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Projekt 

„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Cz. I – pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

 
 

Pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody do ZSS w Załęczu Małym  

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu  
/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 
kompletów 

1. Ładowarka do baterii  Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB 
do baterii typu: Do ładowania wszystkich konsumenckich 

akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, 
C/R14, D/R20, 6F22/9V 

lub równoważny 

1 

2. Zestaw preparatów  
mikroskopowych – tkanki 
ssaków 

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – TKANKI SSAKÓW 
składający się min. z 5 różnych preparatów mikroskopowych 
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, zawierający 
przynajmniej następujące pozycje: 

1. Żołądek (ludzki)  
2. Serce (ludzkie)  
3. Ludzka krew 

lub równoważny 

1 

3. Zestaw preparatów 
mikroskopowych  – 
tkanki człowieka 

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – BUDOWA 
CZŁOWIEKA  składający się min. z 25 różnych preparatów 
mikroskopowych zapakowanych w drewniane lub inne pudełko. 

lub równoważny 

1 

4. 

Zestaw preparatów 
mikroskopowych – tkanki 
człowieka  zmienione 
chorobowo 

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – TKANKI CZŁOWIEKA 
ZMIENIONE CHOROBOWO składający się min. z 10 różnych 
preparatów mikroskopowych zapakowanych w drewniane lub inne 
pudełko 

lub równoważny 

1 

5. 

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

Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co 
najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na 

stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, 
zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, 

plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania 
wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o 

jednakowej masie, funkcja tarowania,automatyczne zerowanie 
lub równoważny 

1 

6. 

Zestaw pałeczek do 
elektryzowania  

Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z 
elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, 
ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 25 cm.  
lub równoważny 

2 
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7. 

Zestaw magnesów 
sztabkowych  

W zestawie min. 2 magnesy. Bieguny oznaczone zostały 
za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i 
niebieskiego. Długość min. 8 cm.  
lub równoważny 

4 

8. 

Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny ze wskazaniem i regulacą temperatury 
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.  
lub równoważny 

 

1 

9. 
Poziomica laserowa  poziomica laserowa o dokładności pomiaru ± 1,0 mm/m 

lub równoważny 
1 

10. 

Suwmiarki   

Zakres pomiaru przynajmniej 0 - 150 mm, z dokładnością nie 
mniejszą niż 0.02mm  

lub równoważny 

 

1 

11. 

Sprężynka (kolorowa 
sprężynka -zabawka)  

Sprężynka typu „slinky” wyprodukowana z metalu „chodzi“ po 

schodach i służy do demonstrowania zagadnień związanych z 
drganiami poprzecznymi, wymiary min. 75 x 150mm 

lub równoważny 

5 

12. 

Zasilacz prądu stałego 
o możliwym poborze 
prądu 3A z 
zabezpieczeniem 
przeciw 
przeciążeniowym 

Zasilacz prądu stałego 3A 
z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane 
zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa 
niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. 

Specyfikacja techniczna:  
Napięcie wyjściowe: 0-15V DC  
Prąd wyjściowy (max): 3A 

lub równoważny 

1 

13. 

Mierniki uniwersalne 
wyposażone w 
możliwość pomiaru 
temperatury  

Uniwersalny miernik cyfrowy  
– multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy 

pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/500 V; ACV (prąd 
zm.): 200/500 V; DCA: 2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 

200/2000 Ω/20/200/ kΩ/20 MΩ; zakres pomiaru temperatury: od -40 
do 1000 

o
C (od 40 

o
F do 1832 

o
F). Zasilanie bateryjne, w zestawie 

kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. 
lub równoważny 

4 

14. 

Żarówki z oprawą 
przystosowane do 
napięcia kilku woltów  

ŻARÓWKI MINIATUROWE 6V 
Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. 
OPRAWKI DO ŻARÓWEK 
Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do 
lutowania 
należy dostarczyć 10 żarówek i 10 oprawek 
lub równoważny 

10 

15. 

Generator van de 
Graffa  

Przyrząd działającym jako model generatorów elektrostatycznych 
Van de Graffa, służących w praktyce do wytwarzania niezwykle 
wysokich napięć rzędu kilku MV. Wymiary min. - 500 x 300 x 245 mm 
Przyrząd umożliwi wykonanie przynajmniej następujących 
doświadczeń: 
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; 

1 
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- linie sił pola elektrycznego; 
- działanie cieplne iskry; 
- efekty świetlne wyładowań 
- możliwość ładowania elektroskopów. 
W zestawie znajduje sie także konduktor stożkowy oraz zasilacz  
 24 V/3A prądu stałego. 

lub równoważny 

16. 
Ścienna mapa świata Dwuścienna mapa fizyczna świata zawierająca mapę fizyczną i mapę 

do ćwiczeń. Format minimalny: 140 cm x 200 cm 
lub równoważny 

1 

17. 

