
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zaplecza dydaktycznego placówek 

oświatowych w Gminie Żyrzyn” 

CZĘŚĆ 1: wyposażenie pracowni szkolnych w  sprzęt komputerowy i multimedialny 

Pozycja w 

opisie 
Nazwa sprzętu 

Miejsce dostawy/montażu [szt.] 

Razem 

Ilość [szt.] 

Szkoła Podstawowa 

w Osinach; Osiny 

235, 24-103 Osiny 

Szkoła Podstawowa 

w Skrudkach; 

Skrudki; 5 A, 24-103 

Żyrzyn 

Szkoła Podstawowa 

w Żyrzynie, 

Tysiąclecia 143, 24-

103 Żyrzyn 

1 Projektor multimedialny 3 3 2 8 

2 
Laptop dla nauczyciela z 

oprogramowaniem 
3 3 2 8 

3 Tablica interaktywna z oprogramowaniem 3 3 2 8 

4 Urządzenie wielofunkcyjne 3 3 2 8 

5 Laptop z oprogramowaniem dla ucznia 15 21 39 75 

6 System do zbierania odpowiedzi 1 1 1 3 
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UWAGA! 

Zgodnie z dokumentem „Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym 

„Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwijanie umiejętności  wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów” wydanym 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferowany sprzęt musi spełniać poniższe wymagania: 

1. posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 

2. posiadać certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu; 

3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważnej; 

4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

5. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 

6. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i został 

opisany w rozdziale XXI SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Pozycja Nazwa Minimalne wymagane parametry 

1 Projektor multimedialny 

1. Projektor krótkoogniskowy, 

2. Technologia wyświetlania DLP, 

3. Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080(FullHD), 

4. Minimalna jasność 3200 ANSI Lumenów 

5. Złącza  przynajmniej: Wejście D-sub 15pin  x 2; Wyjście D-sub 15pin  x 1; HDMI x 1 

6. Akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot/baterie, Kabel zasilający, 

dodatkowo Kabel HDMI min.15m, mocowanie ścienne 

2 
Laptop dla nauczyciela z 
oprogramowaniem 

1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający według testów PassMark CPU Mark wynik 
minimum7600 punktów, wynik testu zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie 
internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

2. Rodzaj dysku SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) 
3. Pojemność pamięci FLASH 256 GB 
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4. Zainstalowana pamięć 8 GB,  
5. Maksymalna wielkość pamięci 16 GB 
6. Wyświetlacz LCD, Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080, Przekątna ekranu LCD 15,6 cali 
7. Typ ekranu TFT Full-HD [LED] anti-glare 
8. Karta graficzna z własną pamięcią osiągająca według testów PassMark G3D Mark minimum 790 

punktów, wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien znajdować się na stronie 
internetowej http://www.videocardbenchmark.net/index.php    

9. Karta dźwiękowa 
10. Bezprzewodowa karta sieciowa  
11. Urządzenia wskazujące TouchPad 
12. Klawiatura numeryczna  
13. Złącza zewn.: 

1) 2x USB 3.0 
2) 1x USB 2.0 
3) 1 x HDMI 
4) 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
5) 1x RJ-45 (LAN), 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) 
6) 1x DC-In (wejście zasilania) 
7) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
8) Czytnik kart pamięci, typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card lub równoważne 

14. Bluetooth  
15. Wyposażenie standardowe:  

1) Kamera internetowa 
2) Głośniki 
3) Mikrofon 
4) Zasilacz sieciowy 

16. Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny klasy PC. Architektura systemu operacyjnego 
64-bit polska wersja językowa 

17. Zainstalowany pakiet biurowy polska wersja językowa - Office 2019 lub równoważny tj. pakiet 
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biurowy pochodzący od jednego producenta zawierający min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do obsługi bazy danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do 
obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań abonamentowych i 
„chmurowych”. 

18. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja komputerów należy do obowiązków Wykonawcy. 
19. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) z przyciskiem 

 

3 
Tablica interaktywna z 
oprogramowaniem 

1. Monitor dotykowy LED o przekątnej min. 65", rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080), jasność: 350 
cd/m2, kontrast: 1100:1. 

2. Typ złączy min.: mini jack 3.5 mm, HDMI (2 szt.), VGA (1 szt.) 
3. Porty komunikacyjne RJ-45, USB (3 szt.), 
4. Połączenie z komputerem – USB, 
5. Wbudowane głośniki.  
6. Żywotność panelu min. 30 000 h.  

Narzędzie dotyku – pisak lub palec 
Mocowanie ścienne 

4 Urządzenie wielofunkcyjne 

1. Technologia druku: drukuje poprzez umieszczanie na papierze cząstek tonera (kolor), 
2. prędkość druku mono min. 20 str/min. 
3. skanowanie i kopiowanie obustronne, 
4. skanowanie do wybranego katalogu, katalogu wspólnego, skanowanie do e-maila, skanowanie do 

pamięci USB, 
5. rozdzielczość druku 1200 x 600dpi, 
6. druk obustronny w standardzie,   
7. dotykowy ekran LCD, 
8. min. wyjścia USB 2.0, Ethernet, WiFi, możliwość pracy w sieci 
9.  2 dodatkowe komplety tonerów producenta sprzętu 
Uruchomienie i pierwsza konfiguracja urządzenia należy do obowiązków Wykonawcy 

5 Laptop z oprogramowaniem dla ucznia 
1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający według testów PassMark CPU Mark wynik 

minimum7600 punktów, wynik testu zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie 
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internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
2. Rodzaj dysku SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) 
3. Pojemność pamięci FLASH 256 GB 
4. Zainstalowana pamięć 8 GB,  
5. Maksymalna wielkość pamięci 16 GB 
6. Wyświetlacz LCD, Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080, Przekątna ekranu LCD 15,6 cali 
7. Typ ekranu TFT Full-HD [LED] anti-glare 
8. Karta graficzna z własną pamięcią osiągająca według testów PassMark G3D Mark minimum 790 

punktów, wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien znajdować się na stronie 
internetowej http://www.videocardbenchmark.net/index.php    

9. Karta dźwiękowa 
10. Bezprzewodowa karta sieciowa  
11. Urządzenia wskazujące TouchPad 
12. Klawiatura numeryczna  
13. Złącza zewn. : 

1) 2x USB 3.0 
2) 1x USB 2.0 
3) 1 x HDMI 
4) 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
5) 1x RJ-45 (LAN), 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) 
6) 1x DC-In (wejście zasilania) 
7) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
8) Czytnik kart pamięci, typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card lub równoważne 

14. Bluetooth  
15. Wyposażenie standardowe:  

2) Kamera internetowa 
3) Głośniki 
4) Mikrofon 
5) zasilacz sieciowy 
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16. Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny klasy PC. Architektura systemu operacyjnego 
64-bit polska wersja językowa 

17. Zainstalowany pakiet biurowy polska wersja językowa - Office 2019 lub równoważny tj. pakiet 
biurowy pochodzący od jednego producenta zawierający min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do obsługi bazy danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do 
obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań abonamentowych i 
„chmurowych”. 

18. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja komputerów należy do obowiązków Wykonawcy. 
19. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) z przyciskiem. 

6 System do zbierania odpowiedzi 

System, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia. 
Kompletny interaktywny system do zbierania i analizowania odpowiedzi, gotowy do użytku (nie 
wymagający dodatkowych zakupów). W skład systemu wchodzi min. oprogramowanie, min. 32 piloty 
dla uczniów, min. 1 odbiornik, baterie, walizka na piloty. Sterowanie radiowe (zasięg do 60 m), piloty z 
wyświetlaczem LCD. 

