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Projekt 

„Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Szczegółowy opis wyposażenia  
1 pracowni  BIOLOGICZNEJ 

 

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 
/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 

kompletów/ 
opakowań 

1. 

MIKROSKOP  z 
podłączeniem do 
komputera  

Mikroskop z podłączeniem do komputera - kamerą USB  o 
minimalnych parametrach: 
• Powiększenie: 20x - 1280x 
• Okulary: 5x, 16x 
• Średnica okularu: 19,5mm 
• Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x 
• Powiększenie tubusu 1,0x - 2,0x 
• Oświetlenie LED, 6V 
• Wymiary [mm] 235 x 180 x 320 
• Waga [g] 1100 
• PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB  
• oprogramowanie sterujące na płycie CD umożliwiające  prace z 
dowolnym systemem operacyjnym  
• stolik krzyżowy ze skalą milimetrową  
• oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia  
• filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe)  
W zestawie dodatkowo muszą znaleźć przynajmniej: 
 • 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych pokazowych 
(typowo: przekrój łodygi bawełny, przekrój pnia sosny, odnóże muchy 
domowej, epiderma cebuli, przekrój łodygi rośliny dwuliściennej) oraz 
10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka nakrywkowe  
• zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do przygotowywania 
własnych preparatów, w tym prosty mikrotom)  
• zasilacz sieciowy 230V  
• pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i paskiem na 
ramię 
 

1 

2. 

Lodówka do 
przechowywania 
materiału badawczego  

np. LODÓWKA MAŁA Z ZAMRAŻALNIKIEM 
Minimalne cechy ogólne: 
Lodówka jednodrzwiowa z zamrażalnikiem: 
Całkowita pojemność netto: 118 l 
Klasa energetyczna: A+ 
Pojemność netto zamrażarki: 15  
Pojemność netto chłodziarki: 103 l 
Ilość półek: 1 
System rozmrażania chłodziarki: Automatyczne 
Zdolność zamrażania (kg / 24h) 2 
Kolor: Biały 
Możliwość obustronnego montażu drzwi 
Wymiary (W x S x G cm):84.5 x 54 x 58 
Oświetlenie wewnętrzne: TAK 
Poziom hałasu nie większy (dB): 39 

1 
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3. 

Zabezpieczona szafa do 
przechowywania 
odczynników 
chemicznych z wyciągiem 
wraz z instalacją 

Szafa metalowa do przechowywania chemikaliów. 
Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, półki z 
regulowaną wysokością, oznakowana (piktogramy) 
Kolor standardowy - szary.  
Wymiary szafy: 180-200 x 80-100 x 40 cm 
W zestawie: rura  z PP min. 5m, kolano x 2 szt., maskownica  
wentylacji. 
Dostawa wraz z instalacją 

1 

4. 

Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l i mocy min. 2400 W z 
regulacją temperatury, wykonany ze stali nierdzewnej. 
Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, wybór temperatury 
parzenia, wyświetlacz elektroniczny, zabezpieczenie przed włączeniem 
czajnika bez wody.  
 

1 

5. 

Blender ręczny Blender ręczny: 
Wymagania minimalne: 
Moc (W): 700 
Typ miksera: Pionowy 
Metalowa nasadka miksująca 
10 prędkości obrotowych. 
 

1 

6. 

Kuchenka elektryczna – 2 
płyty 
 

Kuchenka elektryczna  
Kuchenka dwupalnikowa, podwójna płyta grzejna – łącznie 2000 W. 
Średnica każdej płyty min.  15,5 cm. 
Zasilanie dwóch płyt jest kontrolowane za pomocą termostatu. Panele 
mogą być sterowane niezależnie od siebie 
Szybkie nagrzewanie. Diody sygnalizacyjne 
Stopy antypoślizgowe.  
Materiał: metal / tworzywo sztuczne 
Palniki - materiał: odlew metalowy z żelaza 
Wymiary min.: 48 cm x 27 cm x 6,5 cm 
Długość kabla: min. 85 cm 
Waga min. 3 kg 
Zasilanie: 220-240V ~ 50 Hz / 1000 + 1000 Watt 
 

1 

7. 

Komplet  tacek /desek/ 
do krojenia 
 

Komplet DESEK/TACEK DO KROJENIA 
Wykonana z tworzywa sztucznego.  
Minimalne wymiary: 
 - długość: 34,5 cm 
- szerokość: 24,5 cm 
 Kolor: różne kolory 
 Komplet składa się z 12 sztuk. 
 

1 

8. 

Apteczka z 
wyposażeniem 
 

Apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa sztucznego. 
Minimalny skład apteczki: 
 1 szt. Kompres zimny 
 2 szt. Kompres na oko 
 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 
2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 
 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 
 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 
 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 
 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 
 1 szt. Opatrunek indywidualny G 
 3 szt. Opatrunek indywidualny M 
 1 szt. Opatrunek indywidualny K 
 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 
 2 szt. Chusta trójkątna 
 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 
 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 
 1 szt. Nożyczki 19 cm 
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 4 szt. Rękawice winylowe 
 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 
 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 
 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 
 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem 
telefonów alarmowych 
 

9. 

Zestaw okularów 
ochronnych  

Zestaw 30 szt. OKULARÓW OCHRONNYCH składający się z: 
* 20 par - Przeciwodpryskowe okulary ochronne dla uczniów, klasa 
optyczna 1, rozmiar odpowiedni dla młodzieży, posiadają regulację w 
długości ramion - na końcu ramion małe otwory, do których można 
doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi, 
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 
m/s (F).  
* 10 par - nakładane na okulary korekcyjne o wysokim poziomie 
ochrony przed uderzeniami oraz doskonałym polu widzenia, z 
regulacją długości ramion - cztery pozycje, kąt nachylenia soczewek – 
zmienny, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami - F, 
powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami szkieł, niski profil ramion 
oraz miękkie ramiona. 
 

1 

10. 

Rękawice lateksowe  RĘKAWICZKI LATEKSOWE 
Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane,  
Rozmiar M,  
Opakowanie: 100 szt. 

1 

11. 

Łyżeczki jednorazowe Łyżka plastikowa,  
jednorazowa, biała, wykonane z bardzo twardego materiału. 
Opakowanie – 100 szt. 

1 

12. 

Kubki  jednorazowe Plastikowy kubek jednorazowy 
przezroczysty, poj. 250 ml 
Opakowanie: 100 szt. 

1 

13. 

