od 2-15 lat – 

1szt. 

2. instrumentów optycznych - dzieci od 2-15lat – 1szt. 

3. naszego systemu planetarnego – 1szt. 

Każdy film powinien mieć licencję do odtwarzania 

publicznego. 

 
 

Głośniki stereo 

Minimalne parametry: 

Głośniki multimedialne z subwoferem 2.1 

Moc subwofera: 20W 

Moc głośników: 10W 

5.  

Laptop do 

planetarium z 

wyjściem HDMI z 

podstawką 

Minimalne parametry: 

Typ matrycy: Matowa, Podświetlenie: LED 

Rozdzielczość:  min 1366 x 768 



 
 

chłodzącą Procesor: 2-rdzeniowy, 4-wątkowy, Bazowa 

częstotliwość procesora 2,40 GHz, Cache 3 MB  

Pamięć RAM 8 GB, Liczba slotów RAM 

(ogółem/wolne)2 / 1 

Pojemność dysku: min 120 gb, Technologia dysku: SSD 

Karta graficzna: Częstotliwość podstawowa układu 

graficznego 300 MHz 

Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 

1,00 GHz 

Maks. pamięć wideo układu graficznego 32 GB 

Obsługa 4K 60Hz 

Pamięć karty graficznej: Współdzielona 

Napęd optyczny: Nagrywarka DVD 

Komunikacja: Bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi 

Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0 

Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, HDMI 

Wyjścia/wejścia dźwięku:

 Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) 

Porty USB: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 

Złącze karty pamięci: MMC, SD, SDHC, SDXC 

Wyposażenie/funkcje: Czytnik kart pamięci , Kamera 

internetowa, Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany 

mikrofon 

System operacyjny 

6.  

Projektor 

dedykowany do 

planetarium 

Minimalne parametry: 

Parametry: jasność 4200ANSI Lumen, rozdzielczość: full 

HD, kontrast 20000:1 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 

Format: 16:9 

Żywotność lampy: 3000h 

Stosunek projekcji: 1.4-2.24 : 1 

1 wejście VGA, 2 HDMI 

 

 



 
 

 

Zadanie nr 3  

Dostawa map nieba szt. 20. 

 

Format: 20,5x24,3 cm 

Oprawa: miękka 

 

 

 

Zadanie nr 4  

Dostawa odzieży ochronnej do pracowni chemicznej  

 

Fartuchy damskie: 8 szt.  

Fartuchy męskie: 12szt.  

- kolor biały 

- zapinany na napy 

- z długim rękawem 

- materiał: bawełna (100%) 

- temperatura prania: 95 st. C 

 

Okulary ochronne szkła bezbarwne szt. 20 

Rękawiczki nitrylowe kolor niebieski  

10 szt. opakowań po 100 

S – 2 

M – 4 

L – 4 

 

Zadanie nr 5  

Dostawa destylarki do wody szt. 1. 

Parametry destylarki:  

Wydajność:  

min. 0,9 l/h 

Moc pobierana:  

Max 600 W 

 

Zadanie nr 6  

Dostawa wagi edukacyjnej szt. 2. I wzorca masy klasy M1 odważnik M1 200g szt. 1. 

 

Parametry wagi:  

 



 
 

Obciążenie maksymalne [Max]: 2000g 

Dokładność odczytu minimum 0,01g 

 

Możliwość pracy wagi zarówno na akumulatorze jak i podpięta do sieci.  

Wyświetlacz LCD.  

Interfejsy komunikacyjne min. : RS232, USB typu A, USB typu B.  

Waga powinna posiadać zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć ważeń. 

 

Zadanie nr 7  

Dostawa płaszcza grzewczego z regulatorem mocy 00500 szt. 1  

 

Parametry:  

Płaszcz grzejny z obudową ze stali, pokryty farbą proszkową. Przeznaczony do pracy min 8 

godzinnej, temperatura grzania min 380°C. 

 

Zadanie nr 8  

Dostawa mieszadła magnetycznego szt. 1  

 

Parametry:  

 

Analogowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejną stalową. Elektroniczna kontrola 

prędkości dla stałej prędkości nawet podczas zmiany obciążenia Silnik bezszczotkowy o 

długiej żywotności Wysoka adhezja magnetyczna. Zakres temperatur: otoczenia do 340 ° C. 

