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Baboszewo, dnia 29 czerwca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajqey - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonaweow do zlozenia oferty na dostawl,) pomoey 
dydaktyeznych w ramaeh projektu "Nowoezesna edukacja w gminie Baboszewo". 

1. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REG ON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
Dostawa pomoey dydaktyeznyeh w ramaeh projektn pn. "Nowoczesna edukaeja w gminie Baboszewo" 
realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61finansowanego przez Uni~ Europejskl! 
w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, w podziale na 10 cz~§ci. 

Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien 
publicznych- wartosc zam6wienia nie przelaacza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustaw'l Pzp , w trybie umieszczenia zapytania ofertowego w Bazie 
Konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznyrni w zalaesie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020 
z dnia 19.07.2017r. -punkt 6.5.2. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
2.I.I.Przedrniot zam6wienia obejmuje dostaw~ pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj~c w szkolach 

uczestnicz'lcych w proj ekcie z terenu Grniny Baboszewo tj: 
- Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie, 
- Szkola Podstawowa im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, 
- Zesp61 Szk6! w Polesiu- Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, 
- Zesp61 Szk61 w Polesiu- Gimnazjum, 
- Gimnazjum im. Arrnii Krajowej w Baboszewie, 
2.1.2.Zamawiaj'lcy zastrzega, ze przedrniot dostawy rna bye fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. 
posiadaj'lcy wszelkie akcesoria, przewody, kable niezb~dne do ich uzytkowania. 
2.1.3. Wszystkie materialy powinny bye nowe, nie nosz'lce slad6w uszkodzen zewn~trznych i uprzedniego uzywania 
tzn. ze zadna cz~se sk!adaj'lca si~ na dany material nie moze bye wczesniej uzywana, musi pochodzie z biez'lcej 
produkcji, bye sprawna i posiadae wyposaZenie niezb~dne do funkcjonalnego dzialania. Dostarczone artykuly musz<t 
bye odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiaj<tcy wymaga, aby instrukcje do 
zamawianych towar6w byly w j~zyku polskim. 
2.1.4.Wszystkie dostarczone pomoce musz<t posiadae odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci i spelnia6 
wszelkie wymogi nonn olaeslonych obowi<tzuj<tc}'ln prawem. 
2.1.5.Wykonawca obowi<tzany jest przekazae zamawiaj<tcemu licencj~ jak r6wniez wszelkie prawa na dostarczone 
programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiaj<tcego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej 
wersjij~zykowej, wraz z dokumentacj'l w j~zykupolsldm. 
2.1.6.Wykonawca zobowi<tzuje sit( dostarczy6 we wlasnym zalaesie i na wlasny koszt przedmiot zam6wienia pod 
adresy wskazane przez Zamawiaj<tcego Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W 
przypadku uszkodzell ponosi peln<t odpowiedzialnosc za powstale szkody. 
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2.1.7.Wykonawca zobowi~zuje si" do llSuni«cia na wlasny koszt wszelkich szk6d spowodowanych przez 
wykonawc" i powstalych w trakcie realizacj i zam6wienia. 
2.1.8 .Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl"dem Zamawiaj ~cego za wady przeclmiotu zam6wienia zmniejszaj~ce 
jego wartoselub uzytecznose i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowi~zuje si" do ich 
polaycia. 
2.1.9.W przypadlcu stwierdzenia, ze dostarczone produkty s~ uszkodzone, posiadaj~ wady uniemozliwiaj~ce 
uzywanie, a wady i uszkodzenia te nie powstaly z winy zamawiaj~cego lub nie spelniaj~ wymagan 
zamawiaj~cego okreslonych w zapytaniu lub dostarczone produkty nie odpowiadaj~ pod wzgl"dem jakosci, 
trwalosci, funkcjonalnosci oraz parametr6w technicznych Wykonawca wyrnieni je na nowe, prawidlowe, na 
wlasny koszt. 
2.I.IO.W przypadku stwierdzenia ww. okolicznosci w trakcie trwania czynnosci odbiorowych Zamawiaj~cy rna 
prawo odm6wie odbiom takiego wyposazenia, a Wykonawca wymienije na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt. 

2.l.ll.Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt zam6wienia, w tym za jego przebieg oraz tenninowe 
wykonanie, jakose, zgodnosc z wamnlcami technicznymi, jakosciowymi i obowi~zuj~cymi w tym zakresie 
przeplsmlli. 
2.1.12.Wymagany nUnimalny tennin gwarancji i r"kojmi na dostarczone produkty- minimum 12 miesi"cy od daty 
odbiom przez Zamawiaj~cego bez uwag lub zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia , chyba ze wykonawca lub 
producent udziela gwarancji dluzszej niz tennin okreslony w zapytaniu ofertowym. 

2.1.13.Nornenklatura wg Wspoluego Slowuika Zarnowieli CPV: 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 Sprz«t dydaktyczny 
48190000-6 paldety oprogramowania edukacyjnego 
30197000-6 drobny sprz"t biurowy 
38631000-7 Lometki 
38635000-5 Teleskopy 
3811000-8 wagi elektroniczne i akcesoria 
38510000-3 Mikroskopy 
38423000-7 cisnieniomierze 
31350000-4 przewodniki elektryczne 
31681300-6 obwody elektryczne 
30195900-1 tablice do pisania i tablice magnetyczne 
30141200-1 kaUculatory biurkowe 
37523000-0 Puzzle 
37420000-8 Sprz"t gimnastyczny 
33121400-8 audiometry 
30237410-6 myszki komputerowe 
30237460-1- k:lawiatury komputerowe 
38111100-7 Kompasy 
38412000-6 Termometry 

Pozostale warunki wykonania zamowlenia zawiera: szczeg610wy opis przedmiotu zan16wienia(specyfikacja 
techniczna) - stanowi~cy zal~cznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POW ANIU (dotyczy wszystkicb cz~sci): 
Zamawiaj~cy nie precyzuje wamnk6w udzialu w post@owaniu. 