Lampa z żarówką o mocy 
60 W 

Lampa stojąca ze zginanym ramieniem 
Minimalne parametry: 
Wysokość: 45 cm 
Materiał: metal  
Źródło oświetlenia: E27 60 

1 

14. 

Lampa biurowa Lampa z możliwością przymocowania do blatu stołu za pomocą łapy 
Oświetlenie LED odpowiadające minimum 60 W klasycznej żarówki 
Zasilanie sieciowe. 

1 

15. 

Fartuch laboratoryjny FARTUCH 
Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie 
kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar M 
– 10 szt. L- 20 szt.  
 

30 

16 

Waga laboratoryjna z 
dokładnością do 0,1g  
(do 1kg) 

Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg) 
Waga elektroniczna zasilana bateryjnie lub z sieci o parametrach 
minimalnych: 
Duży wyświetlacz LCD: min. 15 mm. Średnica płyty ważącej 150 mm.  
 

3 

17 

Mikroskop szkolny 
stereoskopowy 

Mikroskop stereoskopowy z powiększeniem 20x i 40x z oświetlaczem 
Minimalne wymagania techniczne: 
- powiększenia w skompletowaniu standardowym 20x,40x 
 - oświetlenie preparatu przy użyciu lampy w świetle przechodzącym 
lub odbitym 
 - stolik płaski z łapkami do mocowania preparatu 
 - wymienne płytki matowa i czarno-biała 
-  oświetlacz diodowy LED - górny i dolny 

8 
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-  zasilanie oświetlenia: bateryjne /akumulatorki/ 
- pole widzenia przy powiększeniu 20x: ok. 9 mm 
-  pole widzenia przy powiększeniu 40x: ok.  4,5 mm 
-  odległość robocza: 50 mm 
Podstawowe wyposażenie: 
- obiektywy: 2x, 4x 
-  okulary: 10x 
-  3x akumulatorki 
- zasilacz - ładowarka sieciowa 
- pokrowiec 

18 

Mikroskop terenowy Przenośny , cyfrowy mikroskop do pracy w terenie 
Minimalne wymagania techniczne: 

 ekran LCD 2.4"/60 mm TFT 

 sensor CMOS o rozdzielczości 3MP - 2048x1536 (zdjęcia do 12MP 
z interpolacją) 

 funkcja przechwytywania obrazu - fotografie 

 czterokrotny zoom cyfrowy 

 powiększenie od 1x do 3,7x i 54x (z zoomem cyfrowym do 216x) 

 pole widzenia: 26 mm @ 2x, 14 mm @ 3.7x, 2.5 mm @ 54x 

 128MB wewnętrznej pamięci flash (pozwala zapisać około 250 
zdjęć lub 5 min filmu) 

 slot kart SD (obsługa opcjonalnych kart SD o pojemności do 16GB) 

 pokrętło ogniskowania 

 regulowane oświetlenie LED - 6 białych diod (korzystając z 
oświetlenia 3 diod LED – czas pracy ok. 1,5 godz., w przypadku 6 
diod LED – ok. 45 min) 

 złącze USB 2.0 (używane do kopiowania obrazów na twardy dysk 
komputera) 

 do korzystania w terenie i w szkole – zasilanie bateryjne 

 wymiary - 90 mm x 60 mm x 100 mm 

 temperatura użytkowania: od 0°C do 40°C 

8 

19 

LORNETKA 
 

Lornetka  
o budowie dachopryzmatycznej, z kolorowymi soczewkami. 
Wyposażona w pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica 
obiektywów min. 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 
gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. 

8 

20 

LUPA  
z podświetleniem LED 
 

Lupa z 3 powiększeniami: 2,5X   25X   55X. Minimalne wymagania 
techniczne: 
Lupa posiada podświetlenie 5X LED 4 diody białe (2 diody skierowane 
na soczewkę główną 2,5X, po 1 diodzie na soczewki dodatkowe 25X i 
55X) oraz soczewka światła ultrafioletowego skierowanego na 
soczewkę główną) Lupa z antypoślizgową powłokę na całej 
powierzchni. Zasilanie bateryjne. 
 

8 

21 

STOPER STOPER ELEKTRONICZNY LABORATORYJNY  
Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i 
sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 
1/100 sekundy. 
Stoper służący do pomiaru czasu w zakresie- 0,00 do 99 min. Odmierza 
czas zarówno w sekwencji progresywnej jak i degresywnej, z 
możliwością chwilowego zatrzymania pomiaru. Koniec pomiaru 
sygnalizuje dźwiękiem. Zasilany bateryjnie. 
Minimalne wymiary 85 x 75 x 20mm. 

8 

22 

Ciśnieniomierz 
automatyczny  
 
 
 

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY NARAMIENNY 
o parametrach minimalnych: 
• automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego 
przycisku 
• Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB) 
• duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki.  
•  z technologią DPDA gwarantującą najdokładniejszy pomiar i 

5 



 

______________________________________________________________________________ 
Partner Projektu: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50   

 
Strona 5 z 20 

 

technologią G3MWI gwarantującą szybszy i wygodniejszy pomiar przez 
ograniczony do minimum ucisk ręki 
• Dokładność: +/- 3 mmHg 
• Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu. 
• Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg   
• Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę 
• Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg WHO (World 
Health Organization) Światowej Organizacji Zdrowia 
• Funkcja daty, godziny i pamięć pomiarów 
• Zasilanie bateryjne lub z zasilacza sieciowego 

23 

Czerpak do pobierania 
wody 
 

CZERPAK DO POBIERANIA WODY 
Zlewka polietylenowa o pojemności min. 1000 ml z zaciskiem (obejmą) 
o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku 
teleskopowym. 
W zestawie drążek teleskopowy o długości minimum 145–275 cm, 
wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm 
uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i 
czerpaków. 
 

1 

24 

Naczynie perforowane  
do przechowywania  
obiektów żywych w  
terenie 

Naczynie perforowane do przechowywania obiektów żywych w  
terenie 
Materiał: tworzywo sztuczne 

15 

25 

TAŚMA MIERNICZA TAŚMA MIERNICZA 
Miara długa z włókna szklanego. Obudowa z tworzywa sztucznego z 
gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, 
blokada taśmy. Długość min. Miary: 30 m. 