Dokładność regulacji temperatury + / -1 ° C Moc [W]: max 530  

 

Zadanie nr 9  

Dostawa edukacyjnego pH-metru z wyposażeniem szt. 1  

 

Parametry:  

edukacyjny pH-metr z wymienną elektrodą oraz roztworami do kalibracji 

     

Zadanie nr 10  

Dostawa wyposażenia chemicznego  

 

1. Statyw do probówek 16mm 50 miejscowy druciany biały szt. 5 

2. Statyw laboratoryjny       szt. 5 

3. Łapa do biuret podwójna z PP      szt. 10 

4. Szczotka do butelek 250      szt. 10 

5. Bagietka - pręciki szklane fi 7-8 x 400 długość   szt. 10 

6. Biureta prosta, kran teflon, 50 ml     szt. 10 

7. Pipeta jednomiarowa 5 ml      szt. 10  

8. Pipeta jednomiarowa 1 ml      szt. 2 

9. Cylinder z TPX 0025ml      szt. 5 

10. Kolba stożkowa szeroka szyja 00250 ml    szt. 20 

11. Kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00500ml   szt. 10 

12. Korek szklany pełny ścięty do but. Winklera 29/32  szt. 10  

13. Kolba okrągłodenna 00250ml szlif 14/23   szt. 2  



 
 

14. Kolba okrągłodenna 00250ml szlif 19/26   szt. 2 

15. Kolba okrągłodenna 00250ml szlif 29/32   szt. 2 

16. Kolba okrągłodenna 00500ml szlif 29/32   szt. 2  

17. Kolba okrągłodenna b.l. w/sz 00500ml    szt. 5 

18. Kolba miarowa z certyfikat sk.brązow kl A 0100ml WS 12/21  szt. 10  

19. Kolba miarowa z certyfikat sk.brązow kl A 0250ml WS 14/23  szt. 10 

20. Kolba miarowa z certyfikat sk.brązow kl A 0500ml WS 19/26  szt. 3 

21. Kolba miarowa z certyfikat sk.brązow kl A 1000ml WS 24/29  szt. 2  

22. Kolba miarowa z certyfikat sk.brązow kl Av2000ml WS 29/32  szt. 1  

23. Lejek laboratoryjny szklany 0050    szt. 10  

24. Parownica porcelanowa głęboka 232 ml    szt. 3 

25. Parownica porcelanowa głęboka 390 ml    szt. 3  

26. Pipeta wielomiar 010 ml (0,1)      szt. 10 

27. Pipeta wielomiar 005 ml (0,05)      szt. 10 

28. Zestaw 10 probówek okrągłodennych ze szkła 15*150   szt. 40  

29. Zlewka wysoka. 00025 ml borokrzem    szt. 10  

30. Zlewka wysoka. 00050 ml borokrzem    szt. 10 

31. Zlewka wysoka. 00100 ml borokrzem    szt. 10  

32. Zlewka wysoka. 00150 ml borokrzem  szt. 10 

33. Zlewka wysoka. 00250 ml borokrzem  szt. 10  

34. Zlewka wysoka. 00600 ml borokrzem  szt. 10 

35. Zlewka wysoka. 01000 ml borokrzem  szt. 2 

36. zlewka wysoka. 03000 ml borokrzem  szt. 1 

37. szczotka do butelek 0250ml  szt. 10 

38. Szczotka do zlewek średnia  szt. 10 

39. szczotka do probówek z kogucikiem średnia  szt. 10 

40. szczotka do kolb stożkowych 0250ml  szt. 10 

41. szczotka do kolb miarowych 0250ml  szt. 3  

42. szczotka do kolb miarowych 0500ml  szt. 3 

43. szczotka do kolb miarowych 1000ml  szt. 1  

44. szczotka do biuret 50ml  szt. 10 

45. Zestaw 10 korków PP do kolb  szt. 2 

46. Paski pH w 5-metrowej taśmie  szt. 3 

47. Tryskawka  szt. 10 

48. Pipety Pastera 2ml 500szt.  szt. 3  

49. Gruszka do pipet. czerwona trzyzaworowa  szt. 12 

50. Statyw do probówek  szt. 5 

51. Szpatułka dwustronna 200mm  szt. 5 

52. Łyżeczko – szpatułka  szt. 2 

53. Łyżeczka dwustronna długość 0160  szt. 6 

54. Łapa do biuret  szt. 10  

55. kroplomierz PE-LD 0050ml. z nasadką GL 18czerw.nas  szt. 50 

56. kroplomierz PE-LD 0100ml z nasadką GL 18 czerw.nas  szt. 50 

57. kroplomierz PE-LD 0500ml z nasadką GL 25 czerw.nas  szt. 25 

58. kroplomierz PE-LD 1000ml z nasadką GL 28 czerw.nas  szt. 10 

59. Suszarka laboratoryjna 55 stanowiskowa - stal w PCV  szt. 3  

 