3. KRYTERIUM OCENY OFERT (dotyczy wszystkich cz~§ci) : 
1) Cena przedmiotu zam6wienia - 100% 

3.1.0pis przyzuawauia punktacji - sposobu przyzuawauia puuktacji za speilliellie dallcgo kryteriurn occllY 
Oferty: 
3.1.Ceua przedrniotu zarnowicllia- obejmuje cen" wykonallia dostawy. Oferta z Ilajnizsz~ cen~ otrzyrna 
maksymaln~ ilose punkt6w = 100 pkt, oferty nast"pne b"d~ oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty 
najtanszej wg wzom: 
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Opis: Uzyskana z wyliczenia ilosc punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnoscill do drugiego rniejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokr~left matematycznych. 
4.2. Zamawiajllcy oceni oferty odr"bnie dla kazdej cz«sci zamowienia. 

4. TERMIN SKLADANIA OFERT: 
Oferty nalezy sIdadac do dnia 09 lipea 2018r. do godziny 11:00, w Urz«dzie Grninie Baboszewo - KANCELARIA 
OGOLNA. 
Ofert« nalezy zlozyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert« nalezy opisae 
nast"pujllCO: 

Oferta na zadanie pod nazwll: 
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gmlnle Baboszewo" 
realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Jilazowieckiego wsp6/finansowanego przez Uni? Europejskq w 
ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego, 
Cz?H:/cz?sci .......................................................................................................................................... .. 

Nie otwierac przed dniem 09 Iipca 2018 r. godz. 11:005". 
Na kopercie oprocz opisu j!w nalezy umiescic nazw~ i adres Wykonawey. 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Przedrniot zamowienia nale±y zrealizowac w terrninie do 40 <lui od dnia podpisania umowy. 

6. Iuformaej~ na temat zakazu powillzaft osobowych lub kapitalowyeh, 0 ktorym mowa w pkt 2 lit. a, 0 He 
zakaz tald uie zostal wyl!jczony na podstawie pld 2 lit. a tiret i-H. 
W celu unikni«cia konfliktu interesow zamowienie rue moze bye udzielone podrniotom powillzanyrn osobowo Iub 
kapitalowo z Zamawiajllcym. 
Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozurnie si« wzajernne powillzania mi«dzy Zamawiajllcyrnlub osobami 
upowa:inionymi do zaci~ania zobowillzaft w imieniu Zamawiajllcego Iub osobarni wykonujllcyrni w imieniu 
Zamawiajllcego czynnosci zwillzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcf\, poIegajllce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wspolnik spolki cywiInej Iub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najrnniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzlldzajllcego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwillzku malZeftskim, w stosunkll pokrewieftstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieftstwa drugiego stopnia Illb powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

7. Okreslenie waruuk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post~powania 0 

udzielenie zamowienia, 0 He przewiduje si~ mozliwosc zmiany taldej umowy: 
10.1. Dopuszczalne Sll nast'<Puj llce przypadki i warunki zmiany umowy: 
10.2.1. zrnniej szenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy j ego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy 
w interesie Zamawiajllcego w b'Tarllcach uzasadnionego interesu Zamawiajllcego, 
10.2.2. zmianywysokosci wynagrodzenia umownego w zwillZku z okolicznosciami wymienionyrni w pkt 2.1. 
w zakresie nie powodujllcym zwi«kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, 
10.2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwillZku ze zmianll wysokosci podatku VAT w przypadku zmiany 
przepis6w (tylko w przypadku zrnniejszenia), 
10.2.4. zrniany terminu realizacji przedrniotu zamowienia, w przypadku: 
10.2.4.1. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terrninie nie lezy w interesie Zamawiajllcego 
w zakresie uzasadnionego interesll Zamawiajllcego w tym rowniez slaocenie terrninu realizacji umowy, !clore 
mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgodll obu Stron umowy, 
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10. 2.4.2. z powodu dzialania sily wyzszej, uniemozliwiaj'lcej wykonanie dostawy w olaeslonym pierwotnie 
tenninie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni«cia skutk6w tego dzialania, 
10.2.5. Mozliwosc zmiany dostawy sprz"tu na sprz"t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 
przypadku gdy: 
10.2.5.1. sprz"ty obj "ty zam6wieniem zostal wycofany z produkcji i zastqpiony innym 0 parametrach nie nizszych 
niz wymagany przez Zamawiaj'lcego. 
10.3. Zmiany umowy wymagaj'l pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 
mewaznoscl. 

8. Oferty cz~sciowe. 
10.1. Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwosci skladania ofert cz'(sciowych. Oferty mozna skladac w odniesieniu do 
jednej, kilku dowolnych lub wszystkich cz'(sci zam6wienia. 
Cz~sc 1- pomoce dydaktyczne 
Cz~sc 2 - podr~czniki , programy, atlasy 
Cz~sc 3 -drobne przedmioty 
Cz~sc 4 - artykuly elektrotechniczne 
Cz~sc 5 - artykuly elektryczne 
Cz~sc 6 - pomoce edukacyjne 
Cz~sc 7 - artykuly gimnastyczne 
Cz~sc 8 - artykuly logopedyczne 
Cz~sc 9 - wyposa:i:enie specjalistyczne 
Cz~sc 10- Oprogramowanie specjalistyczne 
10.2. Zamawiaj'lcy nie ogranicza ilosci cz"sci na kt6re Wykonawca moze zlozyc ofert". 

9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne wanmld, jaldm musz'l odpowiadac oferty 
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiaj'lcy wymaga lub dopuszcza ich skladanie- nie 
dotyczy 

10. Informacj« 0 planowanych zam6wieniach, 0 kt6rych mowa w pkt 8 lit. H podrozdzialu 6.5 Wytycznych 
Kwalifikowalnosci, ich zakres oraz warunld, najakich zostan'l udzielone, 0 ile zamawiaj'lcy przewiduje udzielenie 
tego typu zam6wien- nie dotyczy. 