8 

26 

Zestaw szkiełka 
podstawowe + 
nakrywkowe 

SZKIEŁKA PODSTAWOWE + NAKRYWKOWE – ZESTAW 
Szkiełka podstawowe 100 sztuk + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych do 
wykonania preparatów mikroskopowych. 
• szkiełka podstawowe czyste o wymiarach minimum 76 x 26 x 1 mm  
• szkiełka nakrywkowe minimum 24 x 24 mm, grubość minimum 0,17 
mm 
 

10 

27 

Zlewka niska plastikowa 
50 ml 
 

ZLEWKA NISKA PLASTIKOWA (przezroczysta) 
Wykonana z polipropylenu (PP),z nadrukowaną skalą. 
Pojemność: 50 ml 
Podziałka: 10 ml 
Wysokość: 60 mm 
Średnica: 47 mm 

20 

28 

Zlewka niska z podziałką 
100 ml 
 
 

ZLEWKA NISKA SZKLANA z podziałką.  
Wykonana ze szkła borokrzemowego. 
Pojemność: 100 ml 
Wysokość: 70 mm 
Średnica: 50 mm 

20 

29 

Zlewka duża, szklana z 
podziałką - 250 ml 
 

ZLEWKA DUŻA SZKLANA z podziałką.  
Wykonana ze szkła borokrzemowego 
Pojemność: 250 ml 
Wysokość: 120 mm 
Średnica: 60 mm; 

20 

30 

Kolba okrągłodenna  
50 ml  

KOLBA OKRĄGŁODENNA 
Kolba okrągłodenna z wąską szyją, wykonana ze szkła 
borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml - Ø bańki - 
51 mm, Ø  szyi - 22 mm, wysokość - 100 mm. 

10 

31 

Kolba stożkowa ze szkła, 
ze szlifem -  300 ml  

KOLBA STOŻKOWA  
ze szkła, ze szlifem, z podziałką i polem opisowym.  
Minimalna rozszerzalność cieplna.  
- pojemność: 300 ml 

10 
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32 

Komplet rurek szklanych, 
wygiętych 

Komplet 6 różnych  
rurek ze szkła borokrzemianowego o zewnętrznej średnicy 6 mm, 
wygiętych, w tym również dwustronnie, bez korka. 

5 

33 

Zestaw cylindrów 
miarowych, plastikowych  
 

Zestaw CYLINDRÓW MIAROWYCH wykonanych z polipropylenu (PP) 
lub z polimetylopentenu (PMP). 
W skład zestawu wchodzi: 
a) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 25 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 25 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP. 
Skala: 0,5 ml 
Tolerancja: ±0,5 ml 
Wysokość: 160 mm 
10 sztuk. 
 
b) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 50 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 50 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP. 
Skala: 1 ml 
Tolerancja: ±0,5 ml 
Wysokość: 195 mm 
10 sztuk. 
 
c) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 100 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 100 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP.  
Skala: 1 ml 
Tolerancja: ±1 ml 
Wysokość: 250 mm 
10 sztuk. 
 

1 

34 

Cylinder miarowy 
plastikowy - 250 ml 

CYLINDER MIAROWY PLASTIKOWY 
wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu 
(PMP)  o pojemności 250 ml z podziałką i nadrukowaną niebieską 
skalą, kl. B. Ze stopką z PP, Skala: 5 ml 
Tolerancja: ±2 ml 
Wysokość: 300 mm 

10 

35 

Zestaw szalek Petriego ZESTAW SZALEK PETRIEGO 
Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Zestaw składa się z 
minimum 10 szalek Petriego, wykonanych ze szkła sodowo-
wapniowego. Minimalne wymiary szalki: 
 - średnica - 120 mm  
-  wysokość - 20 mm. 
 

2 

36 
Drewniany uchwyt do 
probówek 

Drewniany uchwyt do probówek z metalową sprężynką. 
20 

37 

Probówka szklana 
bakteriologiczna z 
prostym brzegiem 

PROBÓWKA SZKLANA BAKTERIOLOGICZNA  
wymiary 18 cm, śr. 18 mm z prostym brzegiem.  
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.  100 

38 

Statyw na probówki 
 

STATYW NA PROBÓWKI  
Statyw polipropylenowy na probówki o wymiarach minimalnych:  
- 190 x 60mm.  
- Ilość płaszczyzn: 3 
- Ilość miejsc: 12 
- miejsca na: 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, 
wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm 

10 
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39 

Szpatułka dwustronna 
(płaska/zagięta) 

Metalowa szpatułka  
z jednym końcem prostym i z drugim zagiętym, do nabierania, 
odmierzania i rozdrabniania materiałów sypkich, w tym prób gleby. 30 

40 

Zestaw plastikowych 
pipet Pasteura z 
polietylenu  

ZESTAW PLASTIKOWYCH PIPET PASTEURA 
Zestaw plastikowych pipet Pasteura  
Opakowanie min. 500 szt. 
Całkowita pojemność 7 ml (podziałka: 3 ml, bańka ssąca: 4 ml). 
Wykonane z polietylenu. 
wymiary min.: 7,8 x 150 mm. 
 

1 

41 
Pipeta jednomiarowa –  
20 ml 

Pipeta jednomiarowa – 20 ml 
20 

42 

Bagietka szklana do 
mieszania 

Bagietka szklana do mieszania 
Średnica (d) – 5-6 mm 
Długość (l) - minimum 200 mm 30 

43 

TERMOMETR 
LABORATORYJNY 
 

TERMOMETR LABORATORYJNY 
Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o minimalnym zakresie pomiaru 
temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną w 
tubie z trwałego tworzywa sztucznego. 
 

15 

44 

Zestaw preparacyjny 
 

Zestaw preparacyjny składający się z minimum 20 przyrządów  
do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali 
nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. 
Zestaw zawiera przynajmniej:  
nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 
szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, 
haczyki, wkraplacz 2-częściowy, pędzelek. 