Ścienna mapa Polski - Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie 
powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, a druga 

strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Format 
minimalny: 160 cm x 150 cm,  

skala: 1:500 000. 
lub równoważny 

1 

18. 

Statyw laboratoryjny z 
wyposażeniem 

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 
lub równoważny 

 

3 

19 

zestaw odczynników i 
chemikaliów 

Minimalna zawartość zestawu: 

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml  
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 
100 ml  
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 
  
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g  
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g  
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g  
Azotan(V)srebra 5 g  
Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90 st. C) 250 ml  
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy  
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml 
  

Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml  

Chlorek potasu 100 g  
Chlorek sodu 250 g  
Chlorek wapnia 100 g  
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 
Cyna (metal-granulki) 50 g  
Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml   
Glin (metal-pył) 25 g  
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g  

1 
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Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml  
Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml  
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml  
Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml  
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml  
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml  
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml  
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g  
Magnez (metal-wiórki) 25 g  
Magnez (metal-proszek) 100 g  
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g  
Miedź (metal- drut) 50 g  
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 
ml  
Octan etylu 100 ml  
Octan ołowiu(II) 25 g  
Octan sodu bezwodny 50 g  
Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g  
Parafina rafinowana (granulki) 50 g  
Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12)  100 szt.  
Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.  
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g  
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g  
Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g  
Siarka (mielona) 250 g  
Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g  
Tlenek magnezu 50 g 
Tlenek miedzi(II) 50 g 
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 
Tlenek żelaza(III) 50 g 
Węglan potasu bezwodny 100 g 
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 
Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g 
Wodorotlenek wapnia 250 g 
Żelazo (metal- proszek) 100  
Cynk-granulki 50 g 
Lakmus (wskaźnik) 1g 
Karbid (węglik wapnia) 200g 

 
Odczynniki muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującym 
prawem i muszą mieć dołączoną kartę charakterystyk 
substancji niebezpiecznych.  

lub równoważne 
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Pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody do ZSS w Dzietrznikach 

lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu  
/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 
kompletów 

1. 

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

2 

   2. 

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 
lub równoważny 
 

1 

3. 

Pipeta Pasteura Zestaw plastikowych pipet Pasteura.  Zestaw składa się min. z 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 
lub równoważny 
 

1 

4. 

Pipeta automatyczna Prosta pipeta automatyczna dla nauczyciela 
Pipeta automatyczna, wielomiarowa,  
zakres: 20 - 100 μl (zawiera 10 końcówek) 

1 

5. 

Łapa do próbówek - 
drewniana   
 

Uchwyt do probówek - drewniany z metalową  
sprężynką. 
lub równoważny 

4 

6. 

Łyżka do spalań 
 

Łyżka do spalań 
Wykonana z mosiądzu 
długość: 320 mm 
lub równoważny 

4 

7. 

Tryskawka 
polipropelonowa  
- 1000 ml 

Tryskawka polipropelonowa poj. 1000 ml 
lub równoważny 

3 

8. 

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

5 
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8. 

Rękawice lateksowe  Rękawiczki lateksowe. Pudrowane, diagnostyczne i ochronne 
rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do 
jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek 
pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana- 2 opakowania, 
S   – 1 x  100 szt. 
M – 1 x 100 szt. 
 

 łącznie 2 
opakowania 

9. 

Zestaw siłomierzy W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). 
Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w 
niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do 
zawieszania ciężarków 
lub równoważny  

1 

10. 

Zestaw kostek o równych 
objętościach i różnych 
masach 

Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, 
różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i 
stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium 
lub równoważny 

1 

11. 

Ciężarki Zestaw ciężarków o jednakowej objętości, min. 3 szt.  
lub równoważny 

1 

12. 

Zestaw pałeczek do 
elektryzowania. 

Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki 
wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, 
winidurowa i stalowa, o długości min. 25 cm 
lub równoważny 

2 

13. 

Pudełko z opiłkami 
ferromagnetycznymi 

PUDEŁKO Z OPIŁKAMI 
co najmniej 250g opiłków ferromagnetycznych zamknięta w 
pudełku,  do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. 
lub równoważny 

6 

14. 

Zestaw magnesów 
sztabkowych 

ZESTAW MAGNESÓW SZTABKOWYCH 
Składający się z 2 bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku. 
Bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego 
koloru. Wymiary minimalne: 80 x 22 x 10mm 
lub równoważny 

1 

15. 