11. Brak zaoferowania wyceny chocby jednej pozycji w za1'lczniku dla poszczeg6lnych cz"sci dla kt6rych 
wykonawca sklada ofert", spowoduje odrzucenie oferty. Cena rna obejmowae wszystkie elementy wynikaj'lce z 
prawidlowej realizacji zam6wienia. Do formularza oferty dla cz"sci , dla kt6rej Wykonawca sklada ofert" nalezy 
dol'lczyc kalkulacj« cenow'l sporz'ldzon'l na podstawie opisu przedmiotu zam6wienia. 

12. Z uwagi na wartose zam6wienia nie przelaaczaj'lc'l wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro 
post«powanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych. (tekstjednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). 
14.1. W przypadkll wystqpienia pytan do zapytania ofertowego mozna je kierowae mailem na adres: 
m@gminababoszewo.pl i llrzad@gminababoszewo.pl 

14.2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminll skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj'lcy przedluza tennin sldadania ofert 0 czas niezb"dny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, j ezeli jest to konieczne z llwagi na zalaes wprowadzonych zmian. 
14.3. Trese pytan dotycz'lcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj'lcego publikowana b"dzie w 
bazie konkurencyjnosci. 

13. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz'ldzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj,(, ze: 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj'lcego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 

dzialaj'lcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Omin'lBaboszewo. 
PanilPana dane osobowe przetwarzane b"d'l na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi'lzanym z 

post«powaniem 0 udzielenie zam6wienia pllblicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
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odbiorcarni danych osobowych Wykonawcy b"d'l osoby lub podrnioty, kt6rym udost"pniona zostanie 
dokumentacja post'<Powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200lr 0 dost"pie do infonnacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b"d'l przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia post"powania 0 

udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania urnowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas 
trwania urnowy; 

obowi'lzek podania przez Wykonawc" danych osobowych bezposrednio PanilPana dotycz'lcych jest 
wymogiem zwi'lzanym z udzialem w post'<Powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b"d'l podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost'<Pu do danych osobowych PanilPana dotycz'lcych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo z'ldania od adrninistratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniemprzypadkow, 0 ktorychmowa wart. 18ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz"du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PaniJPan, 
• przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz'lcych narusza przepisy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwi'lzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni"cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw'l 

prawn'lprzetwarzania PanilPana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

14. Warunki zaplaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcq nastqpi na podstawie protokohl odbioru dostaw, 
w terrninie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajqcego poprawnie sporzqdzonej faktury. 

15. Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do Ilniewa:i:niellia post~powania bez podallia przyczYIl. 
16. Do oferty Ilalezy zal'lczyc: 

1) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku sldadania oferty przez pe!nomocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja cenowa sporzqdzona na podstawie szczeg61owego opisu przedrniotu 

zam6wienia dla cZl'sci dla kt6rej wykonawca sklada ofert". 

W zal'lczellill: 
1. formularz oferlY, 
2. szczegolowy opis przedrniotu zamowienia - zalqcznik nr 2 
3. projekt umowy. 
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Zall/czoik Nr 1- formolarz oferty 

(miejscowosc i data) 

GMINA BABOSZEWO 
01. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

OFERTA 
Nawi~zuj~c do zapytania ofertowego w post«powaniu 0 udzielenie zamowlenia publicznego, kt6rego 

przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie 
Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wo;ew6dztwa Mazowieckiego wsp6?finansowanego przez Uni~ 

Ellropejskq w ramach srodk6w Earopejskiego FundllsZIi Spolecznego". oferujemy wykonanie przedmiotu 
zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 
Cz~sc 1 *- pomoce dydaktyczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ z! 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena bmtto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Cz~sc 2* - podr~czniki, programy, atlasy 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena bmtto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Cz~§c 3* - drobne przedmioty 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena bmtto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 
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CzltSC 4 * - artykuly elektrotechniczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Cz~sc 5* - artykuly elektryczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

CZl(sc 6* - pomoce edukacyjne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

CZl(sc 7* - artykuly gimnastyczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ............................... : ................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Cz~sc 8*- artykuly logopedyczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Cz'tsc 9* - wyposazenie specjaJistyczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Unia Europejska 
Europej,ki Fundusz Spoleczny 
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CZI(SC 10*- Oprogramowanie specjalistyczne 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

*jeSli Wykonawca na danq CZ?SC nie slclada oferty moze usunqc CZ?SC lub nie wypelniac. 

••• , , . 
• • ••• 

1. Oswiadczam,:ie zdobylem Iwnieczne informacje niezb~dne do wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadczam, i:i caly zaoferowany asortyment jest zgodny z normami enropejskimi i krajowymi 
3. Oswiadczam,:ie zobowi[!znj~ si~ w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach okreslonych przez Zamawiaj[!cego. 
4. Oswiadczam,:ie nie mam :iadnych powi[!zan kapitalowych ani osobowych z zamawiaj[!cym. 
5. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr ...................... .! KRS pod nr ........................ . 
6. Oswiadczam,:ie przyjmuj~ warunki realizacji zamowienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
7. Oswiadczam,:ie wybOr zlo:ionej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie* prowadzic u Zamawiaj[!cego do 

powstania obowi'lzku podatkowego** w zakresie obejmuj'lcym nast~puj'lce dostawy illub uslugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. uslug i/lub dostaw wynosi: ................................................... zl 
8. Klauzula w zakresie danych osobowych: 
9. Oswiadczam,:ie wypelnilem obowi'lzld informacyjne przewidziane wart. 13 Illb art. 14 ROnO') wobec 

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celli IIbiegania si~ 
o IIdzielenie zamowicllia pllbliczllego w lIiniejszym post~powalliu 

10. Illtegralll[! cz~sc oferty stallowi'lllast~puj'lce dokllmenty: 

1) 
2) 

podpis osobyl os6b uprawnionej Iych 
do reprezentowania Wykonawcy 

**w przypadku gdy wyb6r oferty prowadzi u Zamawiajqcego do obowiqzku podatkowego, nalezy wskazac nazwf( towaru lub ushtgi oraz 
wskazac ich wartosc bez kwoty podatku VAT. 