 

CZĘŚĆ 2: wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne 

Zbiorcze zestawienie. Ilość elementów dostarczanych przez Wykonawcę do poszczególnych szkół zostanie przekazana najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

Pozycja w opisie Nazwa sprzętu Jednostka Ilość  

1 Zestaw modeli części ciała człowieka Komplet 2 

2 Dygestorium chemiczne Szt. 2 

3 Komplet do doświadczeń chemicznych Komplet 4 

4 Zestaw do elektrochemii Komplet 2 

5 Zestaw modeli chemicznych Komplet 20 

6 Zestaw modeli budowy roślin Komplet 2 

7 Zestaw naczyń laboratoryjnych Komplet 6 
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8 Mikroskop Szt. 24 

9 Urządzenia laboratoryjne badawcze Komplet 2 

10 Fantom anatomiczny człowieka Komplet 4 

11 Zestaw plansz do pracowni biologicznej Komplet 2 

12 Model anatomiczny człowieka Szt. 2 

13 Programy multimedialne Komplet 2 

14 Tellurium Szt. 2 

15 Zestaw map geograficznych Komplet 2 

16 Generator Van de Graffa Szt. 1 

17 Stojak na mapy  Szt. 1 

18 Zestaw geograficznych plansz edukacyjnych Komplet 2 

19 Okazy skał i minerałów Komplet 2 

20 Albumy edukacyjne Komplet 2 

21 Zestaw pomocy multimedialnych Komplet 2 

22 Zestaw tablic tekstylnych Komplet 6 

23 Zestaw klocków  Komplet 15 

24 Zestaw naczyń laboratoryjnych do fizyki Komplet 2 

25 Zestaw programów multimedialnych do matematyki Komplet 3 

26 Zestaw prezentacyjny brył obrotowych Komplet 2 

27 Zestaw siłomierzy i mierników Komplet 3 

28 Zestaw optyczny Komplet 2 

29 Zestaw obwodów elektrycznych Komplet 2 

30 Generator van de Graffa Szt. 5 

31 Miernik poziomu dźwięk Szt. 2 

32 Interaktywna podłoga Szt. 1 

33 Wolnostojąca kuweta drgań Szt.  1 

34 Tor powietrzny z dmuchawą i stoperem Komplet 1 

35 Zestaw do holografii Komplet 1 
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36 Zestaw do doświadczeń mechaniki Komplet 1 

37 Zestaw do fotowoltaiki Komplet 1 

38 Zestaw do badania siły elektomagnetycznej Komplet 1 

39 Licznik Geigera na 2 stanowiska Komplet 1 

40 Zestaw programów multimedialnych do języka Komplet 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Pozycja Nazwa Minimalne wymagane parametry 

1 

Zestaw modeli części 
ciała człowieka 

1) Model anatomiczny torsu (min. 40 – częściowy, min. 85 cm wysokości) wykonany z tworzywa sztucznego, umieszczony 
na podstawie; lewa strona tułowia przedstawia układ mięśni i ścięgien. Możliwość wyjęcia dwóch kręgów z odcinkami 
rdzenia kręgowego.  Przednia część klatki piersiowej zdejmowana (na klatce piersiowej przedstawiona budowa gruczołu 
piersiowego); możliwość wyjęcia każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową; Na każdym z 
narządów widoczne ukrwienie. Po usunięciu wszystkich narządów wewnętrznych można obejrzeć kolejne warstwy 
ludzkiego ciała. Pokazany dokładnie przebieg i budowa kręgosłupa, jego umięśnienie, przyczepy mięśni, umiejscowienie 
rdzenia kręgowego; możliwe jest wyjęcie dwóch kręgów z odcinkami rdzenia kręgowego. Na modelu budowa głowy  
z oznaczonymi mięśniami i przyczepami, możliwość oddzielenia od tułowia, w przekroju pokazana budowa anatomiczna 
jamy ustnej i nosowej; możliwość otwierania puszki mózgowej, jednej z półkul i gałki ocznej.   

2) Ogólny model muskulatury człowieka – postać o min. wymiarach 20x17x89cm, możliwość zdejmowania ramion   
3) Model anatomiczny czaszki człowieka naturalnych rozmiarów z numeracją kości. Czaszka 3-częściowa (pokrywa czaszki, 

podstawa czaszki, żuchwa) z zaznaczonymi szwami czaszkowymi. Model czaszki musi posiadać ponumerowane 
elementy budowy anatomicznej.  

4) Szkielet człowieka wysokość min. 85 cm. Model anatomiczny pokazujący podstawowe kostne elementy układu ruchu 
człowieka.  

5) Model przekroju głowy człowieka. Model anatomiczny przedstawiający w sposób szczegółowy, struktury budowy 
anatomicznej głowy człowieka w przekroju środkowym.  

6) Szkielet człowieka na statywie. Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych (min. 170 cm) rozmiarów na 
statywie.  
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7) Model oka. Model anatomiczny oka ludzkiego min. sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. 
Wyjmowane części modelu min.: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste.  

8) Model ucha. Model anatomiczny ucha człowieka min. trzykrotnie powiększony, 4 częściowy.  
9) Model stawu kolanowego. Model anatomiczny stawu kolanowego naturalnej wielkości. Skład: część kości udowej, część 

kości strzałkowej, część kości piszczelowej, rzepka i łękotka. Całość umieszczona na podstawie. 

2 

Dygestorium 
chemiczne 

1) Wymiary: 1) wysokość –min. 185 cm, max. 245 cm,2) szerokość –min. 95 cm, max. 150cm, 3)głębokość –min. 50 cm, 
max. 95cm.  

2) W skład wchodzi min. 1)szafka dolna –dwudrzwiowa, 2)komora manipulacyjna –konstrukcja metalowa lub z płyt 
laminowanych, przednia ściana przeszklona lub przednia wraz z jedną lub obiema bocznymi ściankami, szyby 
hartowane, blat ceramiczny, tylna ścianka zabudowana, wyposażona m.in. w zlew, zawór wody, zawór gazowy, 
przesuwną okiennicę podnoszoną w sposób umożliwiający ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu, 
oświetlenie komory,3)wentylator wraz z instalacją wyciągową,4) regulator instalacji wyciągowej. 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest również montaż dygestorium, w tym podłączenie do istniejących instalacji: 
wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, przewodu kominowego, gazowej -gaz z butli gazowej. 

3 

Komplet do 
doświadczeń 
chemicznych  

Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich 
doświadczeń z zakresu realizowanej podstawy programowej. Minimalne wyposażenie: Cylinder miarowy (2), Dmuchawka 
ustna (1), Elektrolizer (1), Gazometr gumowy (dętka do piłki) (1), Kolba stożkowa (1), Korek gumowy mały (6), Korek 
gumowy duży (6), Korek kontaktowy (1), Kółko stalowe do statywu (1), Lampka spirytusowa (1), Lejek laboratoryjny (1), 
Łapka do probówek (2), Łopatka szklana (1), Łopatka stalowa (1), Łyżeczka do spalań (1), Łyżeczka (1), Łącznik (3), Miska 
polietylenowa o poj. ~ 0,5 l (1), Parownica porcelanowa (lub szklana) (1), Pinceta stalowa (1), Podstawa do probówek (1), 
Pipetka (2), Podstawa statywu (1), Pręt do statywu (1), Probówka trudnotopliwa (7), Probówka z tubusem (2), Przewód 
dwużyłowy z wtyczkami (1), Rurki szklane do montażu armatury (11), Rurki gumowe (łącznik) (5), Rurka gumowa dł. 0,3 mb. 
(1), Rozdzielacz otwarty z kurkiem (1), Rurka szklana = 17/15 mm (2), Ściskacz Hofmanna (2), Szczotka do mycia probówek 
(1), Szkiełko zegarkowe (1), Termometr bagietkowy lub zwykły z podziałką (1), Tryskawka polietylenowa (1), Uchwyt do 
probówek (1), Zlewka o poj. ok. 250 cm3 (1), Zlewka niska (1), Zlewka wysoka (1) 

4 

Zestaw do 
elektrochemii 

Kompletny zestaw do wykonywania podstawowych doświadczeń w elektrochemii. Zawiera urządzenie pomiarowe z 
wyświetlaczem LCD dla wartości pH jak również elektrodę z kablem. Automatyczne ładowanie akumulatora podczas pracy 
w sieci z zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Minimalne doświadczenia jakich przeprowadzenie umożliwia zestaw: 
przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej, przewodnictwo wodnych roztworów substancji 



 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

o budowie nie jonowej, przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów, opór elektrolitu jako funkcja wielkości 
powierzchni elektrod, opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod, ruch jonów w polu elektrycznym, wpływ 
temperatury na przewodnictwo elektryczne, elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego, polaryzacja elektrod, 
ogniwo galwaniczne 

5 
Zestaw modeli 
chemicznych 

Zestaw modeli związków chemicznych. Zestaw składający się z min.  500 elementów. W zestawie modele pierwiastków oraz 
2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i 
jonowe). W zestawie układ pierwiastków oraz przykłady budowy modeli. 

6 

Zestaw modeli 
budowy roślin 

Minimalny skład zestawu:  
1) Słupek i pręcik - przekrój. Model pręcika i przekrój podłużny słupka z zaznaczonymi detalami w jego budowie. 

