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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr GGiOŚ.7313.8.2011 
 
Projekt „Nie tylko ksiąŜką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce”. 
 
 

L.p. Nazwa 
produktu 

Specyfikacja produktu Ilość sztuk/ 
kompletów 

Cena 
jednostko
wa 

Cena netto Stawka 
VAT w 
% 

Cena 
brutto 

1.  Taśmy 
liczbowe dla 
uczniów 1-
100 

Z  białej folii, wykonanej z tworzywa 
sztucznego. Do zestawu naleŜą kolorowe 
znaczniki oraz okrągłe, transparentne 
pudełeczka. 

4 szt.     

2.  Taśmy 
liczbowe dla 
uczniów 1-
1000 

Z  białej folii, wykonanej z tworzywa 
sztucznego. Do zestawu naleŜą kolorowe 
znaczniki oraz okrągłe, transparentne 
pudełeczka. 

4szt     

3.  Liczydło 
liniowe 

Zawieszane  nad środkową częścią tablicy 
za pomocą 2 haczyków. Do liczenia słuŜą 
czerwono- białe soczewki, wykonane z 
tworzywa sztucznego. Bardzo dobrze 
widoczne. Po kaŜdych 10 liczbach 
następuje zmiana koloru. 
 

3 szt.     

4.  DuŜy 
termometr 
do 

Na tym  termometrze uczniowie wpisują  
temperaturę. Dzięki temu mogą później 
tworzyć proste diagramy lub wykresy. Po 

4     
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opisywania termometrze piszemy mazakami do białych 
tablic lub mazakami do folii. Napisy moŜna  
ścierać. 

5.  Nasz system 
słoneczny 

Model przedstawia np. w jaki sposób 
planety obracają się wokół słońca. Słońce 
jest oświetlone. Model z 9 planetami: 
Merkurym, Wenus, Ziemią, Marsem, 
Jupiterem, Saturnem, Uranem, Neptunem i 
Plutonem. Rotacja automatyczna. 
 

1     

6.  Zestaw do 
nauki 
„Obwód 
prądu” 

Wytwarzając obwód prądowy uczniowie 
dowiadują się jak dochodzi do róŜnych 
fizycznych procesów. Oprócz tego 
dowiadują się, jak prąd przyczynia się do 
powstania światła i ruchu i jakie są 
elementy obwodu prądowego. Dzieci mają 
równieŜ moŜliwość nauczyć się odróŜniać 
obwód zamknięty od otwartego i 
równoległy od szeregowego. Za pomocą 
naszego zestawu, uczniowie mogą 
konstruować nieskomplikowane obwody 
prądu i przeprowadzać proste 
eksperymenty. Elementy zestawu są 
stabilne i duŜe. 
 

4 zestawy     

7.  Stacja 
pogody dla 

Stacja pogody wykonana z kolorowego 
tworzywa sztucznego ze wszystkimi 

1     
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młodszych 
zewnętrzna 

niezbędnymi elementami przymocowanymi 
do głównej Ŝerdzi, tj.: wiatromierz 
z łopatkami kierunkowymi i symbolami 
stron świata, deszczomierz, termometr oraz 
zegar słoneczny. Stacja umoŜliwia 
określenie prędkości wiatru (wiatromierz w 
formie koguta), kierunku wiatru, ilości 
opadu oraz temperaturę otoczenia i czas 
słoneczny. Wysokość stacji: 116 cm. 
 

8.  Kostki 
liczbowe 
grupowe 
14cm 

ok. 14 cm wysokości,waga: ok. 150 g. 
Kostki liczbowe z pianki. Odporne na 
zniszczenie, z nadrukowanymi cyframi od 1 
- 12 
 

4     

9.  Kompas do 
orientacji w 
terenie 

Z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości, 
średnica 48 mm, lekki i niezwykle stabilny. 
Kapsuła wypełniona płynem. Przezroczysta 
podstawa z liniami. 
 