 

Zadanie nr 11  

Dostawa tablicy suchościeralnej wraz z pisakami  



 
 

 

Parametry: 

Tablica suchościeralna ceramiczna i magnetyczna biała rama aluminiowa w wymiarach 

300x120.   

1. Marker suchościeralny 

czarny z wymiennym tuszem    szt. 4  

2. Marker suchościeralny 

czerwony z wymiennym tuszem    szt. 2  

3. Marker suchościeralny 

zielony z wymiennym tuszem    szt. 2 

4. Marker suchościeralny 

niebieski z wymiennym tuszem    szt. 2 

5. Nabój do markera powyżej 

zielony    szt. 5 

6. Nabój do markera powyżej 

czerwony   szt. 5 

7. Nabój do markera powyżej 

czarny    szt. 30 

8. Nabój do markera powyżej 

niebieski    szt. 10 

 

Zadanie nr 12  

Dostawa odczynników chemicznych grupa I  

 

Tabela 1: 

Lp. NAZWA SUBSTANCJI CZYSTOŚĆ ILOŚĆ 

1 Formalina 10%  

Czysty do 

analizy 1l 

2 Fenol  czysty 0,25kg 

3 Aceton  czysty 1l 

4 Alkohol metylowy 

czysty 1l 

5 Benzyna ekstrakcyjna  nie dotyczy 1l 

6 Denaturat biały bezzapachowy nie dotyczy 1l 

7 Etylu octan  

Czysty do 

analizy 
1l 

8 KWAS CYTRYNOWY 1-HYDR  

Czysty do 

analizy 
1kgx4 = 

4kg 

9 Mrówczan amonu  czysty 0,25kg 

10 Nafta kosmetyczna  nie dotyczy 1l 

11 1-Propanol  

czysty 0,25l 

12 glikol propylenowy 

czysty 0,5l 

13 Anilina 

czysty 0,25l  

14 benzen 

czysty 0,25l 

15 D-fruktoza  

czysty 0,25 kg 

16 etylowy alkohol 96%  

czysty 0,25l 

https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/formalina-10-procent_1834/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/fenol_2751/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/aceton_379/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/alkohol-metylowy_416/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/benzyna-ekstrakcyjna_8716/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/denaturat-bialy-bezzapachowy_11686/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/etylu-octan_2735/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/kwas-cytrynowy-1-hydr_310/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/mrowczan-amonu_1907/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/nafta-kosmetyczna_588/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/1-propanol_593/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/12-propanodiol-glikol-propylenowy_10663/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/anilina_596/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/benzen_2370/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/d-fruktoza_9777/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/etylowy-alkohol-96-procent_9493/


 
 