Wykonany z tworzywa sztucznego. Przestrzenny model umieszczony na podstawie. Wymiary min. 53x38x8cm;  
2) Łodyga rośliny jednoliściennej – przekrój przez łodygę rośliny jednoliściennej - model;  
3) Komórka roślinna - model komórki roślinnej w powiększeniu, przedstawiający typowe dla tego rodzaju komórek 

organella je budujące. Na modelu wszystkie organellla komórkowe zaznaczone kolorami umożliwiającymi szybkie 
zapoznanie się z budową tych komórek. Na modelu przedstawiono min. organella komórkowe: ściana komórkowa, 
błona komórkowa, jądro, gładka i szorstka siateczka śródplazmatyczna, rybosomy, chloroplasty, mitochondria, aparat 
Golgiego. Min. wymiary 27x10x39 cm;  

4) Korzeń wykonany z tworzywa sztucznego - trójwymiarowy model korzenia, przedstawiający budowę tkankową tego 
organu – poszczególne warstwy oznaczone odpowiednimi kolorami, przestrzennie zaznaczone poszczególne komórki. 
Model umieszczony na podstawie. Min. wymiary: 12x4x38 cm;   

5) Liść - duży, przestrzenny model liścia, doskonale obrazujący poszczególne warstwy komórek w tym organie. Na 
kolorowo oznaczony przekrój wiązki przewodzącej. Model przedstawia przekrój poprzeczny i podłużny – z dużą 
dokładnością i trójwymiarowym zarysem morfologicznym. Min. wymiary: 46x17x22cm;  

6) Łodyga rośliny dwuliściennej - przekrój przez łodygę rośliny dwuliściennej  
7) Kwiat brzoskwini (lub wiśni, czereśni) - model wykonany z tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie, 

przedstawione elementy - pręciki, zalążnia. Wymiary min.: 24x19x17 cm 
8) Wierzchołek korzenia (przekrój) - model przekroju podłużnego i poprzecznego wierzchołka korzenia o powiększeniu 

min.300 razy. Wykonany z tworzywa sztucznego. Model umieszczony na podstawie. Instrukcja w języku polskim. Min. 
wymiary: 40x20x20cm.  

9) Model tkanki roślinnej obwodowej – przekrój;  
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10) Skrzyp Polny (Equisetum arvense) - model przedstawiający sporofil z zarodnią w min. 50-krotnym powiększeniu, 
rozwinięty zarodnik przedstawiony w min. 500-krotnym powiększeniu.  
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Zestaw naczyń 
laboratoryjnych 

Zestaw składający się z min. 40 pozycji. Zestaw składający się z naczyń i elementów szklanych wykonanych z odpornego 
chemicznie i termicznie szkła boro-krzemowego. Akcesoria metalowe wykonane są ze stali chromowej. Minimalna 
zawartość zestawu: Biureta z kranem prostym - 10 ml - 1 szt.,  Chłodnica Liebiga - 400 mm - 1 szt., Cylinder wielomiarowy - 
100 ml - 1 szt., Cylinder wielomiarowy - 250 ml - 1 szt., Kolba destylacyjna Englera - 150 ml - 1 szt., Kolba kulista - 100 ml - 1 
szt., Kolba płaskodenna - 200 ml - 2 szt., Kolba stożkowa Erlenmayera - 200 ml - 2 szt., Krystalizator z wylewem - 90 ml - 3 
szt., Kształtki rurkowe (różne) - fi 6 mm - 16 szt., Lejek szklany - fi 50mm - 1 szt., Lejek szklany - fi 80mm - 1 szt., Pipeta 
wielomiarowa - 5 ml - 1 szt., Pipeta wielomiarowa - 10 ml - 1 szt., Pręcik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm - 6 szt., 
Probówka z wywiniętym brzegiem - fi 16 mm - 25 szt., Szalka Petriego - fi 60 mm -2 szt., Szkiełko zegarkowe - fi 60 mm - 4 
szt., Termometr zakres pomiarowy do 150*C - 1 szt., Wkraplacz z gumką - 3 szt., Zlewka - 150 ml - 3 szt., Zlewka - 250 ml - 2 
szt., Zlewka - 400 ml - 1 szt., Łyżeczka z łopatką - 150 mm - 2 szt., Moździerz porcelanowy - 96 ml - 1 szt., Tłuczek 
porcelanowy - 150 mm - 1 szt., Tygiel porcelanowy - 45×54 mm - 2 szt., Parownica porcelanowa - 160 ml - 2 szt., Nożyczki -1 
szt., Pinceta -1 szt., Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm - 2 szt., Stojak do probówek (20 gniazd) - 1 szt., Zaciskacz 
sprężynowy Mohra - 3 szt., Tryskawka polietylenowa 250 ml - 1 szt., Gruszka gumowa - 1 szt., Wężyki gumowe-
połączeniowe (3-średnice) - 50 cm - 3 szt., Korki (gumowe, korkowe) zestaw - 15 szt., Łapy drewniane do probówek - 3 szt., 
Szczotki do mycia probówek i zlewek - 2 szt., Łyżeczka metalowa do spalań - 2 szt. 
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Mikroskop 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), 4,5V . 
Wyposażenie min.: 
1. Zestaw preparatów do obserwacji mikroskopowej, min. zawartość: 

1) Bezkręgowce-w zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka.  
2) Skrzydła owadów-w zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. 
3) Rośliny jadalne -w zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. 
4) Tkanki ssaków-w zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka.  
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5) Grzyby-w zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). 
6) Kropla wody-w zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski  

z hodowli sianowej), rozwielitka.  
7) Tkanki człowieka- w zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej 

człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), 
tkanka wątroby.  

8) Tkanki człowieka zmienione chorobowo-w zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica 
węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew).  

9) Preparaty zoologiczne -w zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), 
jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista ( przekrój 
poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów.  

10) Przyroda-w zestawie min.10 preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej.  
11) Zestaw preparatów biologicznych- w zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, 

łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, 
pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień 
szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. 

2. Dodatkowo narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), walizka 
transportowa.   
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Urządzenia 
laboratoryjne 
badawcze 

1. Opakowanie przenośne np. walizka z min. 4 miernikami elektronicznymi do pomiarów środowiskowych - szt. 4: zawiera 
serię mierników cyfrowych – 4 nowoczesne, ergonomiczne przyrządy do pomiarów ekologicznych (środowiskowych): 
Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 25-30..130-135 dBA, Luksomierz 0…200.000 lx z funkcją min.-max, Anemometr 
wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury, Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza. Komplet 
umieszczony jest w zamykanym opakowaniu z wnętrzem wypełnionym materiałem miękkim co zabezpiecza mierniki w 
trakcie przenoszenia i przechowywania. Za pomocą zestawu możemy zmierzyć: poziom natężenia dźwięku 
przeskalowany do krzywej czułości ucha ludzkiego; oświetlenie; wilgotność względną powietrza + temperaturę powietrza 
(w zakresie min. -10°C…+50 st.C; 10…99%); prędkość przepływu powietrza (wiatru) i jego temperaturę ( w zakresie 
min.0…90 km/h; -10…+45 st.C).  

2. Miernik promieniowania UV. Profesjonalny miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu 
UVA/UVB w zakresie min. 290...390 nm. Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. Czas reakcji ok. 0,4 s. Zasilany 
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baterią 9V.  
3. Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD, umożliwia szybki i łatwy 

pomiar natężenia dźwięku w min. zakresie 35...130 dB(A), co oznacza pomiar dźwięku oparty na słyszalności i 
odczuwalności dźwięków przez ucho ludzkie (częstotliwość krzywej/filtr A odzwierciedla charakterystykę krzywej słuchu 
ludzkiego). Decybelomierz ma dwa tryby pomiarowe - szybki i wolny. Mierzy wartość min. i max. Skalibrowany 
fabrycznie.  

4. Stacja pogodowa. Dzięki wbudowanemu termometrowi, higrometrowi oraz barometrowi, stacja umożliwi odczyt 
wszystkich danych meteorologicznych. Wodoodporna obudowa ze stali nierdzewnej pozwalająca na korzystanie ze stacji 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.  

5. Stacja pogody ciśnienia. Powinna zawierać termometr, higrometr i barometr. Wymiary min. : 285 x 103 x 32 mm.  
6. Stacja meteorologiczna z oprzyrządowaniem USB. Stacja pogodowa do pomiaru warunków atmosferycznych w jej 

bezpośrednim otoczeniu oraz współpracująca z trzema zewnętrznymi czujnikami: temperatury i wilgotności, 
wiatromierzem, deszczomierzem. Zegar i kalendarz sterowane radiowo. Dane są uaktualniane na bieżąco i wyświetlane 
na ciekłokrystalicznym ekranie (LCD) stacji, a przekazywane zdalnie za pomocą fal radiowych i zasięgu min. 100 metrów. 
Stacja może pracować z co najmniej 5 czujnikami temperatury i wilgotności z oddzielnym zasilaniem dla każdego (w 
komplecie min.  jeden czujnik). Zmiany czynników pogodowych można rejestrować na komputerze PC. 
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Fantom anatomiczny 
człowieka 

Zestaw fantomów 3 szt. fantomów z monitorem LED. Zestaw zawierający fatomy: 1 dorosłego, 1 dziecko i 1 noworodka, 
wszystkie ze wskaźnikiem diodowym - LED Rate Monitor. Zestaw zawierający co najmniej: fantom osoby dorosłej ze 
wskaźnikiem, fantom dziecka ze wskaźnikiem, fantom niemowlęcia ze wskaźnikiem, 10 dróg oddechowych do fantomu 
osoby dorosłej, 10 dróg oddechowych do fantomu dziecka, 10 dróg oddechowych do fantomu niemowlęcia, torbę 
transportową. 
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Zestaw plansz do 
pracowni 
biologicznej 