20     

10.  Koło 
miernicze 

 2     

11.  Liczby w 
kolorach 

Do nauki podstaw arytmetyki. Składają się 
z klocków o przekroju kwadratu 1cmx1cm i 
o długościach od 1 do 10cm. RóŜnią się 
kolorami. 
 

24 zestawy     
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12.  Linijka do 
liczb w 
kolorach 

Linijka 20 cm liczb w kolorach.  Ułatwia  
wprowadzanie pojęcia osi liczbowej, naukę 
dodawania i odejmowania.  
 

50 szt..     

13.  Plansza 
tabliczka 
mnoŜenia 

Plansza foliowana o wymiarach 70x100cm 
z uchwytem do zawieszania, usztywniona 
od góry i od dołu listwami. Opis w języku 
polskim. 
 

4 szt.     

14.  Minutnik Przyrząd z wyskakującym przyciskiem i 
brzęczykiem informującym o upływie 
czasu.. Do postawienia oraz zawieszenia na 
ścianie. Średnica cyferblatu co najmniej 
20cm. 
 

4     

15.  Loteryjka 
matematyczn
a do Nauki 
tabliczki 
mnoŜenia 

Gra edukacyjna 8     

16.  Gra mistrz 
mnoŜenia 

Gra edukacyjna 8     

17.  Lotto – czas 
gra 

Gra edukacyjna 8     

18.  12 
kolorowych 
lup z rączką 

Zestaw 12 kolorowych (6 kolorów) lup z 
rączką o duŜym powiększeniu 4,5x. 
Średnica kaŜdej soczewek (plastikowa) 

12 
kompletów 
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wynosi ponad 11 cm. 
19.  Pudełko z 3 

lupami do 
obserwacji 
owadów 

Dodatkowym elementem jest przestrzeń 
pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą 
boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem 
– umoŜliwia to oglądanie okazu z boku 
oraz od dołu. W dnie pudełka głównego 
znajduje się miarka (zamiast siatki) do 
określania wielkości okazu. 
 

4     

20.  Zakręcany 
pojemnik z 
lupą 

Pojemnik ma 6,5 cm wysokości i stabilną, 
podwójnie zakręcaną pokrywką z 
podwójnie powiększającą lupą.  
 

20     

21.  Zestaw 
multiperkusy
jny 

Zawartość:  
4 trójkąty, 
11 tonblok guiro, 
1 tonblok, 
1 bębenek, 
1 tamburyn, 
1 tamburyn z dzwoneczkami; 
1 para talerzy 20 cm ton wysoki, 

1 para talerzy 27 cm ton niski, 

2 pary klawesów 17 cm, 

4 pary klawesów 13 cm, 

2 bransoletki ręczne z dzwoneczkami, 

2     
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1 para marakasów, 

1 pałeczka perkusyjna, 

2 pary małych marakasów,  

1 cowbell z pałeczkami 

22.  Dzwonki 12-
tonowe 
diatoniczne 

Cymbałki 25     

23.  Baza 
dziesiętna - 
zestaw 

100 jedności , czerwone 

10 dziesiątek, Ŝółte 

10 setek, zielone 

1 tysiąc, niebieski 

10     

24.  Kolorowa 
podstawa 
dziesiętna  

Pozwala uczniom lepiej zrozumieć budowę 
systemu dziesiętnego. 

4     

25.  System 
dziesiętny 

100 kostek pojedynczych, 10 prętów 
dziesiętnych, 10 płytek setnych, 1 bryła 
tysięczna. 

3 zestawy     

26.  Magnetyczna 
oś liczbowa 

Z duŜymi strzałkami na paskach 
magnetycznych. Po jednej stronie czarne 
strzałki +, po drugiej zaś czerwone strzałki 
-. Strzałki plusowe kierują się w stronę 
liczby 100, minusowe w stronę 0. 

4      
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27.  Elektro Mag Elektro mag L. Do samodzielnego 
konstruowanie obwodów elektrycznych. 
 

2 zestawy     

28.  Liczbowe 
koraliki 

Naciągnięte na gumową taśmę, za pomocą 
której korale moŜna łatwo zamontować na 
ławce.  
 