5 

45 
Ocet spirytusowy Ocet spirytusowy – 500 ml 

1 

46 Glukoza Glukoza -50 g 1 

47 
Sacharoza Sacharoza - 100 g 

1 

48 Olej roślinny Olej roślinny – 100 ml 1 

49 Skrobia ziemniaczana Skrobia ziemniaczana - 100 g 1 

50 
Sól kuchenna Sól kuchenna – 1kg 

1 

51 Jodyna Jodyna - 20g 1 

52 
Odczynnik Fehlinga r-r A 
Odczynnik Fehlinga r-r B 
 

Odczynnik Fehlinga r-r A - 50 ml 
Odczynnik Fehlinga r-r B - 50 ml 
 

1 

53 
Płyn Lugola Płyn Lugola - 50 ml 

1 

54 
Siarczan miedzi 5 hydrat  Siarczan miedzi 5 hydrat - 50 g 

1 

55 
Sudan III roztwór Sudan III roztwór - 50 ml 

1 

56 
Woda destylowana Woda destylowana - 1 l 

1 

57 
 Wodorotlenek sodu  
 

Wodorotlenek sodu  - 100 g 
 

1 

58 

Testy paskowe do 
badania poziomu glukozy 
we krwi 

Testy paskowe do badania poziomu glukozy we krwi 
np. „Glukoza TEST” 
daje możliwość szybkiego i łatwego zbadania poziomu glukozy w 
warunkach domowych. Wystarczy kropla krwi z palca, aby otrzymać 

1 
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wiarygodny wynik. 
lub równoważny 

59 

Komplet szczotek do 
mycia szkła  

Szczotki do mycia szkła 
Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych. 
Wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, 
chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10 
najpotrzebniejszych szczotek o śr. 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z 
drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej. 
 

2 

60 

Środki czystości Płyn do mycia naczyń – 1 l 

1 

61 

Ręcznik papierowy Ręcznik papierowy 
Rolka 100 m 

2 

62 

Zestaw 100 preparatów  
( min. porosty, tkanki 
roślinne, tkanki 
zwierzęce, organy 
wegetatywne roślin, 
organy generatywne 
roślin, grzyby, 
bezkręgowce) 

Np. „Zestaw 100 gotowych do użytku preparatów biologicznych” 
W zestawie znajdują się minimum następujące preparaty:  
Trzy rodzaje bakterii, Penicylina, Kropidlak, Rhizopus – grzyb, 
Promieniowiec (Actinomyces), Zawłotnia, Diatomy, Closterium – glon, 
Skrętnica, Koniugacja skrętnic, Porost, Liść paproci, 
Przedrośle paproci, Liść jaśminu, nagokwiatowego, Łodyga moczarki, 
Liść, moczarki, Igła sosny, Męski kłos zarodnionośny, sosny, Żeński kłos 
zarodnionośny sosny, Liść kauczukowca, Stożek wzrostu na czubku 
korzenia kukurydzy, Młody korzeń bobu, Łodyga kukurydzy (1), Łodyga 
kukurydzy (2), Łodyga dyni (1), Łodyga dyni (2), Łodyga słonecznika, 
Pylnik mchu, Rodnia mchu, Splątek mchu, Pień lipy (1), 
Pień lipy (2), Łodyga pelargonii, Liść fasoli, Kiełkujący pyłek kwiatowy, 
Pyłek kwiatowy (2), Owoc pomidora, Korzeń powietrzny storczyka, 
Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli, Ziarno kukurydzy z bielmem, 
Plazmodesma, Zalążnia lilii, Pylnik lilii, Liść lilii, Tasznik pospolity 
(embrion), Tasznik pospolity (młody embrion), Skórka czosnku, 
Euglena, Orzęsek Paramecium, Stułbia (1), Stułbia (2), Płaziniec, 
Schistosoma (przywra krwi - samiec), Schistosoma (przywra krwi - 
samica), Glista (samiec i samica). 
lub równoważny 

1 

63 

Standardowy model 
szkieletu człowieka 

Standardowy model szkieletu człowieka  
Model układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z 
tworzywa sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami, co ułatwia 
dokładne zapoznanie się z budową każdej z nich.  
Model umieszczony na ruchomym stojaku.  
W skład szkieletu wchodzą: 
1.  CZASZKA złożona z 22 kości połączonych szwami. Możliwe jest 
otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną. 
Trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i siekacz 
wyjmowane, 
2.  KRĘGOSŁUP  składa się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 
lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej  i międzykręgowych 
dysków, 
3.  KLATKA PIERSIOWA zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka, 
4.  MIEDNICA, w której skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, 
kulszowe oraz łonowe, 
5.  KOŃCZYNY GÓRNE złożone z 64 kości, 
6.  KOŃCZYNY DOLNE składające się z 62 kości. 
lub równoważny 

1 
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Model budowy 
anatomicznej człowieka 

Model torsu z głową składający się minimalnie z 17 zdejmowanych 
elementów”: 
 -  Tułów 
 -  Głowa z otwarta twarzą 
 -  Kresomózgowie 
 -  Móżdżek 
 -  Lewe płuco z żebrami 
 -  Prawe płuco z żebrami 
 -  Dwuczęściowe serce (przekrój) 
 -  Wątroba 
 -  Dwuczęściowy żołądek 
  -  Połowa nerki 
  -  Połowa pęcherza 
 -  Siódmy  krąg piersiowy 
 -   Jelito 
  - Jelito grube i trzustka 
  -  Okrężnicy poprzecznej 
  - Pokrywa jelita ślepego 

1 

65 

Model skóry człowieka Model skóry w przekroju 
Wizualizacja ze szczegółami mikroskopowej struktury ludzkiej skóry. 
Blokowy model  wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy.  
Model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w 
formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są 
rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i 
potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są 
szczegółowo.  
Wymiary minimalne: 21x20x10 cm 

1 

66 

MODEL: SZKIELET RYBY 
 

SZKIELET RYBY 
Naturalny szkielety ryby umieszczony na podstawie. Posiada 
dodatkową osłonę wykonana z pleksi chroniącą model przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Minimalne wymiary całkowite gabloty: 9 x 15 x 3 cm 
 

1 

67 

MODEL: SZKIELET PŁAZA 
 

SZKIELET PŁAZA 
Naturalny szkielety żaby umieszczony na podstawie. 
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wymiary całkowite gabloty minimalne: 9 x 12 x 6 cm 
 

1 

68 

MODEL: SZKIELET GADA 
 

SZKIELET JASZCZURKI 
Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. 
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wymiary całkowite gabloty minimalne:  22 cm x 5 cm x 5 cm 
 

1 

69 

MODEL: SZKIELET PTAKA 
 

SZKIELET GOŁĘBIA 
Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie. 
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wymiary całkowite gabloty minimalne: 11 x 14 x 20 cm 
 

1 

70 

MODEL: SZKIELET SSAKA 
 

SZKIELET KRÓLIKA 
Naturalny szkielet królika umieszczony na podstawie. 
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wymiary całkowite gabloty minimalne: 32 x 10 x 16 cm 
 

1 
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Przewodnik do 
rozpoznawania drzew  
 

PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA DRZEW 
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia często spotykanych 
gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. 
Format: min. 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z 
przewodnika w terenie. 
 