1. Anatomia I fizjologia człowieka –min. 20 plansz (wymiary min.: 50x70cm): Układ mięśniowy – Schemat budowy układu 
mięśniowego – widok od przodu; Układ mięśniowy – Schemat budowy układu mięśniowego – widok od tyłu. Układ 
mięśniowy – Szczegóły budowy układu mięśniowego. Układ kostny – Szkielet. Układ kostny – Kręgosłup. Układ kostny – 
Kości kończyn górnej i dolnej. Układ moczowy – Wydalanie. Układ oddechowy – Budowa układu oddechowego. Układ 
oddechowy – Schemat budowy płuc. Układ oddechowy – Mechanizm oddychania. Układ krwionośny – Krew. Układ 
krwionośny – Budowa i działanie układu krwionośnego. Układ krwionośny – Krążenie krwi. Układ pokarmowy – Budowa 
układu pokarmowego. Układ pokarmowy – Ślinianki i zęby. Układ nerwowy – Budowa układu nerwowego. Układ 
hormonalny – Gruczoły dokrewne. Narządy zmysłów – Zmysł wzroku. Narządy zmysłów – Zmysł słuchu i równowagi. 
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Układ płciowy – Budowa narządów płciowy. 
2. Botanika II Organowce –min. 20 plansz (wymiary min.: 50x70cm). Zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie min.  

50×70 cm. Mchy – Rząd: Mchy właściwe – prątnikowce. Mchy – Rząd: Torfowce. Mszaki – Klasa: Wątrobowce. Mszaki – 
Cykl rozwoju mszaków. Mszaki – Przykłady różnych gatunków mszaków. Paprotniki – Klasa: Paprocie. Paprotniki – 
Przykłady różnych rodzajów paprotników. Paprotniki – Klasa: Skrzypowe. Paprotniki – Klasa: Widłakowe. Nasienne – 
Łodyga. Nasienne – Liść. Nagonasienne – Kwiatostany i kwiaty. Okrytonasienne – Elementy budowy. Okrytonasienne – 
Korzeń. Okrytonasienne – Owoc. Nasiono. Okrytonasienne – Schemat rozwoju tulipana. Okrytonasienne – Porównanie 
roślin dwu- i jednoliściennych. Okrytonasienne – schematy głównych typów kwiatostanów.  

3. Biologia dla gimnazjum - Zoologia I Komórka, tkanki, bezkręgowce – min. 21 plansz (wymiary min.: 50x70cm). 
Tkankowce – Pierwouste i wtórouste. Tkankowce – Krew. Tkankowce – Tkanka nabłonkowa. Tkankowce – Tkanki 
łączne. Pierwotniaki – Typ: Wiciowce. Pierwotniaki – Typ: Orzęski. Jamochłony – Schemat budowy. Jamochłony – 
Gromada: Krążkopławy. Mięczaki – Gromada: Ślimaki. Mięczaki – Gromada: Głowonogi. Obleńce – Gromada: Wrotki. 
Obleńce – Gromada: Nicienie. Płazińce – Gromada: Tasiemce. Płazińce - Gromada: Wirki. Pierścienice – Gromada: 
Skąposzczety. Stawonogi – Gromada: Owady. Stawonogi – Gromada: Owady. Stawonogi – Gromada: Pajęczaki. 
Stawonogi – Gromada: Skorupiaki. Budowa komórki zwierzęcej. 

4. Zoologia II Kręgowce – min. 18 plansz (wymiary min.: 50x70cm). Kręgowce – Drzewo genealogiczne naczelnych. 
Kręgowce – Drzewo genealogiczne kręgowców. Kręgowce – Gromada: Ryby – Budowa zewnętrzna. Kręgowce – 
Gromada: Ryby – Budowa wewnętrzna. Kręgowce – Gromada: Płazy. Kręgowce – Gromada: Gady. Kręgowce – 
Gromada: Ptaki – Szkielet. Pióro i skrzydło. Kręgowce – Gromada: Ptaki – Schemat budowy wewnętrznej. Kręgowce – 
Gromada: Ptaki – Aparat wymiany gazowej. Kręgowce – Gromada: Ssaki. Szkielet ssaka. Kręgowce – Gromada: Ssaki – 
Budowa wewnętrzna. Kręgowce – Tkanki kręgowców. Kręgowce - Porównanie budowy kończyn. Porównanie budowy 
wybranych układów kręgowców. Ewolucja zwierząt – Rozwój świata zwierzęcego na Ziemi. Ewolucja strunowców.  

5. Zoologia I Komórka, tkanki, bezkręgowce – min. 21 plansz. (wymiary min.: 50x70cm).. Tkankowce – Pierwouste i 
wtórouste. Tkankowce – Krew. Tkankowce – Tkanka nabłonkowa. Tkankowce – Tkanki łączne. Pierwotniaki – Typ: 
Wiciowce. Pierwotniaki – Typ: Orzęski. Jamochłony – Schemat budowy. Jamochłony – Gromada: Krążkopławy. Mięczaki 
– Gromada: Ślimaki. Mięczaki – Gromada: Głowonogi. Obleńce – Gromada: Wrotki. Obleńce – Gromada: Nicienie. 
Płazińce – Gromada: Tasiemce. Płazińce - Gromada: Wirki. Pierścienice – Gromada: Skąposzczety. Stawonogi – 
Gromada: Owady. Stawonogi – Gromada: Owady. Stawonogi – Gromada: Pajęczaki. Stawonogi – Gromada: Skorupiaki. 
Budowa komórki zwierzęcej.  
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6. Botanika. Zestaw min. 20 tablic (wymiary min.: 50x70cm).. Mchy – Rząd: Mchy właściwe – prątnikowce. Mchy – Rząd: 
Torfowce. Mszaki – Cykl rozwoju mszaków. Mszaki – Przykłady różnych gatunków mszaków. Mszaki – Klasa: 
Wątrobowce. Paprotniki – Klasa: Paprocie. Paprotniki – Klasa: Widłakowe. Paprotniki – Klasa: Skrzypowe. Paprotniki – 
Przykład różnych gatunków paprotników. Nasienne – Łodyga. Nasienne – Liść. Nasienne – Porównanie roślin nago- i 
okrytonasiennych. Nagonasienne – Kwiatostany i kwiaty. Okrytonasienne – Elementy budowy. Okrytonasienne – 
Korzeń. Okrytonasienne – Owoc. Nasiono. Okrytonasienne – Schemat rozwoju tulipana. Okrytonasienne – Porównanie 
roślin dwu- i jednoliściennych. Okrytonasienne – Kwiat Okrytonasienne – Schematy głównych typów kwiatostanów.  

7. Edukacja prozdrowotna - postawa ciała.  Zestaw min. 16 tablic (wymiary min.: 50x70cm). Okolice i części ciała 
ludzkiego. Żyć higienicznie. Co to jest higiena osobista? Po co mi skóra? Elementy higieny skóry.  Rodzaje zębów. Aby 
mieć zdrowe zęby. Nie boimy się dentysty. Czy pamiętaliście o gimnastyce porannej. Elementy higieny pomieszczeń. Jak 
powinno być oświetlone miejsce pracy? Formy wypoczynku. Postawa ciała. Szkolne przyczyny wad postawy. 
Płaskostopie. Rola wysiłku fizycznego 
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Model anatomiczny 
człowieka 

Szkielet człowieka z wiązadłami stawów i malowaniem przyczepów mięśniowych. Szkielet człowieka naturalnych 
rozmiarów (min. 168cm) na statywie z kółkami z wiązadłami stawów i malowaniem przyczepów mięśniowych. Szkielet 
posiadający: ruchome stawy, elastyczne wiązadła mięśniowe (wykonane z elastycznego materiału), ruchoma żuchwa z 
pełnym uzębieniem stałym, malowanie przyczepów mięśniowych.  
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Programy 
multimedialne 

Programy wynikające z podstawy programowej 
1. Biologia nauka o człowieku – program służący do przećwiczenia wiadomości i znajomości z zakresu nauki o człowieku.  
2. Przyroda nieożywiona i ekologia - multilicencja szkolna nieograniczona czasowo, multimedialny program edukacyjny 

przeznaczony do ćwiczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności z zakresu przyrody nieożywionej oraz ekologii, dla klas 1-3 
na poziomie gimnazjum.   

3. Narządy zmysłów - program interaktywny. Program obejmujący min.: 53 stron dotyczących budowy i funkcji narządów 
zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, 3 rodzaje ćwiczeń, animację transmisji dzwięku, przekazu 
powonienia, przekazu obrazu na siatkówkę, podrażnienia receptorów skóry.  