4 sztuki     

29.  Zestaw 
klasowy - 
klepsydry 

Zestaw klepsydr. 4 zestawy     

30.  Lusterko z 
refleksem 

Lusterko do nauki o symetrii  20 szt..     

31.  Pentomino Gra edukacyjna 4szt..     
32.  Liczydło 

jednospadow
e 

 25 szt.     

33.  Barwne 
klocki Soma 

Drewniane klocki do łamigłówek 4 komplety     

34.  Karty pracy 
Soma 

Karty pokazujące, jak wykorzystywać 
klocki Soma 

4 komplety     

35.  Zegary – 
pakiet 
klasowy 

Składają się z jednego duŜego zegara dla 
nauczyciela oraz mniejszych zegarów dla 
uczniów. 

4 pakiety     

36.  Zestaw 
modeli 
„Cykl 

Zestaw kolorowych modeli z tworzywa 
sztucznego przedstawiających cykl Ŝyciowy 
tytułowego organizmu.  

28 
kompletów 
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Ŝyciowy”  
37.  Klasowy 

zestaw do 
rytmiki 

Zawartość: 
1 tulipan akustyczny 

1 bębenek (20 cm Ø) 

1 tamburyn (20 cm Ø) 

4 muzykalne jajka - marakasy 

4 pary klawesów 

1 tonblok dwutonowy 

1 tarka guiro 

1 tonblok czterotonowy 

1 para mini-marakasów 

2 pałeczki z dzwonkami  

2 pałeczki z talerzykami 

1 kastaniet na rączce 

4 kastaniety do chwytania 

1 dzwonki na rączce z drewnianym 
uchwytem 

1 dzwonki na rączce z plastikowym 
uchwytem 

2 pary talerzyków na palce 

1 zestaw     
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1 trójkąt (15 cm) 

1 trójkąt (10 cm) 

38.  Pudełko do 
zasysania 
owadów 

 4szt.     

39.  Termometr 
zaokienny 

Do pomiaru temperatury na zewnątrz 4szt.     

40.  Termometr 
naścienny 

Do pomiaru temperatury wewnątrz 
pomieszczeń. 

4     

41.  Kolorowe 
filtry do 
mieszania 
barw 

6 róŜnokolorowych filtrów w kształcie 
trwałych łopatek wykonanych z tworzywa 
sztucznego (sztywnych i transparentnych) 

4 komplety     

42.  Obieg wody 
w przyrodzie 
– model - 
symulator 

Model pokazuje, skąd się bierze deszcz, 
dlaczego płyną rzeki itp.  

1 sztuka     

43.  Pakiet 
wskaźnikow
y pH gleby 

Zawiera roztwór wskaźnikowy oraz 
podstawkę. 

1     

44.  Magnetyczne 
pizze - 
ułamki 

Części pizzy odpowiadają poszczególnym 
ułamkom. 

2 komplety     

45.  Lornetka 
podstawowa 

PrzybliŜenie 10x 25mm 10 szt.     

46.  Program Cd: Program do nauki ortografii. 1     
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Pokonać 
dysortografię
. Trening 
ortograficzny 

47.  Program Cd. 
Od sylaby do 
zdania. 
Trening 
czytania 

Program do nauki czytania. 1     

48.  Tablica 
magnetyczna 
z 
kieszeniami 

Do pisania mazakami suchościeralnymi, 
przymocowana do nylonowego podkładu z 
5 przezroczystymi, podłuŜnymi kieszeniami 
do przechowywania 
 

2szt..     

49.  Okręgi – 
zbiory 
magnetyczne 
108 elem. 

Zawiera 3 magnetyczne okręgi-zbiory o 
średnicy 25 cm kaŜdy, w 3 róŜnych 
kolorach oraz 108 elementów do 
umieszczania w zbiorach. Elementy 
występują w 3 rozmiarach (od 1,25 cm do 
3,35 cm) i kolorach (kolory odpowiadają 
kolorom okręgów). 
 