8 

72 

Przewodnik do 
rozpoznawania zwierząt  
 

PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA ZWIERZĄT 
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia często spotykanych 
gatunków zwierząt w Polsce. Format: min.13 x 19,3 cm, oprawa 
miękka ze skrzydełkami. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z 
przewodnika w terenie. 

8 

73 

Model serca MODEL SERCA 
Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na 
podstawie. 
 

2 

74 

Szklane akwarium 
pojemności  150l  
 

AKWARIUM 
Szklane akwarium o pojemności min 74l. wraz z pokrywą wyposażoną 
w oświetlenie dostosowane  do wielkości zbiornika. 
Akwarium na potrzeby hodowli roślin wodnych 
 
 

1 

Szczegółowy opis wyposażenia  

1 pracowni  CHEMICZNEJ 
 

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 
/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 

kompletów/ 
opakowań 

75 

Dygestorium wraz z 
instalacją 

Dygestorium chemiczne 

Dygestorium posiadające przeszklony przód i boki.  

Tylna ścianka zabudowana. 

Wyposażenie minimalne:   

- komora manipulacyjna służąca do przeprowadzania doświadczeń   

- hartowane szyby  

- komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami 

- zamontowany wyciąg elektryczny o wydajności 250m³ oraz rura 

odprowadzająca Ø 150 i długości 12m 

- zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne 

- bateria 

- palnik gazowy z zaworem oraz nabojem. 

Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w 

górnym panelu zamontowana jest instalacja 220V i 24V. 

Całość dygestorium chemicznego jest wykonana z płyt 

laminowanych oraz ceramiki, osadzona jest na solidnym stelażu 

metalowym malowanym proszkowo zaopatrzonym w stopki 

regulacyjne co umożliwia wypoziomowanie nawet na nierównym 

podłożu. 

Kolor: szary - podstawowy 

Wymiary dygestorium: 

Wysokość - wersja robocza bez wentylacji 185 cm (długość rury 

montażowej ok 12m) 

Głebokość - 70cm 

1 
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Głębokość komory manipulacyjnej - 60cm 

Szerokość - 122cm 

Zakres instalacji: 
W ramach instalacji dygestorium wykonawca będzie zobowiązany do 

montażu załączonego do dygestorium przewodu wentylacyjnego ok. 

10 m od dygestorium do kratki wentylacyjnej oraz podłączenia 

dygestorium do przygotowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

76 

Apteczka z wyposażeniem 
 

Apteczka pierwszej pomocy w walizce z tworzywa sztucznego. 
Minimalny skład apteczki: 
 1 szt. Kompres zimny 
 2 szt. Kompres na oko 
 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 
2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 
 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 
 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 
 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 
 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 
 1 szt. Opatrunek indywidualny G 
 3 szt. Opatrunek indywidualny M 
 1 szt. Opatrunek indywidualny K 
 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 
 2 szt. Chusta trójkątna 
 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 
 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 
 1 szt. Nożyczki 19 cm 
 4 szt. Rękawice winylowe 
 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 
 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 
 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 
 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem 
telefonów alarmowych 
 

1 

77 

Butelka na roztwory  
-250 ml  
 
 

Butelka na roztwory z doszlifowanym korkiem 
 - 250 ml wykonana ze szkła, przystosowana jest do sterylizacji w 
autoklawie w temp. do 140°C  
 

10 

78 

Butelka na roztwory  
- 500 ml  
 
 

Butelka na roztwory z doszlifowanym korkiem 
 - 500 ml wykonana ze szkła, przystosowana jest do sterylizacji w 
autoklawie w temp. do 140°C  
 

10 

79 

Butla do wody 
destylowanej 

Butla na wodę destylowaną  
(5000 ml) bez kranu z rączkami, posiada szyję gwintowaną z 
nakrętką. 
 

1 

80 

Fartuch  FARTUCH 
Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie 
kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar 
M – 10 szt. L- 10 szt.  
 

20 
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 Taca laboratoryjna   Taca laboratoryjna z MF  
Wykonana z melaminowo-formaldehydowego tworzywa  
Wymiar minimalny: 190x150x17 mm 8 

82 

Komplet narzędzi do cięcia  Obcęgi – zestaw 3 nożyc do blachy z przełożeniem i trzema 
rodzajami szczęk! W skład zestawu wchodzą trzy pary nożyc do 
blachy w trzech różnych wersjach – prawostronne, lewostronne i 
proste. Nożyce przeznaczone są do cięcia blachy o grubości do 1 mm, 
a przełożenie umożliwia uzyskanie większej siły cięcia przy mniejszym 
wysiłku. Nożyce mają drobno ząbkowane ostrza wykonane ze stali 
hartowanej i powlekane tworzywem ramiona z tłoczonej blachy 
stalowej. 
Długość nożyc: 250 mm 
Nożyczki – 21 cm z plastikowym, ergonomicznym uchwytem 
Nóż -  ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone 
minimalne wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 
19 cm 

1 

83 

Płyta z pleksi Płyta z pleksi o wymiarach 100 x 150 cm 
osadzona w drewnianej obudowie. 
Zestaw wykorzystywany będzie do demonstracji niebezpiecznych 
doświadczeń. 

1 

84 

Zestaw okularów 
ochronnych  

Zestaw 20 szt. OKULARÓW OCHRONNYCH składający się z: 
* 15 par - Przeciwodpryskowe okulary ochronne dla uczniów, klasa 
optyczna 1, rozmiar odpowiedni dla młodzieży licealnej, posiadają 
regulację w długości ramion - na końcu ramion małe otwory, do 
których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić 
okulary na szyi, chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o 
energii uderzeń do 45 m/s (F).  
* 5 par - nakładane na okulary korekcyjne o wysokim poziomie 
ochrony przed uderzeniami oraz doskonałym polu widzenia, z 
regulacją długości ramion - cztery pozycje, kąt nachylenia soczewek – 
zmienny, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami - F, 
powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami szkieł, niski profil ramion 
oraz miękkie ramiona. 
 