Dotyczy Wykonawc6w, kt6rych oferty bt(.dQgenerowac obowiqzek doliczenia wartosci podatku VAT do wartosci nctto oferty, tj. w 
przypadku: 
a) wewnQtrzwsp61notowcgo nabycia towar6w, 
b) mechanizm6w odwr6conego obcittZenia, 0 kt6rym mowa wart. 17 ust. \ pkt 7 ustawy 0 podatku od towar6w i uslug, 
c) importu uslug lub importu towar6w, z kt6rymi wiQze si(( obowiQzek doliczcnia przez ZamawiajQcego przy porownywaniu cen 
ofcrtowych podatku VAT 

1) rozporzQdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w 
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylcnia dyrektywy 95/46/WE 
(og6lne rozporzQdzcnie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.20 \6, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nii bezposrednio jego dotyczQcych tub zachodzi wylQczenie 
stosowania obowiQzku infonnacyjnego, stosownie do mt. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 ROOO tresci oswiadczenia wykonawca oie sklada 
(usuni~cie h'cSci oswiadczenia np. przezjego wykreslenie). 
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Zalqcznik nr 2 - wz6r umowy 

Umowa nr ................. .. 

zawarta w dniu ............... w Baboszewie , pomi«dzy: 

Gmin<t Baboszewo ................................................ reprezentowan<tprzez: 

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - .......................................... . 
zwanym w tresci umowy Zamawiaj<tc},!TI, a: 
......... ......................... z siedzib<t w ........................ , ul. ............................. NIP ........................ . 
REGON ........................... .. 
reprezentowanym przez: 

zwanym w tresci umowy Wykonawc<t, 
§ 1 

Podstawa umowy 
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w rezultacie post'<Powania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy 

Prawo zam6wien publicznych - "ustawy PZP" (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6Zn. zm. ) oraz 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w rarnach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Flmduszu Sp6jnosci na 
lata 2014 - 2020 - "wytycznych ws kwalifikowalnosci wydatk6w". 

2. Zakup pomocy dydaktycznych z niniejszej muowy wsp61finansowany jest ze srodk6w Unii 
Europejskiej w rarnach Europejskiego Funduszu Spolecznego w zwi<tzku z realizaci<t 
projektu: Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo. 

§2 
Przedmiot umowy, termin dostawy i cena 

1. Wykonawca zobowi<tzuje si« do dostarczenia przedmiotu dostawy- pomocy dydaktycznych , 
zwanego dalej "towarem", zgodnie z ofert<tz dnia ... w terminie 40 dni od dnia podpisania 
umowy, dla cz«sci nr .............. pod nazw<t: .......................................... . 

2. Wykonawca udziela gwarancji i r«kojmi na zakupiony towar ....................... m-cy/lat 
3. Wraz z towarem wykonawca przekaze zamawiaj<tcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, 

instrukcje obshlgi w j«zyku polskim i inne zwi<tZane z towarem( tam gdzie to dotyczy) 
4. Towar okreslony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na 

adres: 

5. Cena brutto za zadanie wynosi: ...................... (slownie: ......................... ). Cena zawiera 
wszystkie koszty zwi<tzane z wykonaniem zam6wienia oraz wanmkami stawianymi przez 
Zamawiaj<tcego, w t}'!TI podatek od towar6w i uslug, podatek akcyzowy, koszt zaladunku, 
rozladunku oraz opusty, rabaty, koszty transportu do bezposredniego uzytkownika, 
opakowania. 

6. Zamawiaj<tcy zastrzega sobie prawo do wgl<tdu do dokument6w Wykonawcy zwi<tzanych z 
realizowan}'!TI Projektem, w tym dokument6w finansowych. 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 
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1. Ilosciowego i technicznego odbioru towaru dokona upowa:i:niony przedstawiciel 
Zamawiaj'lcego przy udziale Plac6wki. 

2. Odbi6r towaru zostanie potwierdzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli ka:i:dej 
ze stron. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbi6r towaru oraz podpisywanie protoko16w odbioru: po stronie 
Zamawiajflcego - ........................... , po stronie Wykonawcy - .............................. . 

§4 

Postanowienia finansowe i handlowe 
1. Zamawiajflcy ureguluje naleznose za wykonanie przedmiotu zam6wienia w formie przelewu 

na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokolu odbioru 
potwierdzajflcego zgodnose dostawy z wymaganiami okreslonymi niniejszfl umowfl w 
terminie 14 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiajflcego, z 
ustawowymi odsetkami w razie uchybienia tenninu platnosci. 

2. Zamawiajflcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towar6w i uslug i posiada NIP: . 
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towar6w i uslug i posiada NIP: 

§5 
Odst!!pienie od umowy 

1. Zamawiajflcy moze odstqpie od umowy w nast«pujflcych przypadkach: 
1.1 jezeli Wykonawca nie podjfll wykonania oboWiflZk6w wynikajflcych z niniejszej umowy lub 

przerwal ich wykonanie z przyczyn lezflcych po stronie Wykonawcy, w olaesie dIuzszym 
niz 45 dni; 

1.2 w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujflcej, ze wykonanie umowy nie 
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy; 

1.3 w razie nieotrzymania przez Zamawiajflcego srodk6w budzetowych od wlaSciwego 
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 

2. Odstqpienie od llffiOWY wymaga fonny pisemnej i winno bye dokonane w tenninie 14 dni od 
powzi«cia informacji 0 okolicznosciach stanowiflcych podstaw« do odstqpienia. 