2 zest     

50.  Zestaw 3 
róŜnych 
pryzmatów 

Zestaw 3 róŜnych pryzmatów akrylowych 
dających czyste i ostre spektrum (widmo). 

2     

51.  Stojak do 
zawieszania 

Powinien być stabilny. 2 szt.     
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map 
52.  Liczydła 

duŜe 
demonstracyj
ne 

72 x 50 cm, kulki 3,3 cm Ø 

Estetyczne, stabilne liczydło wykonane z 
drewna, drąŜki dziesiątek wyjmowane. 

Do zawieszenia na tablicy bądź połoŜenia. 

1     

53.  Waga 
szalkowa 

Do waŜenia nie tylko materiałów stałych, 
ale równieŜ sypkich lub płynnych.  
 

1     

54.  Globus 
fizyczny o 
średnicy 
420mm 

Powinien być solidnie wykonany 4     

55.  Piramida 
pokarmowa 

Metalowa tablica powlekana folią z 
nadrukowanym i opisanym rysunkiem 
piramidy pokarmowej oraz zestaw 
magnetycznych elementów (puzzli) 
przedstawiających róŜne grupy pokarmów. 
 

1     

56.  Słowniki 
ortograficzne 

Dla dzieci młodszych. 20     

57.  Meble do 
klasopracow
ni dzieci 
młodszych 

Szafa wysoka 94x45x189 (1szt..) 
 
Szafa wysoka  94x45x90 (1 szt.) 
 
Szafka z szufladkami 140 x 45 x 90 (1 szt.) 

komplet     
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Drzwiczki 45x88 (1szt.) 
 
Szafka uniwersalna 107x45x90 (1szt.) 
 
Szafka z półkami  94x45x90 

58.  Ułamki – 
zestaw 
liniowy 

Zestaw do tablicy ściennej. 1zestaw     

59.  Ułamki-  
stempelki 
(koła) 

 Do łączenia zjawiska ułamków z całością. 
 

1 zestaw     

60.  Ułamki-  
stempelki 
(kwadraty) 

12 stempelków z uchwytami. Wielkość 
pieczątki 2,5 x 2,5 cm. Podział kwadratu od 
1/1 do 1/12.  

1 zestaw     

61.  DuŜy zegar 
demonstracyj
ny 

Do demonstrowania upływu czasu. 1     

62.  DuŜa waga 
klasowa 

Do waŜenia. 1     

63.  Odlewane 
odwaŜniki 

Odlewane odwaŜniki 100 g, odlewane 
odwaŜniki 200 g, odlewane odwaŜniki 
500g, odlewane odwaŜniki 1 kg, odlewane 
odwaŜniki 2 kg.  
 

1 komplet     

64.  Zestaw 
odwaŜników 

 1 x 1 g, 1 x 5 g, 1 x 20 g 2 x 2 g, 2 x10 g, 1 
x 50 g Zawartość odwaŜników odlewanych: 

1 komplet     
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C 2 x 100 g, 1 x 500 g 1 x 200 g, 1 x 1000 g 
Całkowity cięŜar: 2 kg 
 

65.  Lusterko 
bezpieczne 

Do badania symetrii, asymetrii oraz 
ćwiczenia percepcji wzrokowej. 

1 szt.     

66.  Zestaw 
lusterek 
geometryczn
ych 

Lusterka do badania geometrii. 1 komplet      

67.  Komplet brył 
transparentn
ych 

17  modeli. Podstawy brył  zdejmowane, by 
moŜna było odgadywać, która podstawa 
odpowiada danej bryle. Ruchoma podstawa 
do napełnianie brył płynami lub sypkim 
materiałem. 
 
 

1     

68.  Bryły i siatki 16—częściowy. 8 róŜnych brył i   8 siatek z 
barwnego tworzywa sztucznego. Podstawy 
brył  zdejmowane.  