1 

85 

Mały palnik Bunsena + 
zestaw kartuszy 
 

MAŁY PALNIK BUNSENA NA GAZ  
Palnik laboratoryjny Bunsena  zasilany kartuszami z gazem, 
wykonany z trwałych materiałów sam palnik wykonany z mosiądzu. 
W zestawie: 
- palnik z kartusz z gazem 
- 5 kartuszy dodatkowych / min poj. 410ml/230g/  
DANE TECHNICZNE: 
- temperatura płomienia 1750 

o
C 

- czas pracy na jednym kartuszu minimum 3 h 
 

2 

86 

Palnik szklany spirytusowy PALNIK SPIRYTUSOWY 
Palnik spirytusowy szklany z kołpakiem z pp poj. 250 ml 

15 

87 

Pipeta automatyczna Prosta pipeta automatyczna dla nauczyciela 
Pipeta automatyczna, wielomiarowa,  
zakres: 20 - 100 μl (zawiera 10 końcówek) 2 
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Zestaw płytek 
ceramicznych do 
eksperymentów 
kroplowych 

Zestaw płytek ceramicznych do eksperymentów kroplowych 
zestaw zawiera 5 płytek – każda z sześcioma wgłębieniami 

1 

89 

Rękawice winylowe Rękawice winylowe 
- jednorazowego użytku   
- wewnątrz delikatnie pudrowane 
- pasują na lewą i prawą rękę 
- kolor rękawic: bezbarwny 
Opakowanie 100 szt. 
Rozmiar: M 

1 

90 

Gaśnica proszkowa Gaśnica proszkowa 
Typ: Stałociśnieniowa 
Materiał wykonania zbiornika: Stal 
Środek gaśniczy: Proszek gaśniczy 
Masa środka gaśniczego: ok.  6 kg 
Zakres stosowania  -30ºC / +60ºC 
Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V 
Skuteczność gaszenia grup pożarów: 55A 233B C 

1 

91 

Gaśnica wodna mgłowa 
 

Gaśnica wodna mgłowa 
Parametry minimalne: 
Skuteczność gaszenia: 8 A 25 F 
Masa środka gaśniczego: min. 2 kg 
Czynnik roboczy: CO2 
Czas działania 6 s 
Ciśnienie próbne zbiornika 250 bar 
Ciśnienie robocze 15 bar 
Zakres temperatur stosowania 
-20 oC / +60 oC 
Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V  

1 

92 

Koc gaśniczy Koc gaśniczy z włókna szklanego 
Wymiary minimalne: 110 cm x 110 cm, norma EN 1869 
W zestawie z pudelkiem 
 
 

1 

93 

Czasza grzejna Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy. 
Pojemność: 5000 ml 
Pobór prądu: 800 W 
Zakres kontroli temperatury: 30 - 360ºC 
Max. temperatura powierzchni elementów grzewczych: 480ºC 
Wymiary urządzenia: 350 x 250 mm 

1 

94 

Statyw laboratoryjny Statyw laboratoryjny wyposażeniem: 
- pręt o średnicy 12 mm, długość 900 mm + podstawa statywu 
 - łącznik krzyżowy (5 szt.) 
 - uchwyt do biuret podwójny 
- pierścień zamknięty o średnicy 60 mm 
 - pierścień zamknięty o średnicy 90 mm 
 - pierścień otwarty o średnicy 150 mm 
 - uchwyt do chłodnic 
 - uchwyt do kolb mały 
 - uchwyt do kolb duży 
 

1 

95 

Waga laboratoryjna z 
dokładnością do 0,1g (do 
1kg) 

Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg) 
Waga elektroniczna zasilana bateryjnie lub z sieci o parametrach 
minimalnych: 
Duży wyświetlacz LCD: 15 mm. Średnica płyty ważącej 150 mm.  
Dokładność: 0,1 g 
 

3 
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Bagietki szklane BAGIETKI szklane 
pręciki szklane o  minimalnej długości 20 cm i średnicy minimum 5-6 
mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. 30 

97 

Bibuła laboratoryjna 
 

BIBUŁA LABORATORYJNA 
Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm – 100 
arkuszy. Papier filtracyjny, gładki lub porowaty. Typ 3 m/N - 
parametry: - gramatura: 65 g/m², - szybkość filtracji: 30 s, - 
wytrzymałość na przedarcie (mokry): ≥30 kPa. 

1 

98 

Grzałka elektryczna Grzałka nurkowa o mocy min. 300 W 

3 

99 

Zestaw cylindrów 
miarowych, plastikowych  
 

Zestaw CYLINDRÓW MIAROWYCH wykonanych z polipropylenu (PP) 
lub z polimetylopentenu (PMP). 
W skład zestawu wchodzi: 
a) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 25 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 25 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP. 
Skala: 0,5 ml 
Tolerancja: ±0,5 ml 
Wysokość: 160 mm 
8 sztuk. 
 
b) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 50 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 50 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP. 
Skala: 1 ml 
Tolerancja: ±0,5 ml 
Wysokość: 195 mm 
8 sztuk. 
 
c) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 100 ml 
Cylinder miarowy o pojemności 100 ml z podziałką i nadrukowaną 
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP.  
Skala: 1 ml 
Tolerancja: ±1 ml 
Wysokość: 250 mm 
8 sztuk. 
 

1 

100 

Cylinder miarowy 
plastikowy - 250 ml 

CYLINDER MIAROWY PLASTIKOWY 
wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu 
(PMP)  o pojemności 250 ml z podziałką i nadrukowaną niebieską 
skalą, kl. B. Ze stopką z PP, Skala: 5 ml 
Tolerancja: ±2 ml 
Wysokość: 300 mm 

10 

101 

Kolba okrągłodenna - 
50 ml  

KOLBA OKRĄGŁODENNA 
Kolba okrągłodenna z wąską szyją, wykonana ze szkła 
borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml - Ø bańki 
- 51 mm, Ø  szyji - 22 mm, wysokość - 100 mm.  
 

15 

102 

Kolba stożkowa ze szkła, 
ze szlifem -  250 ml  

KOLBA STOŻKOWA  
ze szkła ze szlifem, z podziałką i polem opisowym. Wysoka odporność 
chemiczna i termiczna. Minimalna rozszerzalność cieplna.  
- pojemność: 250 ml 

20 

103 

Korek gumowy Korek gumowy do próbówek 
min. Ø dolna/górna 14/18 mm wysokość 20 mm 

40 
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104 

Krystalizator 20 ml Krystalizator 20 ml     
Krystalizator szklany, z wylewem, kwarcowy 
    

20 

105 

Lejek laboratoryjny Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła 
Średnica: 100 mm 
Wysokość: 170 mm 
Średnica nóżki: 12 mm 
Wysokość nóżki: 95 mm 
 

30 

106 

Łapa do próbówek - 
drewniana   
 

Uchwyt do probówek - drewniany z metalową  
sprężynką. 

