
 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole 
Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 Załącznik nr 1 : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                          Łódź 14.06.2018  

 Nazwa 
produktu  

Parametry szczegółowe Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w zł 

Cena netto Cena brutto 

1 Waga 
elektroniczna 

Zakres do 5000 g, dokładność 1 g 

Zasilanie bateryjne, baterie w komplecie. 

1 sztuka    

2 Szczypce 
laboratoryjne  

Szczypce laboratoryjne uniwersalne 2 sztuki    

3 Pipety Pasteura 3ml, podziałka 0,50 ml 50 sztuk    

4 Rozdzielacz 
laboratoryjny 
gruszkowy 

Szczypce 
laboratoryjne 
uniwersalne 

250 ml, kran szklany 4 sztuki    

5 Łyżeczka do 
spalań 

Z kołnierzem ochronnym, przesuwanym, 
zdejmowanym 

3 sztuki    

6 Tellurium  Model zasilany jest bateryjnie (2 x AA) i umożliwia 
prezentację takich trudnych do zrozumienia przez 
uczniów w szkole zjawisk, jak: ruch wirowy i 
obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne 
oświetlenia, pory roku, zaćmienia, długość cienia… 
Słońce reprezentowane jest w modelu przez żółtą 
kulę, z której pod odpowiednim kątem pada światło 

1 sztuka    
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na Ziemię reprezentowaną przez globus kuli 
ziemskiej nachylony pod właściwym kątem do orbity. 
Słońce i Ziemia umieszczone są na stabilnym 
ramieniu, a na oddzielnym wysięgniku umieszczony 
jest model Księżyca, który można ustawiać 

7 Globus Globus „Odkrywamy Ziemię” lub równoważny 1 sztuka    

8 Profile glebowe W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego 
zatopionych jest 5 naturalnych wysuszonych próbek 
gleb (w fiolkach).  
1 – gleba czerwona, przykład I 
2 – czarnoziem (bogaty w związki wapnia) 
3 – czerwonoziem o min. zaw. próchnicy, przykład II 
4 – lateryt 
5 – regosol 
 

 

1 zestaw    

9 Palnik 
spirytusowy 

Palnik z knotem 60 ml oraz stojakiem 4 sztuki 
(palnik)/1 
sztuka 
(stojak) 

   

10 Zestaw 
pryzmatów 

Min 3 szt w zestawie 1 zestaw    

11 Skalpele Metalowe, umożliwiające przygotowanie preparatów 8 sztuk    

12 Nożyczki Metalowe z plastikową rączką, min. 9 cm ostrza, 
praworęczne 

16 sztuk    
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13 Tacki Metalowe, min. 32 cm 8 sztuk    

14 Deski do 
krojenia 

Plastikowe, min. 20 cm lub w zestawie o różnych 
wielkościach 

8 sztuk    

15 Łyżeczki 
jednorazowe 

Min 100 sztuk w opakowaniu 3 
opakowania 

   

16 Kubki 
jednorazowe 

Plastikowe, 0,2 l, min. 100 szt w opakowaniu 3 
opakowania 

   

17 GPS Pomoc dydaktyczna geografia, umożliwia określenia 
swojej lokalizacji, zasilanie bateryjne (baterie w 
zestawie), dopasowana karta pamięci (w zestawie), 
wodoszczelny, czas działania baterii min. do 12 
godzin, fabrycznie wbudowane mapy, pamięć min. 
2GB, pamięć tras.  

2 sztuki    

18 Palnik 
turystyczny 
gazowy 

Zestaw palnik i kartusz gazowy, max moc 1300 wat, 
składane ramiona, czas działania min. 2 godz na 
jednym kartuszu 

2 sztuki    

19 Miernik 
uniwersalny z 
pomiarem 
temperatury 

Kieszonkowy multimetr cyfrowy. Parametry: DCV 
(prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V ±0,8%, ACV 
(prąd zm.): 200/250 V ±1,2%, DCA: 200/2000 
µA/20/200 mA/10 A ±1,0%, oporność: 200/2000 
?/20/200/2000 k? ± 0,8%, temp.: 0..1000oC ±2%. 
Bezp.: TUV/GS, EN-610 

1 sztuka    

20 Folia 
spożywcza 

Folia oddychająca i nieoddychająca, równa ilość 
każdego z rodzajów 

6 sztuk    



 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole 
Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

21 Model skóry 
człowieka 
przekrojowy 

Modele ukazują mikroskopową strukturę skóry 
człowieka w czterech różnych odsłonach. Pierwsze 
dwa model pokazują skórę owłosioną i nieowłosioną 
z najdrobniejszymi detalami, dzięki którym 
poznajemy różne warstwy komórkowe, gruczoły 
potowe, receptory dotyku, naczynia krwionośne, 
nerwy, a nawet budowę włosa z jego korzeniem. 
Kolejny model przedstawia przekrój przez płytkę 
paznokciową wraz z jego łożyskiem i korzeniem. 
Ostatni model zajmuje się korzeniem włosa ze 
wszystkimi warstwami komórkowymi. 

1 sztuka    

 