4. Układ trawienny i zdrowe odżywianie - program interaktywny. Program obejmujący min.: ponad 30 stron do nauki z 
tekstem i obrazkami, animację przetwarzania głównych składników 

14 
Tellurium Ruchomy model układu Słońce – Ziemia -Księżyc, wyposażony w zasilacz, pokrowiec ochronny, flamaster, żarówkę,

instrukcję oraz dodatkowym kabel o długości min.  5 m. Średnica globu: min. Ø150 mm, soczewki: min. Ø160 mm,  
Wymiary min.: 720 x 370 x 250 m 
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Zestaw map 
geograficznych 

Zestaw map składa się z następujących map:   
1. Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń - szt. 1 Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia 

ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice 
województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, 
skala: 1:500 000;   

2. Świat – mapa fizyczna - szt. 1  Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe 
miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana 
dwustronnie i oprawiona w rurki.   

3. Europa – mapa fizyczna szt. 1 - Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, 
szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki. Zalecany format 
min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln.   

4. Krajobrazy świata – mapa szt. 1 - mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i 
nazywanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na 
drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 
klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format: min. 160cmx 120cm.skala 1:24 mln. 

5. Obrotowa mapa nieba - szt. 1, okrągła mapa o średnicy min. ok.30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na 
odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba.   

6. Świat satelitarny. Mapa ścienna przedstawiające zdjęcie satelitarne ziemi widoczne z kosmosu. Laminowana i 
oprawiona w plastikowe lub metalowe wałki/rurki z zawieszką - zalecany format min. 160 x 120 cm;  

7. Rzeczpospolita Polska administracyjna i konturowa mapa dwustronna. Laminowana i oprawiona w drewniane 
wałki/rurki z zawieszką- zalecany format min. 160 x 120 cm; Polska administracyjna - mapa ścienna. Laminowana i 
oprawiona w drewniane wałki/rurki z zawieszką - zalecany format min. 160 x 120 cm;  

8. Polska. Gleby; Mapa ścienna, min. 160x120 cm: Świat. Ukształt. pow./Podział Polit.; 
9. Afryka Mapa ścienna. M. ogólnogeogr./Mapa do ćwiczeń; 
10.  Ameryka Płd Mapa ścienna. M. ogólnogeogr./Mapa do ćwiczeń;  
11. Dwustronna mapa ścienna „Świat. Strefy klimatyczne i elementy klimatu”, w skali 1:24 000 000, prezentująca 

najważniejsze informacje dotyczące stref klimatycznych na naszym globie- zalecany format min. 160 x 120 cm; 
12. Struktury tektoniczne oraz procesy wulkaniczne mapa ścienna - Dwustronna tablica ścienna, prezentująca 

najistotniejsze struktury tektoniczne oraz procesy wulkaniczne na naszej planecie. format min. 160 x 120 cm; 
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13.  „Świat. Strefy klimatyczne i elementy klimatu”, dwustronna mapa ścienna, w skali 1:24 000 000, prezentująca 
najważniejsze informacje dotyczące stref klimatycznych na naszym globie - zalecany format min. 160 x 120 cm; 

14. Mapa ścienna Polska. Skarby przyrody / Skarby kultury - format min. 160 x 120 cm; Pierwsza strona zawiera mapę 
Polski z rozmieszczeniem parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów biosfery UNESCO, skarbów przyrody 
nieożywionej oraz wybranych zwierząt i roślin chronionych. Dodatkowo zdjęcia elementów przyrodniczych 
wybranych parków narodowych - format min. 160 x 120 cm;  

15. Dwustronna mapa ścienna „Małopolska. Mapa regionalna” w skali 1:300 000, format min. 160 x 120 cm; 
16. Dwustronnie laminowana mapa ścienna „Mazowsze. Mapa regionalna” w skali 1:300 000, format min. 160 x 120 

cm;  
17. Dwustronna mapa ścienna „Pomorze. Mapa regionalna” w skali 1:300 000, format min. 160 x 120 cm; 
18. Dwustronna mapa ścienna Śląska, w skali 1:300 000, znakomicie ułatwia przyswajanie materiału dydaktycznego z 

zakresu geografii - zalecany format min. 160 x 120 cm;  
19. Dwustronna mapa ścienna Warmii i Mazur w skali 1:300 000, format min. 160 x 120 cm. 
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Generator Van de 
Graffa 

Działający, uproszczony, model generatorów elektrostatycznych Van de Graffa, służących w technice do wytwarzania 
niezwykle wysokich napięć rzędu kilku MV. Za pomocą przyrządu można wykonać szereg doświadczeń: rozmieszczanie 
ładunków na powierzchni przewodnika; linie sił pola elektrycznego; działanie cieplne iskry; efekty świetlne wyładowań. W 
skład zestawu wchodzi konduktor stożkowy. Zasilanie - 24 V/3A prądu stałego. Wymiary min. - 500 x 300 x 245 mm. 

17 Stojak do map Metalowy stojak do przechowywania maksymalnie 30 map. o wym. maksymalnych 179 x 97 x 160 cm 
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Zestaw 
geograficznych 
plansz edukacyjnych 

Komplet plansz w skład którego wchodzi min. 29 plansz o wymiarach min.70cmx100cm: Afryka - mapa fizyczna, Ameryka 
Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Północna, Arktyka, Atmosfera i wnętrze ziemi, Australia, Australia, Azja, Azja 
Południowo-Wschodnia, Azja Środkowa, Budowa wulkanu, Chmury i ich rodzaje, Dinozaury i inne gady prehistoryczne, 
Dzieje geologiczne ziemi, Dżungla afrykańska, Dżungla amazońska, Europa- mapa fizyczna, Mapa pogody, Minerały  
i kamienie szlachetne, Nauka o Ziemi - Zestaw plansz do geografii, Obieg wody w przyrodzie, Pory roku, Pustynia Sahara, 
Rafa koralowa, Rzeźba powierzchni Ziemi, Sawanna afrykańska, Układ słoneczny; 
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Okazy skał i 
minerałów 

Zestaw skał i minerałów - min. 50 okazów – zestaw min.  50 skał w pudełku: Barwy gleb - 5 próbek gleb zatopionych w 
tworzywie - Blok opakowany w bezpieczny sposób w zamykanym pudełku. Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 
6,5x 1,8 cm;  
Kopaliny i produkty ich przerobu – min. 12 próbek zatopionych w tworzywie- Blok opakowany w bezpieczny sposób w 
zamykanym pudełku. Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm;  
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Minerały – rudy metali i surowce mineralne, min. 9 okazów zatopionych w tworzywie- Blok opakowany w bezpieczny 
sposób w zamykanym pudełku. Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm. 
Ropa naftowa, jej destylacja i produkty – min. 12 próbek zatopionych w tworzywie; Blok opakowany w bezpieczny sposób 
w zamykanym pudełku. Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 18 x 14 x 2,4 cm.;  
Węgiel (różne) i produkty jego przerobu – min. 14 próbek zatopionych w tworzywie; W przezroczystym bloku z tworzywa 
sztucznego zatopionych jest min. 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu, 
minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 18 x 14 x 2,4 cm.;  
Mini okazy min. 10 - skały osadowe, tematyczne małe kolekcje skał, minerałów i skamieniałości. Kolekcja w opakowaniu z 
przegródkami, załączona instrukcja przedstawiająca krótko każdy okaz.  
Mini okazy min.10 – skały metamorficzne - tematyczne małe kolekcje skał, minerałów i skamieniałości. Kolekcja w 
opakowaniu z przegródkami, załączona instrukcja przedstawiająca krótko każdy okaz. 
Mini okazy min. 10 - skały magmowe, tematyczne małe kolekcje skał, minerałów i skamieniałości Kolekcja w opakowaniu z 
przegródkami, załączona instrukcja przedstawiająca krótko każdy okaz. 
Mini okazy min. 10 – minerały - tematyczne małe kolekcje skal, minerałów i skamieniałości. Kolekcja w opakowaniu z 
przegródkami, załączona instrukcja przedstawiająca krótko każdy okaz.   
Pakiet klasowy do badania minerałów - pakiet zawierający minimum 3 większe fragmenty skalne, ok. 450 g (+/-2%) małych 
fragm. minerałów, pęsetę, magnes oraz lupę.  
Skamieniałości – kolekcja rozszerzona - 30 skamieniałości (w pudełku z przegródkami) to próbki świata 
zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne formy życia występujące w historii 
geologicznej Ziemi. 
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Albumy edukacyjne 1. Przewodnik  o lesie (5szt.) - opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Format: 13 x 19 cm  
(+/-2 cm) (format wynika z konieczności korzystania z przewodnika w terenie).  

2. Przewodnik do rozpoznawania drzew (5szt.) - szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 
gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie. Format: 13x 19 cm (+/- 2cm)  (format wynika z konieczności 
korzystania z przewodnika w terenie). 