30 

107 

Łyżka do spalań 
 

Łyżka do spalań 
Wykonana z mosiądzu 
długość: 320 mm 

8 

108 

Łyżeczka laboratoryjna 
 

Łyżeczka laboratoryjna  
wykonana ze stali nierdzewnej 
Wymiary: 40x10 mm, długość: 170 mm, D: 1 mm 

8 

109 

Moździerz z tłuczkiem  
 

MOŹDZIERZ Z TŁUCZKIEM 
porcelanowy lub ceramiczny z wylewem. Średnica minimalna 
moździerza = Ø 110 mm. Wysokość min. moździerza: 45 mm 
Długość tłuczka: min. 115 mm 
Średnica głowy tłuczka: min. 30 mm 
Moździerz szorstki, szkliwione są wyłącznie powierzchnie nie 
przeznaczone do ucierania. 
 

15 

110 

Parowniczka – 100 ml Parowniczka porcelanowa z wylewem - 100 ml 

20 

111 

Zestaw plastikowych pipet 
Pasteura z polietylenu  

ZESTAW PLASTIKOWYCH PIPET PASTEURA 
Zestaw plastikowych pipet Pasteura  
Opakowanie min. 500 szt. 
Całkowita pojemność 7 ml (podziałka: 3 ml, bańka ssąca: 4 ml). 
Wykonane z polietylenu. 
wymiary min.: 7,8 x 150 mm. 
 

1 

112 

Pipeta jednomiarowa  
– 20 ml 

Pipeta jednomiarowa PP – 20 ml 

20 

113 

Probówka szklana 
bakteriologiczna z 
prostym brzegiem 

PROBÓWKA SZKLANA BAKTERIOLOGICZNA  
wymiary 18 cm, śr. 18 mm z prostym brzegiem.  
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.  

100 

114 

Rozdzielacz – 125 ml Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 125 ml  
ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem 

5 

115 

Rozdzielacz – 250 ml Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 250 ml  
ze szklanym korkiem oraz teflonowym kranem 

5 
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Komplet rurek szklanych, 
wygiętych 

Komplet 6 różnych  
rurek ze szkła borokrzemianowego o zewnętrznej średnicy 6 mm, 
wygiętych, w tym również dwustronnie, bez korka. 

10 

117 

Sączki laboratoryjne Sączki filtracyjne o średnicy 125 ml pakowane po 100 szt. 

2 

118 

Stojak na probówki 
 

STATYW NA PROBÓWKI  
Statyw polipropylenowy na probówki o wymiarach minimalnych:  
- 190 x 60mm.  
- Ilość płaszczyzn: 3 
- Ilość miejsc: 12 
- miejsca na: 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, 
wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm 
 

15 

119 

Zestaw szalek Petriego ZESTAW SZALEK PETRIEGO 
Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Zestaw składa się z 
minimum 10 szalek Petriego, wykonanych ze szkła sodowo-
wapniowego. Minimalne wymiary szalki: 
 - średnica - 120 mm  
-  wysokość - 20 mm. 
 

2 

120 

Pinceta anatomiczna  
25 cm 

Pinceta anatomiczna 25 cm  
Minimalne wymiary długość: 250 mm, szerokość uchwytu ok 10 mm 
- wykonana ze stali 

15 

121 

Szkiełko zegarkowe φ = 60 
mm 

Szkiełko zegarkowe ze szkła 
Wymiar: φ = 60 mm 

30 

122 

TERMOMETR 
LABORATORYJNY 
 

TERMOMETR LABORATORYJNY 
Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o minimalnym zakresie pomiaru 
temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną w 
tubie z trwałego tworzywa sztucznego. 
 

15 

123 

Tryskawka 
polipropelonowa  
- 1000 ml 

Tryskawka polipropelonowa poj. 1000 ml 

20 

124 

Zlewka niska z podziałką 
 
 

ZLEWKA NISKA SZKLANA  
z podziałką.  
Wykonana ze szkła borokrzemowego. 
Pojemność: 100 ml 
Wysokość: 70 mm 
Średnica: 50 mm 
 

20 

125 

Zlewka duża szklana  
– 250 ml 

ZLEWKA – 250 ml 
 z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego 
Pojemność: 250 ml 
Wysokość: 120 mm 
Średnica: 60 mm; 

20 

126 

Zlewka duża szklana  
– 500 ml  

ZLEWKA – 500 ml 
 z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego 
Pojemność: 500 ml 
Wysokość: 140 mm 
Średnica: 75 mm 

20 
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Rurki gumowe 
kauczukowe 

RURKI GUMOWE- KAUCZUKOWE 
Czerwony wąż gumowy. Wykonany z kauczuku naturalnego. Gładki. 
Twardość wg Shore’a: 45 A, Odporność na temperaturę: -10°C do 
+50°C, średnica zewnętrzna minimum 11 mm, średnica wewnętrzna 
minimum 7 mm, ścianka grubości minimum 2 mm.  
Długość minimum 3 m.  

1 

128 

Rurki silikonowe RURKI SILIKONOWE 
Wężyk akwarystyczny silikonowy biały:  
minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica 
wewnętrzna ok. 4 mm. Długość minimum 3 m. 

1 

129 

Komplet zacisków 
 

ZESTAW ZACISKÓW Z ACETALU 
Zestaw zacisków z acetalu. składający się min. z 12 sztuk w zestawie. 
Zaciski wykonane z mocnego, wytrzymałego tworzywa sztucznego z 
ząbkowanymi szczękami o dł. 2.7 cm (1-1/16”). Umożliwiają 
podłączenie w dowolnym punkcie węża bez jego odłączania. 
Przystosowane do obsługi jedną ręką. 
- Możliwość sterylizacji w autoklawie 
- Zamykanie/otwieranie jedną ręką 
- Do stosowania z wężami o grubości ścianki 0.82 lub cieńszej 
- Gdy nie są używane, okrągły otwór (śred. ok. 6 mm) na końcu 
zacisku pozwala im pozostać podłączonymi do węża o śred. zewn. 0.6 
- 1.0 cm (0.25 - 0.39”) z bardzo małym lub bez ograniczeń w 
przepływie 
- dł. całkowita 59 mm. 
 