17 glukoza  

czysta 0,5kg 

18 Kwas oleinowy 

czysty 0,25l 

19 ołowiu (II) octan  

czysty 0,25kg 

20 Parafina ciekła  nie dotyczy 0,25l 

21 SZCZAWIAN ŻELAZA (II)  

czysty 0,1kg 

22 2-PROPANOL 

czysty 1l 

23 BUTYLU OCTAN  

czysty 0,25l 

24 FENOLOFTALEINA R-R 2% nie dotyczy 0,25l 

25 Acetamid  czysty 0,1kg 

26 Chloroform czysty 0,5l 

27 heksan czysty 0,1l 

28 heptan czysty 0,1l 

29 Naftalen  czysty 0,1 kg 

30 oktan czysty 0,1l 

31 pentan czysty 0,1l 

32 Baru chlorek  czysty 0,25kg 

33 Baru siarczan (VI) czysty 0,25kg 

34 Baru wodorotlenek  czysty 0,25kg 

35 Berylu azotan (V) czysty 0,25kg 

36 Chromu (III) siarczan (VI)  czysty 0,1kg 

37 Glinu azotan (V) czysty 0,25kg 

38 Glinu wodorotlenek czysty 0,25kg 

39 Litu chlorek czysty 0,05kg 

40 Litu wodorotlenek  czysty 0,1kg 

41 Litu siarczan (VI) czysty 0,25kg 

42 Magnezu azotan (V) czysty 0,25kg 

43 Magnezu chlorek  czysty 0,25kg 

44 Manganu (IV) ditlenek czysty 0,1kg 

45 Wodoru nadtlenek r-r 30% czysty 4x1l = 4l 

46 Potasu bromek cz.d.a. 0,1kg 

47 Potasu chromian (VI) czysty 0,25kg 

48 Potasu dichromian (VI) cz.d.a. 0,25kg 

49 Potasu jodek czysty 0,5kg 

50 Potasu rodanek czysty 0,25kg 

51 Potasu siarczan (VI) kwaśny  cz.d.a. 0,2kg 

52 Potasu szczawian  czysty 0,25kg 

53 potasu heksacyjanożelazian (III)  czysty 0,25kg 

54 potasu heksacyjanożelazian (II)  czysty 0,25kg 

55 Rtęci II tlenek czysty 0,1kg 

56 Sodu azotan(III) czysty 0,25kg 

57 Sodu węglan kwaśny czysty 1kg 

58 Sodu wodorotlenek cz.d.a. 1kgx2=2kg 

59 Srebra azotan(V) czysty 0,1kg 

60 Strontu azotan (V) czysty 0,25kg 

61 Strontu wodorotlenek czysty 0,1kg 

https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/glukoza-bezw_9857/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/kwas-oleinowy_1972/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/olowiu-ii-octan-3hydrat_10437/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/parafina-ciekla_1920/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/szczawian-Żelaza-ii-2-hydr_260/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/2-propanol_14881/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/butylu-octan_14763/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/fenoloftaleina-r-r-2-procent_14751/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/wodoru-nadtlenek-roztwor-30-procent_621/
https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/potasu-heksacyjanozelazian-iii-potasu-zelazicyjanek_10564/


 
 

62 Strontu chlorek czysty 0,1kg 

63 Wapnia azotan (V) czysty 0,25kg 

64 Wapnia chlorek czysty 0,25kg 

65 karbid czysty 0,5kg 

66 Wapnia wodorotlenek czysty 0,5kg 

67 żelaza(III)  azotan (V) czysty 0,25kg 

68 Żelaza II siarczan (VI) czysty 0,5kg 

69 Żelaza III siarczan (VI) czysty 0,25kg 

70 SIARCZEK ŻELAZA (II)  czysty 0,25 kg 

71 Brom - woda bromowa czysty 0,5 l 

72 Cynk - granulki  czysty 0,5kg 

73 Glin - paski czysty 0,1kg 

74 Wapń czysty 0,05kg 

75 Kwas azotowy 65%  czysty 1l 

76 Kwas siarkowy 95%  czysty 1l 

77 Kwas solny 35-38%  czysty 1l 

78 Potasu jodan (V) czysty 0,1kg 

79 Odczynnik Nesslera  czysty 0,25l 

 

Zadanie nr 13 

Dostawa odczynników chemicznych grupa II 

 

Tabela 2 

Lp. NAZWA SUBSTANCJI ILOŚĆ 

1 Dwutlenek węgla z butlą 5 l 

2 

SEACHEM PURIGEN 500ml - POCHŁANIACZ 

NO2 NO3 NH4  500 ml 

3 Seachem Matrix 4l - wkład filtracyjny 4000 ml 

4 Seachem Matrix Carbon 2L - aktywny wkład węglowy 2000 ml 

5 SEACHEM PhosGuard 2L 2000 ml 

 

Zadanie nr 14 

Dostawa mikroskopu trinokularowego szt. 1  

 

Mikroskop ten przeznaczony jest do obserwacji preparatów w jasnym polu. Znajduje on 

zastosowanie przede wszystkim w szkolnictwie średnim i wyższym, jako pomoc 

dydaktyczna. Ponadto, dzięki bardzo prostej budowie i obsłudze oraz bardzo dobrym 

parametrom optycznym z powodzeniem używany jest do rutynowych badań w wielu 

dziedzinach medycyny, nauki i techniki, spełniając wymogi jakości, niezawodności i 

trwałości. W standardzie głowica trinokularowa do współpracy z kamerą CCD. 