§6 
Karyumowne 

1. W przypadku niewykonania lllb nietenninowego wykonania przedmiotu llmowy Wykonawca 
zaplaci Zamawiajflcemu kary umowne: 
1.1. w wysokosci 20% wartosci przedmiotu llmowy olaeslonej w § 2 ust. 5, gdy Zamawiaj flCY 
odstqpi od umowy z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Wykonawca, 
1.2. w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu umowy olaeslonej w § 2 ust. 5, nie dostarczonego w 
terminie za kazdy dzien zwloki, 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 



I Fundusze 
Europejskie 
Program Region_lny 

(.W)C4zowsze. 
sefce Polski 

Unia EUfopejska 
Europejski Fundusz Spolemy 

.'. • • , , 
• • .. ' 

1.3. za opoznienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji - 2% wartosci 
umownej towaru dostarczonego z wadarni za kazdy dzien zwloki, jednak nie wi~cej niz 20% 
wartosci towaru dostarczonego z wad'1c. 

2. Zarnawiaj'1ccy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 
2.1. w wysokosci 20% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 2 ust. 5, gdy Wykonawca 
odst[ijli od umowy z powodu okolicznosci za ktore odpowiada Zamawiaj'1ccy, 
3.zarnawiajacy moze dochodzi6 na zasadach ogolnych odszkodowan przewyzszaj'1ccych kary 

umowne. 
4. Zamawiaj'1ccy zastrzega mozliwosc potr'1ccenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§7 
Zmiana umowy 

1. Zawarta umowa moze zostac zmienia w zakresie okreslonym w ust. 2. za obopolnym 
porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosekjednej z nich. 

2. Dopuszczalne S'1c nast~puj'1cce przypadki i wanmki zmiany umowy: 
2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
lezy w interesie Zarnawiaj'1ccego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj'1ccego, 
2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwi'1czku z okolicznosciami wymienionymi w 

pkt 2.1. w zakresie nie powoduj'1ccym zwi~kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 
niniejszej umowie, 
2.3. zmiany wysokosci wynagrodzcnia w zwi'1czku ze zmian'1c wysokosci podatku VAT w przypadku 
zmiany przepisow ( tylko w przypadku zmniejszenia), 
2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku: 
2.4.1. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie 

Zamawiaj'1ccego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'1ccego w tym rowniez skrocenie 
terminu realizacji umowy, ktore mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod'1c obu 
Stron umowy, 
2.4.2. z powodu dzialania sily wyzszej, uniemozliwiaj'1ccej wykonanie dostawy w okreslonym 

pierwotnie terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni~cia skutkow tego 
dzialania, 
2.5. Mozliwos6 zmiany dostawy sprz~tu na sprz~t 0 lepszych parametrach w rarnach utrzymanej 

ceny w przypadku gdy: 
2.5.1. sprz~ty obj~ty zamowieniem zostal wycofany z produkcji i zast[ijliony innym 0 parametrach 
nie nizszych niz wymagany przez Zamawiaj'1ccego. 

3. Zmiany umowy wymagaj'1cpisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorem niewaznosci. 

Projekt jest wsp6/finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spo/ecznego 
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1. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikaj'lcej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj'lcego. 

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiaj'lcego powierzyc realizacji umowy innemu 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaj'l zachowania fonny pisernnej - w fonnie aneksu - pod 
rygorem ich niewaznosci. 

4. W sprawach nie uregulowanych umow'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikle na tIe niniejszej umowy rozpatrywane b((d'lprzez wlasciwy rzeczowo s'ld dla 

Zamawiaj'lcego. 
6. Wykonawca dekIaruje gotowosc do poddania si(( w kazdej chwili audytowi ze strony 

Zamawiaj'lcego oraz kontrolom przez uprawnione podmioty krajowe i europejskie. 
7. Umowa niniejsza zostala sporz'ldzona w dw6ch jednobrzmi'lcych egzemplarzach, jeden 

otrzymuje Wykonawca. 

Wykonawca: Zamawiajqcy: 

Projekt jest wsp6lfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 
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Dostawa porrioey dydaktyez'Qyeh w, ramaeh srodkollli 

nazwa 

1 2 

. Uktad sfoneczny- model 

1 

2 
t 

Powietrze i ]ego wtaSc"lwoScI 

- zestaw do cwiczen 

uezniowskich 

Wulkan -erupcja wulkanu 

3 (model) 

Model kom6rki zwierz~cej I 
4 

Model kom6rki roslinnej 
5 

Model kwiatu 
6 

Model aka (przekrojowy 

71z plankI) 

Model ueha (przekrojowy z 

glpiankij 

1105c 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3zczeg61owy opis mlejsce dostawy 

4 

Podswietlany, ruchomy model uktadu stonecznego z Szkola Podstawowa 
mlniplanetarium w postacI transparentnych p6lkul, Stonce a srednicy luJ.Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
ok. 10 em sWieci, planety ruchome, 

Zestaw zawiera ponad 200 element6w umleszczonyeh w walizee, 

wsr6d kt6ryeh znajduj'l. si~ m.in, 

-balony 

-zawory balonowe 

-pojazd "odrzutowy" z uehwytem zaworu 

-pojemniki plastikowe 

-pompki 

-strzykawki 

-rurki plastikowe 

-stoper elektroniezny 

-balon do doswiadezer'i z gorqcym powletrzem 

dyski poduszki powietrzne] 

-Iupy 3-soezewkowe 

-spadoehrony 

-swieczki 

-tasma miernieza i inne 

Najednej z ez~sd umieszezono podstawowe 'mformacje 0 wulkan'le. 