1 komplet     

69.  Zestaw 6 
graniastosłup
ów 

Zestaw elementów (podstaw, przekrojów 
nitkowych, wysokości,...) do konstruowania 
róŜnych graniastosłupów, w tym o 
podstawie kwadratu, prostokąta, trójkąta, 
koła, pięciokąta i sześciokąta. Powstałe 
bryły mają podstawy z przezroczystego 
plastiku i krawędzie ścian bocznych z nitek;  

1     

70.  Mikroskopy Łatwe w uŜyciu 10 szt.     
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dla 
początkujący
ch 

Wysokość ok. 30 cm 
 Okular: 10x  
 Obiektywy: 4x, 10x, 40x 
 Powiększenia: 40krotne, 100krotne, 
400krotne  
 Oświetlenie: rozjaśnianie i przenikanie 
 kaŜdorazowo z diodą 
elektroluminescencyjną LED 

71.  Gotowe 
preparaty w 
pudełku 
segregacyjny
m 

 Kategorie: Szarańcza, skrobia, napoje, 
tworzywa sztuczne, leki, włókna sztuczne, 
włókna naturalne, zwierzęta, grzyby, 
witaminy, mikrofilmy, algi. 

2 komplety     

72.  Zestaw 
botanika 

7 części: 1 pęseta, 11 cm, 1 noŜyczki, 11 
cm, 1 skalpel, zaokrąglony, 14,5 cm, 1 
szpatułka, 15 cm długości, 1,5 cm 
szerokości, 1 igła z uchwytem, 13 cm, 1 
pipeta ze sztucznego tworzywa, 1 pałeczka 
z tworzywa sztucznego. 
 

10 
kompletów 

    

73.  Dodatkowe 
wyposaŜenie 
do 
mikroskopó
w 

Szkiełka podstawowe, nie polerowane 
krawędzie, 50 sztuk, Szkiełka podstawowe, 
polerowane szkło i krawędzie, 50 sztuk, 
Szkiełka z zagłębieniami do płynnych 
preparatów polerowane szkło i krawędzie, 
10 sztuk, Szkiełka nakrywkowe 18x 
18mmm, 100 szt. 

1 komplet     
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Niebieski barwnik (25 ml): błękit metylowy 
dla pojedynczych organizmów, Niebieski 
barwnik (25 ml): błękit - astral dla 
organizmów roślinnych,  
Czerwony barwnik (25 ml): Eozyny dla 
pojedynczych organizmów,  
Czerwony barwnik (25 ml): Safranin dla 
organizmów roślinnych,  
Czerwony barwnik (25 ml): Fuchsine dla 
jednokomórkowych organizmów,  
Olejek immersyjny (25 ml) do obiektywów 
100 x z zakraplaczem w zakrętce  
  
  
  
 
  
 

74.  Lupa 
szczegółowa 

 5 krotne powiększenie  
 

10 szt.     

75.  Lupa 
szczegółowa 

10 krotne powiększenie.  
 

10 szt.     

76.  Skrzynka do 
eksperyment
ów dla całej 
grupy 

10 okularów ochronnych, 12 probówek z 
zamykaniem, 1 stojak pod probówki, 2 
zestawy do filtrowania wody z 200 filtrami, 
2 szalki Petriego standardowe, 9 szalek 
Petriego trójdzielnych, 1 termometr, 5 

1 komplet      
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kroplomierzów, 3 tryskawki, 10 
uniwersalnych papierków wskaźnikowych, 
12 pipet, 10 łyŜeczek do mieszania, 9 
sproszkowanych barwników do mieszania 
barw, 10 pojemników, 5 miarek, 3 lupy o 
pięciokrotnym powiększeniu, 2 lupy o 10-
krotnym powiększeniu, 1 skrzynka do 
przechowywania.  

77.  Zlewki ze 
skalą 
milimetrową 

Wykonane z bezpiecznego tworzywa. 5szt     

78.  Tacki do 
mieszania 
kolorów 

Do otrzymywania róŜnych barw 1kpl     

79.  Skrzynka do 
eksperyment
ów prąd 
elektryczny 

W zestawie ogniwa słoneczne i woltomierz, 
na których  znajdują się przewody. 
 

1 komplet     

80.  Bazowa 
stacja 
meteorologic
zna 

 W stacji powinny się znajdować: 
termometr, deszczomierz, kompas, 
wiatromierz i wiatrowskaz. 
 