https://www.n2o3.com/pl/katalog/produkty/siarczek-Żelaza-ii_479/


 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 Statyw: ażurowy, o nachyleniu 30º 

 Głowica: binokularowa 

 Odległość między źrenicami: 48-75 mm 

 Ustawienia dioptryjne: ± 5 dioptrii 

 Okulary: szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm 

 Głowica rewolwerowa: czterogniazdowa, odwrócona 

 Obiektywy: w standardzie E-plan 4x, 10x, 40x i 100x i 100x (immersja) 

achromatyczne 

 Stolik: z krytą zębatką, dwuwarstwowy z łapkami do preparatu 

 Rozmiar stolika: min 150x133 mm 

 Zakres ruchu stolika: w osi XY 75x50 mm 

 Ogniskowanie: współosiowe zgrubne i dokładne, z mechanizmem stop 

 Kondensor: 1.25 N.A. Abbego z centrowaniem, z uchwytem na filtry i przesłoną 

irysową 

 Oświetlacz: X-LED z regulacją 

 Akcesoria: polaryzacja i inne 

 

Zadanie nr 15 

Dostawa kamery  szt. 1 

 

Parametry: 

 

Rozdzielczość minimum: 2048 x 1536 pxeli (3.2 Mpxeli) 

Czujnik:CMOS 1/2” 

Współczynnik klatek w wysokiej rozdzielczości: min 6 kl/sec 

Współczynnik klatek w VGA: min 21 kl/sec 

Format optyczny: 1/2” 

Stosunek obrazu: 4:3 

Stosunek S/N:max 43 dB 

Zakres dynamiczny: 61 dB 

Czułość: 1,0 V/Lux-sekundę 

Łącznik optyczny 

Płytka kalibracyjna: 76x24mm 

Łączniki do stereoskopii: 30,0mm śr., 30,5mm śr. 

Software:  do obsługi kamery  

Ustawienia: Auto balans bieli, auto ekspozycja, uśrednianie, dziesiątkowanie 

Dołączony do kamery: 3 m kabel USB, zakrywka do adapteru i opakowanie do transportu 

 



 
 

 

Zadanie nr 16 

Dostawa ZOOM u STEREOSKOPOWEGO  szt. 1 

 

Mikroskop stereoskopowy binokularowy.  

Parametry: 

okulary 10x/20mm a także zmienny obiektyw w zakresie od 0,7x do 4,5x (płynne 

powiększenie mikroskopu od 7x do 45x). oświetlenie halogenowe do światła odbitego i 

przechodzącego, kondensor ciemnego pola 

Zadanie nr 17 

Dostawa preparatów do pracowni biologicznej 

 

Bakterie i drożdże, zestaw preparatów   12 szt.  

Bakterie i proste organizmy,    10 szt. preparatów  

Histologia roślin, zestaw preparatów   12 szt.  

Histologia zwierzęca 1 zestaw preparatów   12 szt.  

Histologia zwierzęca, zestaw preparatów   25 szt.  

Insekty, zestaw preparatów     12 szt.  

Kręgowce i ssaki, zestaw preparatów   25 szt.  

Ludzkie tkanki, zestaw preparatów    10 szt.  

Owady, zestaw preparatów     25 szt.  

Parazytologia, zestaw preparatów    12 szt.  

Pasożyty zwierzęce i ludzkie,    10 szt. preparatów  

Patologiczne tkanki ludzkie, zest. preparatów 10 szt.  

Rośliny nasienne, zestaw preparatów   25 szt.  

Rośliny zarodnikowe, zestaw preparatów   15 szt.  

Rozmnażanie komórek, zestaw preparatów   10 szt.  

Rozmnażanie roślin, zestaw preparatów   10 szt.  

Rozmnażanie zwierząt, zestaw preparatów   10 szt.  

Ryby, żaby i inne, zestaw preparatów   10 szt.  

Struktura i morfologia komórek, zestaw prep.  25 szt.  

Struktura komórek, zestaw preparatów   12 szt.  

Struktura komórki roślinnej, zest. preparatów  10 szt.  

Świat w kropli wody, zestaw preparatów   10 szt.  