W zestawie: model wulkanu (28 x 33 em), taeka (sr. 33 em), ezyscik, 
zatyczka, 

Model kom6rki zwierz~eej umieszczony na podstawie 

Model kom6rki ros1innej umieszezony na podstawie 

Duzy, demonstraeyjny model kwiatu (wysokosc modelu: 37 em) 

wykonany z trwatego tworzywa sztucznego, 

Model przekrojowy wykonany z mi~kkiej piankL Opisy 

poszezeg61nych cz~scj aka umieszezone na modelu 

Model przekrojowywykonany z mi~kkiej planki. Opisy 

poszezeg61nych ez~sei ueha umieszezone na modelu 

09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa 
ul.Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
09-l30 Baboszewo 

Szkota Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
09·130 Baboszewo 
Szkofa Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 
ui.Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
09-130 Baboszewo 
Szkohl Podsfawowa 
ul. jana i Antoniego Brodeckich 9A 
09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodeckkh 9A 
09-130 Baboszewo 
Szkofa Podstawowa 
ul,Jana 'I Antoniego Brodeckich 9A 
09-130 Baboszewo 

Modeljproducent- kod producenta 

wartosc 
cena cena wartosc 

og6tem 
jednostkowa jednostkowa og6tem 

brutto w 
netto brutto netto w PLN 

PLN 

7 8 9 " 

~~-~~~--~~~----------------



Zestaw magnes6w 
1 

Zestaw 20 magnesow sztabkowych ceramicznych umieszczonych w Szkota Podstawowa 
sztabkowych przegrodkach w zamykanym pudetku z tworzywa sztucznego. ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

9 Wielkosc kaidego magnesu: 14 x 10 x 50 mm- 3 komplety 09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 

Termometry uczniowskie 25 Termometr 0 skali -10 .. +110 oC, bezrtE,lciowy, wykonany technikq ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
10 catoszklan<1 09-130 Baboszewo - _._ .. - .. - . 

1) probowki zwykte -10 szt. 

2) pojemnik na preparaty - 5 szt. 

3) statyw do probowek -1 szt. 

4) szczypee (uchwyt) do prob6wek - 1 szt. 

5) szkietko zegarkowe -1 szt. 

6) zlewka 150 ml-l szt. 

7) cylinder miarowy 25 ml (lub 50 ml) -1 szt. 

8) pipety miarowe plastikowe - 5 szt. 

9) korki do prob6wek - 5 szt. 

10) TE,lkawiczki lateksowe - 5 par 

11) kolba Erlenmayera (stozkowa) -1 szt. 
12) papierki wskaznikowe - lopakowanie 

13} okulary ochronne -1 szt. 
Zestaw "Mlody chemik 2 14) trzpier'i pionowy z otworami - statyw do uchwytu na probowki-l 

szt. 

15) lejek -1 szt. 

16) s<1czki jakosclowe - 25 szt. 

17) bagietka szklana - 1 szt. 

18) ptytka porcelanowa do anaJiz i reakeji kroplowych -1 szt. 

19) WAGA ELEKTRON1CZNA max 100 g, podz. 0,05 g (50 mg) -1 szt. 

20) SZKLANY PALN!K SP!RYTUSOWY -1 szt. 

21) PODSTAWA DREWN1ANA do moeowania trzpienia statywu 

(eatosc tworzy statyw pionowy do utrzymywania prob6wek np. nad 
palnikiem) -1 szt. 

Szkota Podstawowa 
oraz odczynnik6w: ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

11 - ch!orek zelazowy (chlorek zelaza III) 09-130 Baboszewo 
Szkora Podstawowa 

Barometr 1 Mechaniczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Srednica ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
12 minimum 12em. Zakres od 960 hPa do 1060hPa 09-130 Baboszewo 

Na kuli g!obusa zostafy naniesione kontury kontynentow oraz 
Globus konturowy z granice par'istw, bez nazw. Na powierzchni kuli moina pisac za 
mOiliwoseiq pisania 1 pomoeq scieralnych flamastrow. 
mazakami Srednica kuli: 320mm Szkota Podstawowa 

Podswietlanie: TAK ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
13 Dodatkowe elementy: komp!et scieralnych f1amastrow oraz g<1bka 09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa 
Szkielet ryby - mode! 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentn<1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

14 pokrywq 09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 

Szkielet plaza - model 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
15 pokryw<1 09-130 Baboszewo 



Szkota Podstawowa 
1 Szkielet gada - model 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

16 pokrywq 09-130 Baboszewo I 
Szkota Podstawowa 

Szkielet ptaka - model 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
17 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkofa Podstawowa 

Szkielet ssaka - model 1 Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq uUana i Antoniego Brodeckich 9A 
18 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa 

Tasmy miernicze 4 Tasma terenowa a dtugosci 20 metr6w, wysuwana z okrqgtej, u!. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
19 plastikowej obudowy. 09-130 Baboszewo 

Komplet 7 cylindr6w, wykonane Sq z trwatego tworzywa sztucznego. 

Cylindry miarowe zestaw 1 Na kaidym naniesiona jest wypukta skala mllilitrowa z podziatkq, Szkota Podstawowa 
Wyprofilowany dzi6bek ulatwia przelewanie. Pojemnosc eylindr6w: ul. Jana j Antoniego Brodeckich 9A 

20 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, oraz 1000 ml 09-130 Baboszewo 

Zawartosc zestawu: 
Instrukcja obsugi zestawu 
Zeszyt do zapisu wynik6w doswiadczefi 
Ptyn Helliga 

Strzykawka 5 ml 
Strzykawka 10 ml 
Chusteczki osuszajqee 
Lupa powi~kszajqca 

Woda - przenosny zestaw 
Prob6wka okrqgtodenna 

1 Trzy tyzeczki do poboru odezynnik6w sypkich 
do badania + odezynniki 

Trzy pr6b6wki analityczne ptaskodenne z korkami 
Zalaminowane skale barwne do odezytywania wynik6w 
Stojak plastikowy do prob6wek 
tyzeczka do poboru pr6bek gleby 

Pfytka porcelanowa kwasomierza Helliga 
ls/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami 
wskazn'lkow Szkola Podstawowa w Polesiu 
Siateczka do usuwania zanieezyszezen mechanieznyeh z pola poboru Polesie 9 