3. Przewodnik rośliny i zwierzęta (5szt.)  - opisy i zdjęcia min. 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy 
oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodniczych. 
Format: 11 x 18 cm (+/- 2cm) (format wynika z konieczności korzystania z przewodnika  
w terenie).  
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4. Atlas pogoda i klimat (5szt.)  - zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą  
i klimatem. Format: 13 x 19 cm (+/- 2cm) (format wynika z konieczności korzystania z przewodnika  
w terenie). 

5. Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał (5szt.) - duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych 
minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania.  Format: 10x18 
cm (+/- 2cm)  (format wynika z konieczności korzystania z przewodnika w terenie). 

6. Atlas geograficzny dla ucznia (30 szt.) - atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem 
regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska 
naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach 
specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi.   

7. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd (8szt.) - zawiera opisy min. 50, rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów, gwiazd, 
galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Format: 13 x 
19 cm (+/- 2cm) (format wynika z konieczności korzystania z przewodnika w terenie). 
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Zestaw pomocy 
multimedialnych 

1. Program multimedialny do nauki geografii przeznaczony dla wszystkich typów tablic interaktywnych. Zawiera min. 18 
samodzielnych typów zadań z różnych działów geografii. Struktura programu umożliwiająca wybór spośród min. 
następujących typów ćwiczeń: pytań testowych, zadań na dobieranie, zadań typu prawda/fałsz oraz ćwiczeń z 
ilustracjami. Działy tematyczne min.: Ogólna geografia fizyczna - planeta Ziemia, Globus i mapa, sfery fizyczno-
geograficzne, Oceany - Ocean Spokojny i Oceania, Ocean Indyjski, Ocean Atlantycki i Północny Lodowaty Kontynenty - 
Azja, Afryka, Ameryka, Europa, Australia + Antarktyda, Gospodarka światowa i ekologia - ludność i osadnictwo, 
gospodarka światowa, ekologia, podział polityczny w dzisiejszym świece Polska - warunki naturalne, gospodarka, 
województwa i miasta;  

2. EduROM Geografia lub równoważny tj.  -  opracowanie wszystkich zagadnień z dziedziny geografii.  
3. Geografia Plansze- program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści 

edukacyjne muszą być przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania geografii. Program dedykowany do 
zajęć z użyciem tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego.  

4. Big English 1 (nośnik płyta CD)-  lub równoważny tj.  min. siedmiopoziomowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 
6-12 lat, kolorowa szata graficzna,  

5. Exam Challenges 3 Interactive Whiteboard - lub równoważny tj. program multimedialny (nośnik płyta CD), instrukcja 
poradnik, narzędzie angażujące zarówno wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków, które pozwala im uczyć się 
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języka w najbardziej efektywny dla każdego sposób;  
6. Didakta - Język angielski 2 - Program do tablicy interaktywnej lub równoważny tj. – Multilicencja szkolna nieograniczona 

czasowo - program edukacyjny służący do sprawdzenia wiadomości w zakresie gramatyki języka angielskiego na 
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.  

7. Didakta - Język niemiecki 1 lub równoważny tj.  multilicencja szkolna nieograniczona czasowo - program edukacyjny 
służący do sprawdzenia wiadomości w zakresie gramatyki języka niemieckiego dla klas 5-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 
gimnazjum.  
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Zestaw tablic 
tekstylnych 

1. Tablice tekstylne 4 szt., rozmiar min. 180/120 cm., powierzchnia tekstylna, kolor niebieski, aluminiowa rama, możliwość 
montażu poziomego lub pionowego, zestaw montujący w komplecie;  

2. Tablice dwustronne mobilne 2 szt. o powierzchni tekstylnej, wymiar tablicy (bez stelaża) min. 150 x 100 cm, stojak 
mobilny aluminiowy, stała wysokość 185 cm (+/- 5 cm), 
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Zestaw klocków Lego Education: Simple & Powered Machines Set lub równoważne tj. klocki do tworzenia mechanizmów i przeprowadzania 
eksperymentów z zakresu fizyki i matematyki; min. 16 zilustrowanych przykładami praw i zależności fizycznych, min. 4 
główne projekty i min. 4 zadania problemowe, pakiet materiałów dla nauczyciela notatki, scenariusze lekcji, karty pracy, 
materiały multimedialne , instrukcje montażu konstrukcji i lista części w zestawie. 
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Zestaw naczyń 
laboratoryjnych do 
fizyki 

1. Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe 
wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm.; (100 szt.)  

2. Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. 
(15 szt.)  

3. Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml. (15 szt.);  
4. Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok. 15 cm. (20 szt.)  
5. Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysta) lub polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml. 

(30szt.)  
6. Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml. (30szt.)  
7. Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. (50szt.)   
8. Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. (20szt.)  
9. Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną niebieską 

skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml. (30 szt.)  
10. Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną niebieską 
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skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. (15 szt.)  
11. Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. (30 szt.)  
12. Niewielki Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 1100°C. Łatwe zakładanie i wymiana nabojów gazowych. 

Dodatkowa podstawa z tworzywa sztucznego i komplet naboi do palnika. (2szt.)   
13. Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml.  (15 szt.)  
14. Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 6 mm, 

ścianka grubości 2 mm. (3m.)   
15. Wężyk akwarystyczny silikonowy, minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica wewnętrzna ok. 4 

mm. (3m.)  
16. Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania 

cienkich węży gumowych, długość: ok. 60 mm, zestaw składa się min. z 12 sztuk.  
17. 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), 

minimalne wymiary: 5 x 150 mm. (2szt.)  
18. 500 szt. pipeta Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), 

minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm. (2 szt.)  
19. Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z 

gumowym korkiem. (30 szt.)  
20. Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności 250 ml i 500 ml. (30 szt.)  
21. Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm 

do 55 (30 szt.)  
22. Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa z 

10 szt.   
23. Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. (30 

szt.)  
24. Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość min. 

50 cm. (7 szt.)  
25. Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach 

niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość min. 120 mm. (25 szt.)  
26. Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się 
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min. z 50 szt.  
27. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt.  
28. Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10 , 

50, 100 preparatów.   
29. Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy.   
30. Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14   
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Zestaw programów 
multimedialnych do 
matematyki 

Programy multimedialne do tablicy interaktywnej: 
1. Geometria: płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w 

zakresie figur i brył geometrycznych.  Min.  23 grupy zadań z geometrii i orientacji przestrzennej. W zadaniach 
wymagających obliczeń, do dyspozycji użytkownika programu są przybory – np. kalkulator, miarki do określania 
długości, kątomierz, kartka w kratkę na obliczenia pomocnicze. Działy tematyczne min.: Figury i bryły – określanie figur 
geometrycznych Jednostki miar – długości, pola i objętości Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary 
kątomierzem, obliczenia wielkości Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło Objętości i 
powierzchnie – sześcian i prostopadłościan, graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek Trójkąt prostokątny – twierdzenie 
Pitagorasa, funkcje trygonometryczne  
Możliwość druku kart roboczych. Możliwość wyboru liczby przykładów – od 5 do 25. Wyniki uczniów zapisywane w 
plikach, w których jest zawarty min. informacja dotycząca rodzaju zadania, które było rozwiązywane, daty, godziny, 
liczby poprawnych i błędnych odpowiedzi i ocena końcowa. 

2. Arytmetyka: płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w 
zakresie min.: liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków. Możliwość druku kart roboczych. 
Możliwość wyboru liczby przykładów – od 10 do 50. Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych 
uczestnikach. 

3. Algebra: multimedialny program edukacyjny zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i 
sprawdzenie umiejętności matematycznych z algebry. Możliwość ćwiczeń interaktywnych obejmujących wyrażenia 
algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie 
prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami itp. Podczas rozwiązywania zadań 
do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń. Działy tematyczne min.: Wartość wyrażenia – wartość 
wyrażenia i ułamka Potęgowanie wyrażeń – potęgowanie iloczynu, druga potęga dwumianu, różnica drugich potęg 
Działania na wyrażeniach – dodawanie i odejmowanie z nawiasami, mnożenie przez jednomian i wielomian, zamiana 
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wyrażeń na iloczyn Ułamki algebraiczne – upraszczanie wyrażenia, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie 
Równania – proste, złożone z ułamkami, niewiadoma w mianowniku, nierówności Procenty, wielkości proporcjonalne, 
proporcja – obliczenia procentów w pamięci, zadania słowne na obliczanie procentów, wielkości proporcjonalne, 
proporcjonalność prosta i odwrotna. Program do wszystkich typów tablic interaktywnych. 
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Zestaw 
prezentacyjny brył 
obrotowych 

Przyrząd pokazujący sposób powstawania brył obrotowych z figur płaskich. Przyrząd składający się z wirownicy z czarnym 
metalowym ekranem i 16-tu białych plastikowych ramek obracających się na tle ekranu. 
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Zestaw siłomierzy i 
mierników 

1. siłomierze sprężynowe z metalowymi haczykami do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków, skala wyrażona 
w niutonach, 6 szt. (1, 2, 5, 10, 20, 50 N).  