Zestaw preparatów biologicznych    10 szt.  

Zestaw preparatów biologicznych duży,   25 szt.  

Zestaw preparatów biologicznych,    25 szt.  

Zestaw preparatów zoologicznych    12 szt.  

Zestaw preparatów zoologicznych    25 szt.  

Życie w glebie, zestaw preparatów    10 szt.  

Podajnik do szkiełek podstawowych   1 szt.  

Podstawka do mycia szkiełek    1 szt. 

Szkiełka nakrywkowe,     200 szt.  

 

 

 



 
 

Zadanie nr 18 

Dostawa szachów szt. 10 i zegarów szt. 10   

 

Parametry:  

 

Szachy wykonane z drewna 

 wymiar szachownicy po rozłożeniu: 36 x 36 x 2,0 cm 

 wysokość króla: 60-70 mm 

 Kolor brąz.  

 

Zegar do gry w szachy tradycyjny.  

 

 

Zadanie nr 19 

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego 

 

3 kolby miarowe szklane klasy A z certyfikatem serii z plastikowym korkiem Boro 3.3 

- pojemność 25 ml, pojemność  50 ml , pojemność 100 ml 

3 kolby Erlenmeyera 

- kolba stożkowa 125 ml, kolba stożkowa 250 ml, kolba stożkowa 250 ml 

3 cylindry miarowe polipropylenowe 

- pojemność 250 ml, pojemność 500 ml, pojemność 1000 ml 

Esykator 200 mm o pojemności 4,35 l 

Naczynka wagowe szklane 

40x40, 40x50, 50x30, 50x50, 60x40, 80x40 

Zlewki polipropylenowe z wytłoczoną podziałką 

500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml 

Probówki ze szkła bez korka 

- pojemność 5 ml (7 szt.); pojemność 7 ml (7 szt.); pojemność 10 ml (6 szt.) 

Parowniczki 

- płaskodenna szklana z wylewem 10 ml, płaskodenna szklana z wylewem 15 ml, 

płaskodenna szklana z wylewem  45 ml 

Szalki Petriego- 20 sztuk 

- 50mm x 2; 60mm x 2; 70mm x 2; 80mm x 2; 90mm x 2; 100mm x 2; 120mm x 2; 150mm x 

2; 180mm x 2; 200mm x 2 

Szkiełka mikroskopowe 



 
 

- podstawowe cięte laserem ECONOMY (50 szt.); podstawowe z matowym polem 

ECONOMY (50 szt.), nakrywkowe 20x20mm ECONOMY (200 szt.), nakrywkowe 

24x40mm ECONOMY (100 szt.) 

Szklane pipety  

- wielomiarowa z paskiem klasy A 10 ml x 3  

- wielomiarowa z paskiem klasy A 25 ml x 3 

- jednomiarowa klasy A 10 ml x 3  

- jednomiarowa klasy A 100 ml x 3 

3 pipety z automatycznym wyrzutem końcówek 

Pipeta automatyczna z automatycznym wyrzutem końcówek : 2- 20 mikrolitrów 

Pipeta automatyczna z automatycznym wyrzutem końcówek: 20- 200 mikrolitrów 

Pipeta automatyczna z automatycznym wyrzutem końcówek: 100-1000 mikrolitrów 

3 końcówki do pipety automatycznej 

Końcówki do pipety automatycznej: 2- 20 mikrolitrów 

Końcówki do pipety automatycznej: 20- 200 mikrolitrów 

Końcówki do pipety automatycznej:  100-1000 mikrolitrów 

Mieszadło magnetyczne bezsilnikowe 1- stanowiskowe bez grzania szt. 1  

Moździerz szklany szorstki z tłuczkiem 

Śr. 200 mm  

Palnik z zaworem iglicowym- propan- butan 

Statyw laboratoryjny z uchwytami, uniwersalny, kompletny 

Mała wirówka laboratoryjna  

możliwość zasilania wirówki z gniazda zapalniczki samochodowej (przetwornica 

12V/230V) 

wyświetlacz LED 

2 prędkości wirowania 3500, 5800 rpm  

1 charakterystyka rozpędzania / hamowania 

regulacja czasu wirowania 

tryb pracy ciągłej HOLD 

01:00 ÷ 30:00 [min., s] (skok 1min.) 