21 wody 09-105 Baboszewo 

Przezroezysty pojemnik w ksztalcie walea, w kt6rego pokrywk~ 

(zdejmowana) wbudowane Sq 2 lupy Uedna uchylna na zawiasie), 

Pudetko do obserwaeji 
8 

dajqc powi~kszenie 2x lub 4x. W pokrywee znajdujq si<:l otwory 
okaz6w (z lupami) wentylacyjne. Pudeiko gt6wne ma odchylanq IUP<:l boeznq i ukosne 

lusterko- umozliwia to oglqdanie okazu z boku oraz ad dotu. W dnie Szkoia Podstawowa w Polesiu 

pudetka g/6wnego znajduje si~ miarka {zamiast siatkij do okreslania Polesie 9 

22 ------
wJ,,:Jkosci okazu. srednie~ pudetka 6,5 effi, 09-105 Baboszewo 

.- -,,--------- -"-- -"-~-"-"---"""""-~~---~~---~-



Zestaw 25 preparatow: 

• Cebula, p.pd. 

• Cebula, mitoza 
• Czosnek, kwiat z zalq.lniq 

• Lilia, lise 

• Lilia, pytek 
• Lilia, pylnik 

• Lilia, zalq.lnia 

• Lilia, kwiat, p.pp. 

• Lilia, pylnik z tkankq zarodnikotworczq 

• Lilia, znami~ stupka z pytkiem 

Swiat roslin • Storczyk (Orchis), korzen powietrzny, p.pp. 

jednolisciennych - 25 2 
• Kosaciec (Iris), skorka 

preparatow • Kukurydza, korzer'i 

• Kukurydza, mtoda todyga, p.pp. 

• Kukurydza, todyga, p.pp. 

• Kukurydza, mtoda todyga, przekroj 

• Ry.l, korzer'i, p.pp. 

• Ry.l, todyga, p.pp. 

• Ry.l, lise, p.pp. 

• Pszenica (Triticum), korzer'i, p.pp. 

• Pszenica (Triticum), todyga, p.pp. 

• Pszenica (Triticum), lise, p.pp. 

• Liscie rosliny jed no- i dwulisciennej Szkola Podstawowa w Polesiu 
• todygi rosliny jed no- i dwulisciennej Polesie 9 

23 • Korzenie rosliny jed no- i dwulisciennej 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 
Szkietka nakrywkowe 2 Polesie 9 

24 Zestaw 100 szkietek nakrywkowych 09-105 Baboszewo 

Kropelka wody petna iycia-
Co .lyje w kropli wody- zestaw 10 preparatow: Okrzemki - r6i.ne 

10 preparatow 1 
formy, Euglena zielona - wiciowiec, Pantofelki - orz~ski z hodowli 

mikroskopowych 
sianowej, Rozwielitka, Oczlik - widtonogi, Glony jednokomorkowe, Szkota Podstawowa w Polesiu 
Plankton stodkowodny, Stutbia p.pp., Robak ptaski p.pp., Bakterie Polesie 9 

25 wody silnie zanieczyszczonej 09-105 Baboszewo 

Przyroda - zestaw 10 
Przyroda- zestaw 10 preparatow: Mucha (Musca domestica)-

preparatow 1 
odn6i.e, Skrzydto ptaka fragm., Skrzydto motyla, Rozmaz krwi 

mikroskopowych 
ludzkiej, Krolik - p.pp. jelita, Kot - p.pp. przez ptuca, Plankton roslinny Szkola Podstawowa w Polesiu 

I: zwierz~cy, Ziarna pylku - porownanie ro.lnych, U.lyfkowanie liscia Polesie 9 
26 macerujqcego, Bez czarny - p.pp. przez zalq.lni~ 09-105 Baboszewo 



- .. 
Trzy rodzaje bakterii 

Penicylina 

Kropidlak 

RhizoPU5 - grzyb 
Promieniowiec (Actinomyces) 

Zawtotnia 

Diatomy 

Closterium - glon 

Skn:;tnica 
Koniugacja skr~tnjc 

Porast 
Lisc paprod 

Zestaw preparatow Przedrosle paproci 

biologicznych 100 
4 Uscjasminu nagokwiatowego 

todyga moczarkj 

Lise moczarki 

Igfa sosny 

M~ski klos zarodnionosny sosny 
Zenski klos zarodnionosny sosny 

Lise kauczukowca 

Stozek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy 

Mlody korzefi bobu 

todyga kukurydzy {1l 
lodyga kukurydzy (2) 

todyga dyni (1) $zkota Podstawowa w Polesiu 
todyga dyni (2) Polesie 9 

27 todyga stonecznika 09-105 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Polesiu 
Szkietka podstawowe 2 Polesie 9 

28 szkietka podstawowe, W opakowanlu 50 sztuk 09-105 Baboszewo 

Lupy 8 
Lupa 0 srednicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x Szkofa Podstawowa w Poiesiu 

z duz'l, ergonomicznCj r'lczk'l. Posiada wbudowane swiatlo LED, Polesie 9 

29 zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedotqczone do zestawu). 09-105 Baboszewo 

Piankowy model komorki 
Szkota Podstawowa w Polesiu 

zwierz!icej i komorki 2 
Polesie 9 

30 roslinnej 
Modele umieszczone na podstawie 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 

lopatka metalowa do gleby 4 Polesie 9 

31 lopatka metalowa, ostro zakorkzona, z drewnianq rqczkq. 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 

Kompas zamykany 8 Kompas zamykany z igtq zawieszonq w ptynie i przyrzqdami Pclesie 9 

32 celowniczymi. Duza srednica > 5 cm. 09-105 Baboszewo 

Magnetyzm kuli ziemskiej-
W zestawie dwa elementy: model kuli ziemskiej z umieszczonym Sz.lcofa Podstawowa w Po!esiu 

1 wewnqtrz silnym magnesem oraz dwubiegunowy magnes 3- Polesie 9 
33 zestaw doswiadczalny 