1 

130 

Zestaw odczynników i 
chemikaliów 
 

Zestaw odczynników i chemikaliów zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 Aceton 100 ml 

 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 

 Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml 

 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 

 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol)  
100 ml 

 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 

 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 

 Azotan(V)chromu(III) 25 g 

 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 

 Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g 

 Azotan(V) srebra 10 g 

 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml 

 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 
arkuszy 

 Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml 

 Bromek potasu 25 g 

 Chlorek sodu 250 g 

 Chlorek amonu 100 g 

 Chlorek cyny (II) 25 g 

 Chlorek potasu 250 g 

 Chlorek wapnia 100 g 

 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 

 Chlorobenzen 100 ml 

 Chloroform 100 ml 

 Cyna metaliczna (granulki) 50 g 

 Cynk metaliczny (drut) 50 g 

 Cynk metaliczny 50 g 

 Cynk metaliczny (pył) 50 g 

 Czterochloroetylen 100 ml 

 Dwuchromian(VI) potasu 50 g 

 Fenol 25 g 

1 
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 Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml 

 Formalina 100 ml 

 Fosfor czerwony 25 g 

 Fosforan sodu 100 g 

 Glikol etylenowy 100 ml 

 Glin (metaliczny drut) 50 g 

 Glin (pył) 25 g 

 Glukoza 50 g 

 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 

 Kamfora 25 g 

 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 

 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 

 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 

 Kwas benzoesowy 25 g 

 Kwas borowy 100 g 

 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml 

 Kwas cytrynowy 100 g 

 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 

 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 

 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 

 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 

 Kwas salicylowy 50 g 

 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml 

 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 

 Nazwa materiału Ilość 

 Magnez (metal-wiórki) 50 g 

 Magnez (metal-wstążki) 50 g 

 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g 

 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 

 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 

 Mocznik 50 g 

 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 

 Naftalen 25 g 

 Octan etylu 100 ml 

 Octan ołowiu(II) 25 g 

 Octan sodu bezwodny 50 g 

 Olej parafinowy 100 ml 

 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 

 Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml 

 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 

 Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. 

 Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. 

 Rodanek amonu 50 g 

 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 

 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 

 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. 

 Siarczan (IV)sodu 50 g 

 Siarczan (VI)cynku 100 g 

 Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g 

 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 

 Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g 

 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 

 Siarczan(VI)sodu 100 g 

 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 

 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250g 

 Siarka 250 g 

 Skrobia ziemniaczana 100 g 

 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 
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 Tiosiarczan sodu 100 g 

 Tlenek glinu 50 g 

 Tlenek magnezu 50 g 

 Tlenek manganu (IV) 25 g 

 Tlenek miedzi(II) 50 g 

 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 

 Tlenek żelaza(III) 50 g 

 Toluen 100 ml 

 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 

 Węglan potasu bezwodny 100 g 

 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 

 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g 

 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 

 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 

 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 

 Wodorotlenek litu 25 g 

 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 

 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 

 Wodorotlenek wapnia 250 g 

 Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g 

 Żelazo (proszek) 100 g 

131 

Zestaw podstawowy do 
budowy cząsteczek 

ZESTAW PODSTAWOWY DO BUDOWY CZĄSTECZEK 
Zestaw podstawowy do budowy cząsteczek - 100 elementów. 
Łączniki wykonane z giętkiego metalu. Kulki imitujące atomy w 
wielkości przynajmniej 2,5 – 3 cm.  

1 

132 

Tablice chemiczne np. TABLICE CHEMICZNE w formacie B5 (książeczka) 
Wszystkie działy chemii w jednym tomie:  chemia nieorganiczna,  
chemia analityczna,  chemia fizyczna,  termodynamika i kinetyka 
chemiczna,  elektrochemia,  budowa atomów i cząsteczek,  chemia 
organiczna,  biochemia,  technologia chemiczna, chemia stosowana. 
Inne cech wydawnictwa: przejrzysty układ tabel, diagramów i 
wykresów  właściwości pierwiastków i związków chemicznych  
najnowsza wersja układu okresowego  reguły nazewnictwa związków 
chemicznych  starannie wybrane dane liczbowe niezbędne w każdym 
laboratorium  zastosowania chemii w życiu codziennym  wszystko od 
wodoru i tlenu do superkwasów i białek. 
lub równoważne 

15 

133 

Zestaw magnesów Zestaw magnesów w walizce: 
Zestaw różnych rodzajów magnesów - 28 szt. 
W zestawie między innymi: 

 Magnes podkowiasty–100mm 

 Magnes sztabkowy x 2szt.- 80mm 

 Folie magnetycznex 4 szt. 50x50mm 

 Kompasy 2 szt.- 1,5mm 

 Kompasy transparentne 2 szt. – 1,9mm 

 magnesy ferrytowe 5 szt. (krążki) 25mm 

 magnesy ferrytowe 5 szt. (kwadrat) 2x2cm 

 magnesy alnico ( bardzo mocne) 3 szt. – 1,2mm,1,9mm, 2,4mm 

 magnes podkowiasty alnico ( bardzo mocny )14,5mm 

 Pałeczki magnetyczne 2 szt. 100m 

 Opiłki żelaza w kostce 

1 
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Układ okresowy - plansza Duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o 
wymiarach minimalnych 175 cm x 100 cm, w postaci foliowanej 
planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie. 
Wymagane informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i 
liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja 
elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i 
wrzenia, wartość jonizacji oraz gęstość i elektroujemność. 

1 

136. 

Tabela rozpuszczalności Plansza dydaktyczna z tabelą rozpuszczalności wodorotlenków i 
soli.  
Plansza dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na proces 
starzenia papieru, a także płowienia kolorów. Można po niej pisać 
pisakami ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i notatki 
dydaktyczne.  
Wymiary min.: 70 cm x 100 cm 
Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze min. 250 g., ofoliowana, wyposażona w 
listwy metalowe i zawieszkę. 

1 

 

 

Ponadto pozycja „A” będzie dostarczona do II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy 

 

Dostosowanie wyposażenia do potrzeb uczniów  
niepełnosprawnych 

 

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 
/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 

kompletów/ 
opakowań 

A 

Stolik z regulowaną 
wysokością  
blatu 

Stolik z regulowaną wysokością  
blatu, umożliwiający korzystanie z pomocy  
dydaktycznych i sprzętu osobie na wózku inwalidzkim 

2 

 

 

* Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne i sprzęty muszą spełniać następujące warunki: 
1. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 
2. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim oraz spełniają 

wszelkie normy prawnie wymagane i bhp; 
3. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 
4. ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia 

(parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien 
uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, 
wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

 