 
 

 

Zadanie nr 20 

Dostawa Lodówki laboratoryjnej szt. 1 

 

Pojemność chłodziarki / zamrażarki  79 l / 7 l l +/- 5l  

Roczne zużycie energii  max 180 kWh   

Kolor  biały  

 

Zadanie nr 21 

Dostawa Lampy UV analitycznej szt. 1 

  Bańka świetlówki wykonana z czarnego szkła Wooda (filtr Wooda). 

  Filtr Wooda: 
   przepuszcza promieniowanie o długości fali 300÷400 nm (maks. 365 nm), 

   eliminuje prawie całkowicie światło widzialne, 

   eliminuje promieniowanie UV szkodliwe dla zdrowia. 

 Świetlówki :  2 × 9 W UV-A 

 Wymiary klosza:  200 × 100 x 70mm 

 Mocowanie: imadełko 

 Zasięg: min 950 mm 

 Kolor: biały 

 

Zadanie nr 22 

Dostawa pożywki do hodowli bakterii i grzybów niechorobotwórczych 

a) Pożywki do hodowli bakterii wymagających (różnicowanie na podstawie hemolizy alfa, beta, 

gamma z krwią baranią)- Columbia Agar na szalkach Petriego 

b) Pożywka do hodowli grzybów drożdżopodobnych (Sabourauda) na szalkach Petriego 

 

Zadanie nr 23 

Dostawa aparatu do elektroforezy horyzontalnej szt. 1  

 

Ilość próbek min : 50 i 100 

Zużycie buforu: 300 ml 

Trwałe i łatwe do wymiany elektrody platynowe odporne na korozję w 99,99%. 

Łatwy i szybki montaż aparatu 

System musi być kompatybilny z pipetami wielokanałowymi.  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=363527732
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2402203662


 
 

Zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie pokrywy w sposób nieprawidłowy. 

Zabezpieczenie odcinające prąd przy otwartej pokrywie komory. 

W zestawie 2 statywy do wylewania żeli 2 grzebienie 16 zębów o grubości 1mm, 

 

Zadanie nr 24 

Dostawa inkubatora cieplnego szt. 1  

• Zakres temperatur do +80°C 

• Pojemność 30l. 

• Naturalna konwekcja „N”  

• Podwójne drzwi (wewnętrzne szklane, zewnętrzne ze stali nierdzewnej) dla podglądu 

wnętrza bez zakłóceń temperatury 

 

 

Zadanie nr 25 

Dostawa GPS szt. 10  

 

Parametry techniczne GPS: 

• Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: 6,1 x 16,0 x 3,6 cm +/- 5 % 

• Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: 3,6 x 5,5 cm (1,43 x 2,15 cala); przekątna 2,6 cala (6,6 

cm) +/- 5 % 

• Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.min: 160 x 240 pikseli 

• Typ wyświetlacza: Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT 

• Waga: max 300 g z bateriami 

•  Czas działania baterii:  min16 godz. 

• Wodoszczelny 

• czuły odbiornik 

• Interfejs: zgodność z szybkim USB i NMEA 0183 

• Mapa bazowa 

• Fabrycznie załadowane mapy topograficzne 

• Możliwość dodawania map 

• Wbudowana pamięć: min 8 GB 

• Możliwość używania kart z danymi: Karta microSD 

• Waypointy/ulubione/pozycje: min 5000 

• Trasy: min200 

 

 

Zadanie nr 26 

Dostawa oprogramowania do tworzenia map 

  
Oprogramowanie umożliwiające minimum :  
Tworzenie map i operacje na warstwach z uwzględnieniem:  
 a. Korzystanie z darmowych podkładów zawierających mapy dla obszaru całego świata: 
topograficzną, zobrazowania satelitarne, zobrazowania satelitarne z etykietami, mapę drogową, dane 
z projektu Open Street Map, mapę w kolorze jasnego szarego płótna i ciemnego szarego płótna.  
 b. Publikowanie własnych map bazowych w postaci kafli rastrowych i wektorowych.  
 c. Publikowanie danych w postaci usługi obiektowej lub mapowej.  