1     

81.  Dodatkowe 
przyrządy 
pomiercze 

Do stacji pogody. 1 komplet     

82.  Pudełko do 
eksperyment

5 magnesów sztabkowych , 5 magnesów o 
kształcie podkowy , 15 magnesów 

1 komplet      
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ów 
magnetyzm 

kolorowych z dziurką, 10 płytek 
magnetycznych, 10 bloczków 
magnesowych, 5 kamieni magnetycznych, 
5 kompasów, 5 rurek z opiłkami Ŝelaza, 5 
zatyczek, 5 gwoździ, 5 drewnianych 
sztabek, 1 demonstracyjny magnes , 5 folii 
z polem magnetycznym, 1 poradnik dla 
nauczyciela. 

83.  Zestaw 
magnesów 

 Magnesy, 12 zestawów: 24 sztabki i 24 
podkowy  
 

1     

84.  Zestaw 
magnesów 
sztabkowych 

Magnesy sztabkowe 5     

85.  Elektromagn
es 

Pomoc naukowa 2     

86.  Kompas  Z mosięŜną obudową 10     
87.  Model 

kosmografic
zny ze 
stabilnego 
tworzywa 
sztucznego 

Model z lampą halogenową. 1     

88.  Urządzenie 
do 
wytwarzania 
piorunów 

Pomoc dydaktyczna 1     
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89.  Komplet 
przyborów 
geometryczn
ych  

− płyta (105,5 x 58 cm) z materiałem 
do montaŜu 

−  ekierka równoramienna, 60 cm  
−  ekierka nierównoramienna, zwykła, 

60 cm 
− kątomierz, 50 cm 
−  linijka do tablic, 1 metr  
−  cyrkiel tablicowy  
−  wskaźnik z włókna szklanego  

 

     

90.  Regał na 
pomoce 

Ruchoma, drewniana szafka z półkami na 
24 pojemniki. Wymiary (szer. x wys. x 
głęb.): ok. 84 x 95 x 42 cm 

1     

91.  Globus 
fizyczny 

 Globus Ø320 fizyczny 
 

10     

92.  Koło 
miernicze  

Koło miernicze z rączką do mierzenia 
odległości. 

1     

93.  Zestaw 
uczniowski 
do 
mechaniki 

Skład zestawu: stalowa spręŜyna 
wielopłytkowa, ramię dźwigni, linijka, 
bloczek, bloczek z uchwytem, 6 róŜnych 
odwaŜników, dynamometr 2N, metalowy 
przegub, 4 podkładki pierścieniowe do 
mocowania metalowego przegubu, bloczek 
z linką, wózek, podkładka ząbkowana, 
spręŜyna śrubowa, 3 klocki 
(Ŝelazny,aluminiowy, drewniany), tuba 

1     
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silikonu, złączka do rur, 2 zaciski, 2 
strzykawki, kula z tworzywa 
sztucznego, ogranicznik gumowy, lejek śr. 
40mm, manometr rurkowy w kształcie 
litery U, cylinder pomiarowy, 100g gliny 
modelarskiej. 

94.  Zestaw do 
doświadczeń 
z zakresu 
ciepła 

Zestaw przyrządów do wykonywania 10 
podstawowych doświadczeń z zakresu 
ciepła.  Skład zestawu: butelka stoŜkowa 
100ml, pasek 
bimetaliczny, 4g gliceryny, lustro wklęsłe z 
rączką, pręt aluminiowy o dł. 200mm, 
termometr, rurka szklana zagięta pod kątem 
90°, ogranicznik 
gumowy, palnik spirytusowy, podkładka 
ceramiczna.  
 