Igła magnetyczna IGŁA MAGNETYCZNA 
Igła magnetyczna na podstawie, min. długość igły 13 cm 
lub równoważny 

6 

16. 

Zestaw soczewek. W zestawie min. 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm 
każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, 
dwuwklęsłe, wklęsło- wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego 
wyposażenia: stojak do soczewek 
lub równoważny 

1 

17. 

Krążek Newtona Zestaw optyczny do mieszania barw (krążek Newtona), tarcza na 
statywie i drewnianej podstawie 
lub równoważny 

1 

18. 

Pryzmat  

Pryzmat trójkątny wykonany ze szkła lub akrylu. Długość boku min. 
4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°.   

lub równoważny 

3 

19. 

Palnik spirytusowy 

PALNIK SPIRYTUSOWY 
Palnik spirytusowy szklany z kołpakiem z pp poj. 250 ml 2 

lub równoważny 

2 
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20. 

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 

lub równoważny 

1 

21. 

Kwasomierz glebowy 
klasyczny 

Kwasomierz glebowy klasyczny typu Helliga, pozwalający na  
pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do  

wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o  
pojemności minimum 40 ml, na buteleczce i płytce skala  

barwna z zakresem pH. 

lub równoważny 

5 

22. 

Zestaw szkiełek 
podstawowych i 
nakrywkowych 

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 
lub równoważny 
 

1 

23. 
 Zestaw brył do 
wyznaczania gęstości ciał  

Zestaw co najmniej 8 brył do wyznaczania gęstości ciał, w pudełku 
lub innym praktycznym opakowaniu 
lub równoważny 
 

1 

24. 
Zestaw preparatów 
mikroskopowych –tkanki 
człowieka  

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – BUDOWA 
CZŁOWIEKA  składający się min. z 25 różnych preparatów 
mikroskopowych zapakowanych w drewniane lub inne pudełko. 

lub równoważny 

1 

25. 
Zestaw preparatów 
mikroskopowych – tkanki 
człowieka zmienione 
chorobowo 

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – TKANKI CZŁOWIEKA 
ZMIENIONE CHOROBOWO składający się min. z 10 różnych 
preparatów mikroskopowych zapakowanych w drewniane lub inne 
pudełko 

lub równoważny 

1 

26. 
Zestaw preparatów 
mikroskopowych – grzyby 

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – GRZYBY 
składający się min. z 15 różnych preparatów mikroskopowych 
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, zawierający 
przynajmniej następujące pozycje: 

1 
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1. Rhizopus 2. Penicillium (Pędzlak) 
lub równoważny 

27. 

glukoza glukoza op. 500g 

3 

28. 

woda destylowana woda destylowana 1l 

5 

29 

jodyna jodyna 10ml 

3 

30. tlenek wapnia 
Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, 
opakowanie 500 g 

1 

31. 
zestaw odczynników 

chemicznych 

Minimalna zawartość zestawu: 

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml  
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 
100 ml  
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 
  
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g  
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g  
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g  
Azotan(V)srebra 5 g  
Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90 st. C) 250 ml  
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy  
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 
ml   

Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml  

Chlorek potasu 100 g  
Chlorek sodu 250 g  
Chlorek wapnia 100 g  
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 
Cyna (metal-granulki) 50 g  
Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml   
Glin (metal-pył) 25 g  
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g  
Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml  
Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml  
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml  
Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml  
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml  
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml  

1 
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Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml  
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g  
Magnez (metal-wiórki) 25 g  
Magnez (metal-proszek) 100 g  
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g  
Miedź (metal- drut) 50 g  
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 
ml  
Octan etylu 100 ml  
Octan ołowiu(II) 25 g  
Octan sodu bezwodny 50 g  
Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g  
Parafina rafinowana (granulki) 50 g  
Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12)  100 szt.  
Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.  
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g  
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g  
Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g  
Siarka (mielona) 250 g  
Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g  
Tlenek magnezu 50 g 
Tlenek miedzi(II) 50 g 
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 
Tlenek żelaza(III) 50 g 
Węglan potasu bezwodny 100 g 
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 
Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g 
Wodorotlenek wapnia 250 g 
Żelazo (metal- proszek) 100  
Cynk-granulki 50 g 
Lakmus (wskaźnik) 1g 
Karbid (węglik wapnia) 200g 

 
Odczynniki muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującym 
prawem i muszą mieć dołączoną kartę charakterystyk 
substancji niebezpiecznych.  