2. Miernik pH/ °C, z sondą, pojemnik z żelem do przechowywania elektrody, roztwory kalibracyjne pH 4 i pH 7, uchwyt 
ścienny, opakowanie do przenoszenia.  

3. Duży (min.27 cm x 27 cm x 11 cm) szkolny miernik będący galwanoskopem, dwuzakresowym woltomierzem prądu 
stałego (0–2,5 V, 0–10 V) oraz dwuzakresowym amperomierzem prądu stałego (0–0,5 A, 0–2,5 A). Mogący pełnić rolę 
miernika demonstracyjnego.  

4. Stoper cyfrowy, z wyświetlaczem LCD i wbudowanym akumulatorem w wodoszczelnej obudowie z tworzywa 
sztucznego. Akumulator ładowany wbudowanymi ogniwami słonecznymi, możliwość zatrzymywania dwóch czasów. 
Licznik w trybie 24-godzinnym, odczyt sekundowy 0,01 s. Z datą, godziną i budzikiem.  

5. Miernik wielofunkcyjny - przeznaczony do pomiaru parametrów środowiskowych takich jak: natężenie oświetlenia, 
wilgotność powietrza, temperatura oraz natężenie dźwięku. Głowica fotometryczna oraz czujnik temperatury i 
wilgotności wyposażone w przewód połączeniowy umożliwiający pomiar w trudno dostępnych miejscach. Pomiar 
wilgotności i temperatury dokonywany jest za pomocą sondy półprzewodnikowej oraz termopary typu K. 

28 

Zestaw optyczny Zestaw optyczny z laserem wykorzystujący promienie lasera z trzech diód laserowych, zestaw o min. wymiarach: długość 
75cm, szerokość 10cm, wysokość 13 cm, zasilanie 2 baterie r6, 3 diody laserowe, min. 4 rodzaje soczewek i pryzmat, min. 3 
rodzaje zwierciadeł. Zestaw w walizce. Instrukcja dołączona do zestawu opisująca min. 27 doświadczeń.  Dodatkowo w 
zestawie: transformator zasilający 6/12V, 5 A oraz 2 przewody min. 50 cm z końcówkami bananowymi. 
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Zestaw obwodów 
elektrycznych 

Zestaw elementów do montażu na płycie bazowej, przeznaczony do budowy prostych obwodów elektrycznych oraz 
praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu elektryczności. Zasilanie bezpieczne z modułów bateryjnych i z 
zewnętrznego źródła zasilania 6V/1,5A DC. W skład zestawu wchodzą min: 
 - płyta montażowa - 1 szt.  
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- kaseta na baterię R20 – 4 szt.  
- wyłącznik obrotowy – 3 szt.  
- wiatraczek na podstawce – 1 szt.  
- opornik 5Ohm – 1 szt.  
- opornik 10Ohm – 1 szt.  

- przekaźnik – 1 szt.  
- elektromagnes – 1 szt.  
- gniazdo żarówkowe – 2 szt.  
- żarówki  
- miernik uniwersalny – 2 szt.  
- przewody  
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Generator van de 
Graffa 

W skład generatora wchodzą min.: 
1. Podstawa z obrotowym pasem, silnik i elementy sterowania 
2. Kula przewodząca  
3. Metalowa kula wyładowcza  
4. Miotełka  
5. Igła 
6. Pręt w kształcie litery S z ostrymi zakończeniami 
7. Pokrętło do ręcznego uruchomienia generatora van de Graaffa  
8. Zasilacz  
9. Zapasowy pas gumowy 

Wymiary min. :30x20x77 cm 
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Miernik poziomu 
dźwięk 

Spełnia normy IEC 651 Typ 2, ANSI1.4, Typ 2 lub równoważne 
Zakres pom.: Lo 30-80dB   Hi 80-130dB 
Rozdzielczość: dB 0,1 
Dokładność: dB ±1 
Pomiar: szybki/wolny 
Wyświetlacz: LCD 

32 Interaktywna Urządzenie pozwalające wyświetlać na podłodze animacje, a sensor ruchu umożliwia interakcję z wyświetlanym obrazem. 
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podłoga Aplikacje multimedialne dot. wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Zestaw dedykowany do pomieszczeń  
o wysokości od 250 cm, jasność min. 4000 Ansi Lumenów. System umożliwiający zdalny serwis i zdalną zmianę ustawień 
systemu. System wyposażony jest w tryb automatyczny. W zestawie dedykowane atestowane podłoże. 
Ilość gier i animacji min. : 50, moduł WiFi, obsługa za pomocą pilota, automatyczne wł / wył systemu, projektor w poziomie. 
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Wolnostojąca 
kuweta drgań 

Zbiornik do badania właściwości fal. Kuweta drgań składająca się z: modułu stroboskopowego, dysku stroboskopowego (z 
przysłonami), poprzeczki do montowania modułu stroboskopowego, prętów montażowych, elektromagnetycznego 
wibratora, dźwigni do przenoszenia drgań z mocowaniem, wspornika wibratora z regulacją wysokości, płaskiego 
zwierciadła, ekranu projekcyjnego z akcesoriami do montażu na przednich nogach, zdejmowanych nóg, kuwety. 
Zestaw musi zawierać również: końcówki do generacji drgań, przeszkody i przeźroczyste kształtki, przewody łączeniowe, 
przewodowy pilot do zdalnego sterowania, buteleczkę z rozcieńczalnikiem, zakraplacz, instrukcję montażu i obsługi; 
Rozmiar min.: 52 x 44 x 40 cm 

34 
Tor powietrzny z 
dmuchawą i 
stoperem 

Liniowy tor powietrzny  L-200 cm (+/- 20cm)  z kompletem akcesoriów takich jak np.: wózki, obciążniki, krążki bloczków do 
zawieszania obciążników, taśmy sprężyste oraz rzepy, sprężyny, przesłony i wsporniki bramek optycznych, śruby, licznik 
elektroniczny z w czujnikami ruchu, dmuchawa elektryczna;  

35 
Zestaw do holografii Zestaw składający się z metalowej podstawy o wymiarach min. 30 x 15 cm, hologramu z metalowym uchwytem 

przymocowanym do podstawy oraz elementów z własnymi, magnetycznie mocowanymi stojakami, lasera z zasilaniem, 
soczewki poszerzającej wiązkę i  polaryzatora. Maksymalna wysokość rozłożonego urządzenia 18 cm. 
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Zestaw do 
doświadczeń 
mechaniki 

Zestaw składa się z elementów, które montuje się ze sobą w celu stworzenia układów doświadczalnych z działu mechaniki. 
Skład zestawu pozwalający na realizację programu fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Minimalny 
skład zestawu: podstawa- 1 szt., uchwyt do podstawy - 1 szt., sprężyna - 2 szt., uchwyt z haczykiem - 4 szt., pręt - 6 szt., 
łącznik krzyżowy - 3 szt., przymiar - 2 szt., belka z otworami i uchwytem blokującym - 1 szt., wskazówka - 1szt., pręt krótki o 
zmiennej średnicy - 2 szt., klocek - 1 szt., obciążniki do klocka - 2 szt., figury płaskie - 2 szt., bryła drewniana z drutem - 1 
szt., obciążniki na pręcie - 1 szt., obciążniki z podstawą - 1 szt., wózek - 1 szt., rynienka - 1 szt., blok z haczykiem - 2 szt., 
naczynie do prawa archimedesa - 1 szt., klocek do naczynia - 3 szt., naczynie z odpływem - 1 szt., klocek - 3 szt. bryła 
niekształtna - 1 szt., kulka z haczykiem - 3 szt., siłomierz - 2 szt., pion - 1 szt., haczyk - 6 szt., szalka - 2 szt., chronograf - 1 
szt., kółko do rynienki - 1 szt., szpulka - 1 szt., instrukcja (propozycje ćwiczeń uczniowskich z fotografiami wyjaśniającymi 
sposób zestawienia układów doświadczalnych). Wymiary min.: 360x260x85mm 

37 
Zestaw do 
fotowoltaiki 

Zestawu składający się min. z: baterii słonecznej, silnika, kondensatorów, diody prostowniczej, brzęczyka, diody LED, 
miernika uniwersalnego, kabli i łączników. Bateria fotowoltaiczna pozwalająca uzyskać napięcie 6V przy mocy 2W. 
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38 
Zestaw do badania 
siły 
elektomagnetycznej 

Lista elementów min.: magnesy sztabkowe - 2 sztuki, opiłki żelaza - 1 butelka, okrągłe naczynie do demonstracji linii pola 
elektrycznego - 1 sztuk, igła magnetyczna – 1 sztuka, szklane krążki z przewodnikami elektrycznymi o różnych kształtach - 
różne, krążek ferrytowy – 1 sztuka, pierścień aluminiowy – 1 sztuka. Całość w walizce transportowej. 