1     

95.  Zestaw 
optyczny 

Do badania podstawy optyki geometrycznej 
i kolorów. Powinien zawierać wypukłe 
soczewki, źródła światła do tworzenia 
równoległych wiązek światła skupionego i 
rozproszonego oraz lustra do 
eksperymentów z mieszaniem kolorów i 
rzucaniem cienia. Oprócz tego: Ŝarówka 
12V, 36W, podłączenie- wtyki 4mm, 2 
soczewki dwuwypukłe (przezroczysty 

1     
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akryl), soczewka dwuwklęsła 
(przezroczysty akryl), płaska płytka 
równoległoboczna (przezroczysty akryl), 
element półkolisty (przezroczysty akryl), 
pryzmat równoboczny (przezroczysty 
akryl), 2 pryzmaty prostokątne 
(przezroczysty akryl), lustro płaskie (szkło), 
2 lustra wklęsłe (metal), 2 kratki ze 
szczelinami (4 róŜne układy szczelin), 8 
kolorowych filtrów (w przesuwnych 
ramkach), 8 kolorowych kart, 
przewód połączeniowy z wtykiem 4mm.  

96.  Elektroskop Do demonstracji napięć prądu stałego i 
zmiennego oraz zasady działania 
woltomierza według Brauna. 
 

1     

97.  Silnik 
dwusuwowy 
przeźroczyst
y 

Ruchome, przezroczyste modele 
funkcjonalne pokazujące pracę róŜnych 
typów silników.  

1     

98.  Zestaw 
pojemników 

Zestaw 6 wyskalowanych, przezroczystych 
pojemników o 3 kształtach.  
 

1     

99.  Szkiełka 
podstawowe 
100szt. 

Pomoc dydaktyczna 1     

100. Szkiełka Pomoc dydaktyczna 1     
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nakrywkowe 
100szt.. 

101. Przyroda – 
zestaw 10 
preparatów 
do 
mikroskopo
wania 

Zestaw preparatów mikroskopowych do 
wykorzystania na lekcji przyrody. 

1     

102. śycie w 
glebie -
zestaw 10 
preparatów 
do 
mikroskopo
wania 

Zestaw preparatów obrazujących Ŝycie w 
glebie 

1     

103. Kropla wody 
pełna Ŝycia - 
zestaw 10 
preparatów 
do 
mikroskopo
wania 

Zestaw preparatów obrazujących Ŝycie w 
wodzie. 

1     

104. Lornetka 
podstawowa 

PrzybliŜenie 10x 25mm 10     

105. Walizka 
ekobadacza  

Zestaw powinien  umoŜliwiać: 

• badanie wody, w tym określanie 

1     
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(reagenty) poziomu fosforanów 
(PO4), azotanów (NO3), azotynów 
(NO2), amonu (NH4), pH oraz 
twardości wody, a takŜe badanie 
osadów i obserwacje wielu innych 
czynników związanych z wodą.  

• badanie gleby, w tym składu i 
składników gleby (testy reagentami 
na zawartość fosforanów, azotanów, 
amonu oraz oznaczanie pH gleby), 
organizmów glebowych, procesu 
glebotwórczego,  

• obserwację drobnych organizmów 
zwierzęcych, lądowych i wodnych, 
w tym bioindykatorów,  

• obserwację roślinności, w tym ich 
zaleŜności od jakości wody i gleby. 

 
106. Paki 

wskaźnikow
e 
ekonomiczne 

Paski (papierki) wskaźnikowe do 
oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14.  
W opakowaniach po 100 szt. 

2 zestawy     

107. Gnomon – 
pakiet 5 

Pakiet klasowy pięciu gnomonów z 
matrycami do nanoszenia obserwacji (do 
powielania).  

1     

108. Palnik Stabilny 5 szt.     
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alkoholowy 
z knotem 

109. KrąŜek barw 
Newtona  

Wprawiany w ruch przy pomocy 
ręcznej wirownicy. 

1     

110. 12 płytek –
typów metali 

Do porównywania własności metali. 1 zestaw     

111. Szalka 
Petriego 
szklana 

Dwuczęściowa, wykonana ze szkła. 10szt.     

112. Zestaw 
przyrządów 
laboratoryjny
ch 

Łapa do probówek, pęseta, szczypce do 
tygli, szczotka do mycia probówek, łyŜko-
szpatułka, łyŜka-rynienka. 
 