lub równoważne 
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Pomoce dydaktyczne do nauczania przyrody do ZSS w Pątnowie 

lp 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Nazwa sprzętu 
– przedmiot zamówienia 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 
kompletów 

1 
zestaw odczynników 

chemicznych 

Minimalna zawartość zestawu: 

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml  
Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 
100 ml  
Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 
  
Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g  
Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g  
Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g  
Azotan(V)srebra 5 g  
Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90 st. C) 250 ml  
Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy  
Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 
ml   

Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml  

Chlorek potasu 100 g  
Chlorek sodu 250 g  
Chlorek wapnia 100 g  
Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 
Cyna (metal-granulki) 50 g  
Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml   
Glin (metal-pył) 25 g  
Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g  
Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml  
Kwas solny (ok.36%, kwas solny) 250 ml  
Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml  
Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml  
Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml  
Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml  
Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml  
Kwas stearynowy (stearyna) 50 g  
Magnez (metal-wiórki) 25 g  
Magnez (metal-proszek) 100 g  
Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g  
Miedź (metal- drut) 50 g  
Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 
ml  
Octan etylu 100 ml  
Octan ołowiu(II) 25 g  
Octan sodu bezwodny 50 g  

1 
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Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g  
Parafina rafinowana (granulki) 50 g  
Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12)  100 szt.  
Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 100 szt.  
Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g  
Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g  
Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g  
Siarka (mielona) 250 g  
Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g  
Tlenek magnezu 50 g 
Tlenek miedzi(II) 50 g 
Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 
Tlenek żelaza(III) 50 g 
Węglan potasu bezwodny 100 g 
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 
Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 
Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 
Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 
Wodorotlenek sodu (zasada sodowa) 250 g 
Wodorotlenek wapnia 250 g 
Żelazo (metal- proszek) 100  
Cynk-granulki 50 g 
Lakmus (wskaźnik) 1g 
Karbid (węglik wapnia) 200g 

 
Odczynniki muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującym 
prawem i muszą mieć dołączoną kartę charakterystyk 
substancji niebezpiecznych.  

lub równoważne 

 

 

 

Cz. II zamówienia – pomoce dydaktyczne do nauczania języka angielskiego 
 

3 zestawy do ZSS w Dzietrznikach, Załęczu Małym i Pątnowie 

lp.  Nazwa pomocy 
Opis pomocy  

/wymagania minimalne/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 

kompletów w 1 
zestawie 

1. zestaw materiałów do 
konwersacji z j. 
angielskiego (10 zeszytów 
wraz z poradnikiem dla 
nauczyciela) 

np. Macmillan Topics - dziesięć zeszytów w formie 
nowoczesnego magazynu młodzieżowego ze starannie 

dobranymi tekstami do czytania. Każda część obejmuje jeden 
z następujących zakresów tematycznych: ludzie, miejsca, 

zwierzęta, sport, święta, środowisko naturalne, komunikacja, 
rozrywka, zakupy i podróże. Pozycja obejmuje co najmniej 10 

zeszytów i poradnik dla nauczyciela. 
lub równoważny 

 

1 
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2. Książka dla osób ze 
znajomością języka 
angielskiego na 
poziomie średnio-
zaawansowanym , która w 
zwięzły i przejrzysty 
sposób przedstawia 
historię Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 

np. A Concise History of the United States 

 Książka zawiera również m.in. fragmenty dokumentów 
dotyczących 
wybranych faktów historycznych, mapki, ilustracje oraz 
fotografie. 

lub równoważny 
 

1 

3. Książka dla osób ze 
znajomością języka 
angielskiego na 
poziomie średnio-
zaawansowanym , która w 
zwięzły i przejrzysty 
sposób przedstawia 
historię Wielkiej Brytanii 

np. A Concise History of Britain 

 Książka zawiera również m.in. fragmenty dokumentów 
dotyczących 
wybranych faktów historycznych, mapki, ilustracje oraz 
fotografie. 

lub równoważny 
 

1 

4. Gra językowa służąca do 
nauki stu najważniejszych 
czasowników angielskich 
oraz ich odmian przez 
osoby i czasy. 

np. The Great Verb Game.  Zestaw zawiera karty z obrazkami 
różnych czynności oraz bezokolicznikami czasowników 
opisujących te czynności, 
papierową kostkę do gry z okolicznikami czasu, papierową 
kostkę do gry z zaimkami osobowymi, papierową kostkę do 
gry z symbolami trybów zdania, broszurę metodyczną w 
języku angielskim opisującą reguły gry i różne scenariusze 
prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie dotyczące 
możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie zajęć, 
dodatkową kostkę do gry, instrukcję w języku polskim. 