 
 

 d. Dodawanie do mapy jednego lub wielu skompresowanych plików shape.  
 e. Dodawanie plików .csv, rozdzielanych przecinkami, zawierających współrzędne lub adresy 
obiektów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Plik może być dodany jako warstwa z pliku 
lub metodą przeciągnij – upuść.  
 f. Dodawanie plików geoJSON.  
 g. Dodawanie warstw dostępnych w portalu.  
 h. Możliwość wyświetlania aktualizowanego pliku CSV, rozdzielanego przecinkami, 
umieszczonego na serwerze WWW.  
 i. Opcje zmiany symbolizacji obiektów w warstwach z wykorzystaniem galerii symboli 
podzielonych na kategorie, klasyfikacji, grupowania, mapy skupień, zmiany przezroczystości i skali 
wyświetlania. Możliwość wykorzystania własnego symbolu przez wprowadzenie url do obrazu. Opcja 
konfiguracji zmiany stylu przez konstrukcję wyrażenia języka skryptowego Arcade,  
 j. Dostępna funkcja smart mapping, ułatwiająca, nadanie właściwej symbolizacji obiektom,  
 k. Możliwość klastrowania - grupowania obiektów punktowych warstwy  
 l. Ustawienie interwału odświeżania usługi bez konieczności przeładowania przeglądarki 
internetowej. Otwieranie i edycja opublikowanych danych w aplikacji desktopowej  
 m. Wyznaczanie tras między obiektami na mapie lub ręcznie wprowadzonymi adresami wraz 
z optymalizacją i powrotem do punktu startowego, uwzględnieniem natężenia ruchu, wyboru 
pomiędzy trybami przejazdu samochodem osobowym, ciężarowym lub pieszo.  
 n. Dodawanie wyznaczonej trasy jako warstwy na mapie.  
 o. Wizualizacja danych zmiennych w czasie za pomocą paska czasu.  
 p. Edycja danych zawartych na mapie poprzez przeglądarkę internetową  
 q. Dodawanie dowolnych załączników do edytowanych obiektów z poziomu okna 
podręcznego i tabeli atrybutów.  
 r. Wyświetlenie tabeli atrybutów warstwy, dodawanie nowych pól tekstowych, liczbowych i 
daty, możliwość dodawania wartości pól z użyciem kalkulatora.  
 s. Dodawanie do wyświetlanych map, zasobów z innych źródeł (WMS, WMTS, WFS, KML, 
GEORSS), usług ArcGIS Server.  
 t. Dodawanie plików wymiany danych GPS (.gpx).  
 u. Dodawanie filtrów danych z użyciem interaktywnych lub predefiniowanych zapytań.  
 v. Konfiguracja okien podręcznych, zawierających informacje o wybranym obiekcie, 
pochodzące z wybranych atrybutów, z możliwością wyboru listy wybranych atrybutów, określonego 
pola lub niestandardową konfiguracją, obejmujących także elementy graficzne i łącza, diagramy 
słupkowe, grupowe, kołowe i liniowe, konfiguracja zawartości okien podręcznych w oparciu o 
wyrażenia Arcade, np. konwersji, czy obliczeń na wartościach zamieszczonych w atrybutach warstwy.  
 w. Wyświetlanie w oknach podręcznych obrazów w oparciu o pole w warstwie zawierające 
odnośniki URL do obrazów, z możliwością podpięcia do nich łącza i dodania podpisu.  
 x. Zapisywanie wyświetlanego zasięgu mapy (zakładka przestrzenna).  
 y. Wyszukiwanie adresów i miejsc, alternatywnie lub dodatkowo konfiguracja wyszukiwania 
obiektów w warstwie według atrybutów.  
 z. Dodawanie etykiet do obiektów punktowych, liniowych i poligonowych. Etykiety mogą być 
tworzone w oparciu o wartości atrybutów lub tekstu lub wyrażenie Arcade, konfiguracja 
rozmieszczenia etykiet dla obiektów liniowych i punktowych, definiowanie koloru, rozmiaru tekstu, 
obwódki, konfiguracji skali wyświetlania etykiet dla danej warstwy.  
 aa. Możliwość wyświetlenia w tabeli danych nieprzestrzennych lub innej warstwy 
przestrzennej powiązanych z obiektami  
 bb. Możliwość zapisywania właściwości warstwy skonfigurowanych w przeglądarce map do 
wykorzystanie w innej mapie.  
 cc. Możliwość pomiaru odległości, powierzchni i wyświetlania współrzędnych wskazanej 
lokalizacji.  
 
Licencja 2 letnia.  