1     

113. Szkiełka 
zegarkowe 

Pomoc dydaktyczna 4 komplety     

114. Kolby 
stoŜkowe 
250ml 

Pomoc dydaktyczna 7szt     

115. Probówka 
szklana  

(komplet 10szt..) 1 komplet     

116. lejek Pomoc dydaktyczna 10 szt.     
117. Bibuła 

filtracyjna 
szkolna 

Pomoc dydaktyczna 2 komplety      

118. Zestaw „litr” 
do 

Zestaw 6 róŜnych pojemników – brył 
wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 

1     
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porównywan
ia objętości 

walce, 2 prostopadłościany, 2 
graniastosłupy trójkątne. Z kalibracją na 
ściankach. O objętości 1l oraz 0,5l. 

119. Cylindry 
miarowe (7 
szt..) 

 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, 
kolejno: 10, 25, 50, 100, 250 i 500 ml.   
 

1 komplet     

120. Składany 
zestaw do 
wizualizacji 

Wizualizuje metr sześcienny oraz jego 
części. Składa się  z jedno metrowych 
słupków oraz łączników. Dzięki temu, iŜ 
nie jest to jednolita bryła, moŜna – pod 
róŜnymi kątami – widzieć rzuty sześcianu 
oraz, wchodząc do środka, moŜna "poczuć" 
wielkość tej jednostki. 
 

1 zestaw     

121. Waga 
elektroniczna 
przenośna z 
kalkulatorem 

Pomoc dydaktyczna 1 szt.     

122. KrąŜki z 
ułamkami – 
zestaw 
grupowy 

Z  barwnego tworzywa sztucznego Zawiera  
60 części - ułamków ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Z wszystkich 
elementów da się do kaŜdego dzielnika 
zbudować pełne koło = 1/1. Koło Ø = 10 
cm. Grubość = 3 mm. 
 

20 zestawów     

123. Aparaty 
cyfrowe i 

Matryca : CCD  
Ilość megapikseli: co najmniej 10 

6szt     
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karty 
pamięci   

Karta pamięci – pojemność co najmniej 8 
GB 

124. Pendrive pojemność co najmniej 4 GB 10szt     
125. Dyktafony 

cyfrowe 
Pamięć wewnętrzna co najmniej 4 GB 4szt.     

126. Radiomagnetofo
n – odtwarzacz 
cd 

Odtwarzanie płyt CD, obsługiwane 
formaty: mp3, mp4 i inne 

1szt     

127. Tusze kolorowe 
do drukarki 

Pasujące do modelu HP Laser Jet lub 
równowaŜne 

2     

128. Papier 
fotograficzny 

Format 10 x 15 2     

129. Materiały 
papiernicze do 
prowadzenia 
zielników i in. 

Bloki techniczne białe i kolorowe, kleje, 
kolorowe pisaki, teczki itp. 

2     

130. Zakup kroniki i 
materiałów 
papierniczych 

Kronika A3 pozioma, z moŜliwością 
rozszycia. 

2 komplety     

131. Słownik 
poprawnej 
polszczyzny  

Co najmniej 3000 haseł 2     

132. Słownik 
frazeologiczny 

Co najmniej 6000 haseł 2     

133. Słownik języka 
polskiego 

Co najmniej 100 000 haseł 2     
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134. Słownik 
wyrazów 
bliskoznacznych 

Co najmniej 60 000 haseł 2     

135. Tablice do 
wykonywania 
gazetek 
ściennych 

Zawieszane tablice korkowe o wymiarach 
co najmniej 1m x 1,5m, preferowane 
większe 

6     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Czeremsze 
Pomoce dydaktyczne do projektu „Nie tylko ksi ązką uczeń Ŝyje, czyli wykorzystujemy wiedz ę w praktyce” 

Załącznik 1 
 
 
Łączna wartość zamówienia netto w zł:………………………………………….. 
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Łączna wartość zamówienia brutto w zł:…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka firmowa Oferenta …………………………………. 
 
 
 
Data i czytelny podpis Oferenta……………………………………………………… 

 