lub równoważny 
 

1 

5. Gra językowa służąca do 
nauki podstawowych 
czasowników angielskich. 

np. Verb  Bingo. 
Zestaw zawiera karty z umieszczonymi po jednej stronie 

obrazkami ilustrującymi różne czynności, a po drugiej stronie 
czasownikami /wyrażeniami opisującymi te czynności, 

plansze z obrazkami i czasownikami/wyrażeniami,broszurę 
metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne 
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie 
dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie 

zajęć, -dodatkową kostkę do gry,  instrukcję w języku 
polskim. 

lub równoważny 
 

1 

6. Zestaw filmów 
realioznawczych/ 
 
obszar anglojęzyczny 

np. Culture CLOSE-UP DVD,  
z podwójną ścieżką dźwiękową: łatwiejszą i bardziej 
wymagającą. Filmom towarzyszą arkusze dla ucznia oraz 
notatki dla nauczyciela na dwóch poziomach.  

lub równoważny 

 

1 

7. Oprogramowanie 
edukacyjne do tablicy + 
książka – zestaw 3 
tematów 

Zbiór materiałów do nauczania języka angielskiego z 
wykorzystaniem tablicy interaktywnej (książka oraz 

dołączone do niej oprogramowanie na Cd-romie). Umożliwia 
poszerzanie wiedzy na temat zagadnień kulturowych, 

pomaga w opanowaniu gramatyki oraz słownictwa i rozwija 
cztery kluczowe umiejętności językowe – czytanie, pisanie, 

mówienie, słuchanie. Jest przeznaczona dla uczniów starszych 

1 
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klas szkoły podstawowej i gimnazjum  
lub równoważny 

8. Gra językowa służąca do 
nauki nazw artykułów 
spożywczych w języku 
angielskim oraz wyrażeń 
związanych z ich 
kupowaniem i różnym 
zastosowaniem. 

np. My Shopping List. Zestaw zawiera: plansze z 
umieszczonymi po jednej stronie przykładowymi listami 

zakupów oraz ilustracjami różnych artykułów spożywczych po 
drugiej, karty z ilustracjami produktów spożywczych i ich 

nazwami, instrukcję w języku angielskim opisującą sposoby 
wykorzystania gry, a ponadto prezentującą przepis na typowe 

angielskie kanapki oraz quiz dotyczący ciekawostek 
związanych z tradycjami kulinarnymi Wielkiej Brytanii, 

dodatkową kostkę do gry, 
rozbudowaną instrukcję w języku polskim. 

lub równoważny 
 

1 

9. Gra językowa służąca do 
nauki zaimków pytających 
oraz rozwijającą 
umiejętność zadawania 
pytań w języku angielskim. 

np. Questions and Answers. Zestaw zawiera: planszę do gry z 
panoramą wesołego miasteczka, składaną kartonową kostkę 
do gry z zaimkami pytającymi, karty (każda karta przedstawia 

jeden wybrany element rysunku z planszy) , broszurę 
metodyczną w języku angielskim opisującą reguły gry i różne 
scenariusze prowadzenia rozgrywki oraz zawierającą sugestie 
dotyczące możliwych sposobów wykorzystania gry w trakcie 
zajęć, dodatkową kostkę do gry, rozbudowaną instrukcję w 

języku polskim. 
lub równoważny 

 

1 

10. Multimedialna gra do nauki 
języka angielskiego 

np. Angielski. To jest proste! Program uczy słownictwa i 
zwrotów, prawidłowej wymowy,    rozumienia języka 

mówionego, zawiera: gry i zagadki językowe, ćwiczenia 
gramatyczne, podręczny słowniczek. 

lub równoważny 
 

1 

11. Leksykon współczesnej 
gramatyki angielskiej 

np. An A-Z of English Grammar & Usage.  Alfabetycznie 
uporządkowany leksykon współczesnej gramatyki angielskiej 
zawierający minimum 600 haseł ułożonych alfabetycznie, 
odsyłacze do zagadnień pokrewnych, diagramy oraz 
dowcipne ilustracje pomagające w zrozumieniu trudnych 
struktur, zagadnienia gramatyczne poparte autentycznymi 
przykładami, wskazówki dotyczące między innymi stylu, 
intonacji, interpunkcji, pisania e-maili oraz listów, omówienie 
różnic pomiędzy angielskim brytyjskim a amerykańskim. 

lub równoważny 
 

1 

 

 
 

* Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne 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; 
Wszelkie nazwy własne użyte zostały wyłącznie jako przykład. 