39 
Licznik Geigera  Pomiar promieniowania beta i gamma. Dwie rurki Geigera-Müllera GMS-20. Sygnał dźwiękowy, zapis historii pomiaru 

Ręczne ustawienie wartości granicznych, graficzny interfejs użytkownika, złącze USB. 
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Zestaw programów 
multimedialnych do 
języka 

1. Big English 1. Oprogramowanie tablicy interaktywnej lub równoważne tj. siedmiopoziomowy kurs dla dzieci w 
wieku 6-12 lat, które uczą się angielskiego w intensywny sposób. Kolorowa szata graficzna. Zawiera gry, piosenki i 
motywujące tematy 

2. Exam Challenges 3 Interactive Whiteboard lub równoważne tj. program multimedialny płyta CD, instrukcja 
poradnik, narzędzie angażujące zarówno wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków, które pozwala im uczyć się 
języka  
w najbardziej efektywny dla każdego sposób 

3. ACCESS 2 INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE lub równoważne tj.  Interaktywny obraz pojawiający się na tablicy 
prezentacyjnej jest wspomagany cyfrowo przez następujące funkcje i narzędzia: warstwa dźwiękowa zadania, 
piosenki i filmy, sugerowane odpowiedzi i przykładowe zadania, modele wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
dodatkowe materiały w postaci ilustracji, dalszych informacji. 

4. STARLAND 3 INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE - lub równoważne tj. oprogramowanie do tablicy 
interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i 
nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący 
bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów. 
Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla klas klas 4-6 szkół podstawowych kursu Starland. 

5. DIDAKTA - MULTILICENCJA NIEOGRANICZONA CZASOWO - JĘZYK NIEMIECKI 1 - lub równoważny tj.  multilicencja 
szkolna nieograniczona czasowo - program edukacyjny służący do sprawdzenia wiadomości w zakresie gramatyki 
języka niemieckiego dla klas 5-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum. 

6. STARLAND INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE- CZĘŚCI - 1, 2 I 3 – 3 szt. lub równoważne tj.  kompatybilne z 
każdym typem tablicy interaktywnej i może być wsparciem każdego kursu językowego. Interaktywny obraz 
pojawiający się na tablicy prezentacyjnej jest wspomagany cyfrowo przez następujące funkcje i narzędzia: warstwa 
dźwiękowa zadania, piosenki i filmy, sugerowane odpowiedzi i przykładowe zadania, modele wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, dodatkowe materiały w postaci ilustracji, dalszych informacji itd. 
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7. Didakta - Język angielski 2 - Program do tablicy interaktywnej – lub równoważna tj. Multilicencja szkolna 
nieograniczona czasowo - program edukacyjny służący do sprawdzenia wiadomości w zakresie gramatyki języka 
angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.  
 

 

UWAGA! 

Wyposażenie przeznaczone do użytku w szkołach będzie spełniać wszystkie normy i wymogi dopuszczające do użytku w obiektach oświatowych . 

 

CZĘŚĆ 3: wyposażenie pracowni szkolnych w meble wraz z montażem 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego wyposażenia: 

Pozycja w 

opisie 
Nazwa sprzętu 

Miejsce dostawy/montażu [szt.] 

Razem 

Ilość 

[szt./zastawy] 

Szkoła Podstawowa 

w Osinach; Osiny 

235, 24-103 Osiny 

Szkoła Podstawowa 

w Skrudkach; 

Skrudki; 5 A, 24-103 

Żyrzyn 

Szkoła 

Podstawowa w 

Żyrzynie, 

Tysiąclecia 143, 24-

103 Żyrzyn 

1 Ławka szkolna 24 14 14 52 szt. 

2 Krzesła szkolne 45 28 28 101 szt. 

3 Krzesła szkolne z regulowaną wysokością  56  56 szt. 
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4 Biurko nauczyciela 3 1 2 6 szt. 

5 Biurko nauczyciela z kontenerem - 2 - 2 szt. 

6 
Szafki szkolne do przechowywania 

pomocy dydaktycznych 
4 2 8 14 szt. 

7 
Szafki szkolne do przechowywania 

pomocy dydaktycznych – kolorowe 

1 zestaw składający 

się z 5 regałów 

1 zestaw składający 

się z 4 regałów 
- 2 zestawy 

8 Szafka z witryną  4 - 2 6 szt. 

9 Krzesło nauczyciela - 2 - 2 szt. 

10 Stoliki dwuosobowe - 28 - 28 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1 Ławka szkolna stelaże ławek wykonane z rury okrągłej lub płasko rury , blat o wym. 130 x 50 cm (+/- 5 cm) z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm wykończonej obrzeżem PU – specjalne zabezpieczenie bez widocznych miejsc łączenia, 

charakteryzujące się wyjątkowa trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne, wyższą niż tradycyjne metody 

okleinowania. Zaokrąglone narożniki i krawędzie blatu. Regulacja wysokości w rozmiarze 3-7.  

52 szt. 

2 Krzesła szkolne stelaż wykonany jest z rury okrągłej lub płasko rury, siedzisko wykonane ze sklejki o gr. Min. 8 mm, plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem, wysokość dostosowana do ławek szkolnych, w rozmiarach 4 – 15 szt.,  5- 43 
szt. oraz 6- 43 szt. zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 lub równoważną. 

 

101 szt. 
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3 Krzesła szkolne z 

regulowana 

wysokością 

stelaż wykonany jest z rury okrągłej lub płasko rury, siedzisko wykonane ze sklejki o gr. Min. 8 mm, plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem, wysokość dostosowana do ławek szkolnych, możliwość regulacji wysokości w 
zakresie 4-6  zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 lub równoważną. 
 

56 szt. 

4. Biurko nauczyciela biurko dwu szufladowe 1200x600x760 (+/- 5 cm), wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, oklejone 

obrzeżem PCV;  

6 szt. 

5. Biurko nauczyciela z 

kontenerem  

Nogi okrągłe zakończone stopkami do regulacji wysokości. Blat o grubości min. 28 mm wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej, obrzeże zabezpieczone doklejką PCV. Maskownica perforowana. Wyposażone w kontener z 4 szufladami 

zamykanymi zamkiem centralnym oraz półkę otwartą pod jednostkę centralną komputera. Wymiary kontenera: 630 x 

550 x 640 mm (+/- 10 cm). Wymiary całkowite biurka: 1600 x 700 x 760 mm (+/- 10 cm). 

2 szt. 

6. Szafki szkolne do 

przechowywania 

pomocy 

dydaktycznych 

Szafa posiada 5 przestrzeni na dokumenty - jedna otwarta i po dwie zamknięte, wykonana z płyty 18mm, zamykana na 

zamek z 2 kluczykami Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm  (+/- 10 cm) 

14 szt. 

7. Szafki szkolne do 

przechowywania 

pomocy 

dydaktycznych - 

kolorowe 

2 zestawy: 

- jeden składający się z 5 regałów wysokich; 

-drugi składający się z 4 regałów wysokich. 

regał wykonany z płyty 18mm laminowanej w okleinie brzozy z obrzeżami  ABS o grubości 2 mm, fronty wykonane z 

kolorowej płyty MDF, (szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm  (+/- 10 cm) szafki wyposażone w nóżki z możliwością 

poziomowania. Poszczególne regały skręcane ze sobą. 

 

2 

zestawy 

8. Szafa z witryną do 

przechowywania 

pomocy 

szafa z witryną, wymiary (szer. x głęb. x wys.): 900x400x1850 (+/- 10cm), , posiada 5 przestrzeni na dokumenty, górna 

część oszklona, zamykana na zamek z 2 kluczykami 

6 szt. 
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9. Krzesło 

nauczycielskie  

Krzesło tapicerowane – stelaż z rury okrągłej, siedzisko i oparcie - sklejka liściasta, tapicerka - tkanina. Końce nóg 

zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Rozmiar 5 lub 6. 

2 szt. 

10. Stoliki dwuosobowe 

szkolne 

stelaże stolików wykonane z rury okrągłej lub płasko rury , blat o wym. 130 x 50 cm (+/- 5 cm) z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm wykończonej obrzeżem PCV . Regulacja wysokości w rozmiarze min. W zakresie 3-6.  

28 szt. 

 

UWAGA! 

1. Wyposażenie przeznaczone do użytku w szkołach będzie spełniać wszystkie normy i wymogi dopuszczające do użytku w obiektach oświatowych . 

2. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym.  

3. W przypadku wyposażenia  wymagającego montażu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, 

przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego wyposażenia . 