VIIymiarowy z rqczk'l. 09-105 Baboszewo 



Szkota Podstawowa w Polesiu 
Tasma miernicza 20 metr6w 1 Tasma terenowa 0 dtugoSci 20 metrow, wysuwana z okr<l.gtej, Polesie 9 

34 plastikowej obudowy. 09-105 Baboszewo 

zestaw 20 doswiadczefi wraz z om6wieniem oraz zestawem 
wyposazenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, 

Gleba - zestaw 
1 

pipety, p~seta, fiolki z korkami, lejki, szpatulka dwustronna, topatka 
doswiadczalny do gleby, sito i siatka, sqczki, lupy, itd.) i substancji, w tym reagent ze 

skalq kolorymetryczn<l.. W zestawie takie kolorowe foliowane Szkota Podstawowa w Polesiu 
plansze A4 pokazuj<l.ce wybrane etapy niekt6rych doswiadczer'i. Caly Polesie 9 

35 zestaw umieszczony zostaf w walizce 09-105 Baboszewo 

W zestawie: Dtugopis laser/latarka 1 szt.; .. Fiolka PS 75 mm z 
korkiem 2 szt.; .. Gw6idz dtugi 2 szt.; .. Linijka 15 cm transparentna z 
lupq 1 szt.; .. Notatnik 1 szt.; .. Of6wek 1 szt.; .. Lupa plastikowa z 3 
powi~kszeniami 2 szt.; .. tyzko-szpatutka 1 szt.; .. Matryca 
milimetrowa A4 3 szt.; .. Matryca milimetrowa A4 foliowana do 

Zestaw do badania 
powielania 1 szt.; .. Mikroskop r~czny 20x-40x podswietlany 1 szt.; .. 

1 Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.; .. Skala porostowa A4 foliowana, powietrza 
dwustronna 1 szt.; .. Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; .. 
Szkietko zegarkowe sr. 75 mm 3 szt.; .. Szpatufka dwustronna 
(p/aska/zagi!i!ta) 1 szt.; .. Tasma samoprzylepna 1 szt.; .. Termometr 
min.-max z higrometrem 1 szt.; .. Woda destylowana 200 ml; .. 
Walizka zamykana z rqczk'l {wyscietana wewn<l.trz piank'l}; .. Paski Szkola Podstawowa w Polesiu 
wskaznikowe do oznaczania zawartosci ozonu w powietrzu 1 szt.; .. Polesie 9 

36 Paski wskaznikowe pH {0-14} 4-polowe 1 szt.; 09-105 Baboszewo 
Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa 
sztucznego i sktada si~ z 3 par rozdzielnych pojemnik6w (Iqcznie 6) w 

Zestaw filtruj<l.cy-
1 

kszta/cie walca z otworami w dnie, nak/adanych kolejno na siebie, do 
oczyszczaj'lCY ktorych wsypywane S'l zawarte w zestawie materiaty filtruJ<l.ce: Szkota Podstawowa w Polesiu 

aktywny w~giel w zakr~canym pojemniku (90 g), piasek (3 x 65 g), Polesie 9 
37 iwir (3 x 65 g) 09-105 Baboszewo 

W zestawie: 
- soczewka p/asko i dwuwypukta 
-soczewka dwuwkl~sta 
-pryzmat prostokqtny 
-pryzmat trapezowy 

Zestaw demonstracyjny do -plansza pomocnicza ( na folii magnetycznej ) 

optyki - pryzmaty, laser 
1 - zasilacz 

-plytka r6wnolegloscienna 
-element do catkowitego wewn~trznego odbicia -zwierciadto ptasko-
wypukfo-wkl~sle, 

-laser (z regulacj'ljedno -trzy i pi~Ciowi'lzkowy) Szkota Podstawowa w Polesiu 
- sciereczka Polesie 9 

38 -elegancka walizka 09-105 Baboszewo 



Mierzone parametry: temperatura zewn. / wewn.: -40 ... +80 stopni C 

/ -10 ... +60stopni C: wilgotnosc zewn. i wewn.: 0% do 99%; ciSnienie 
atmosferyczne bezwzgI~dne: 500 ... 1100 hPa, temperatura 
odczuwalna: -40 ... +80 stopni C; pr~dkosc wiatru: 0-200 km/h; 
kierunek wiatru: 0-360° / ±22,5°: zakres pomiaru opadow: 0-19999 

Stacja meteorologiczna 
mm. Cz~stotliwosc pomiarow z nadajnikow zewn~trznych: 

1 temperatura i wilgotnosc: ok. 47 s; deszczomierz: 183 s; wiatromierz: 
z oprzyrzqdowaniem 

33 s; temperatura i wilgotnosc wewn~trzna: 10 s. Zasiianie: stacja 
bazowa: 4x AA (LR6; 1,5V); nadajnik temperatury i wilgotnosd: 2 x 
AA; wiatromierz: bateria stoneczna i wspomagajCjco 2 x AA; 
deszczomierz: 2 x AA. Wymiary i waga (w. A): stacja: 220 x 165 x 32 

mm / 231 g; cz. temperatury: 101 x 55 x 24 mm / 65 g; wiatromierz: Szkota Podstawowa w Polesiu 

405 x 37 5x 160 mm / 315 g; deszezomierz: 163 x 177 x 119 mm / Polesie 9 

39 290g. 09-105 Baboszewo 

Zestaw do doswiadezen Szkota Podstawowa w Polesiu 

elektrostatyeznych z 2 Zestaw zawiera kompplet pateczek donelektryzowania, statyw Polesie 9 

40 elektroskopem obrotowy pod pateczk~, elektroskop kulkowy. 09-105 Baboszewo 

Zestaw 6 roinyeh cylindrow 
Szkota Podstawowa w Polesiu 

1 Zestaw 6 szescianow z haczykami do zaezepiania 0 jednakowej Polesie 9 

41 
- jednakowy ci~zar 

obj~tosci i rMnej masie wykonanych z metali i ich stopow. 09-105 Baboszewo 

Zawartosc: 
2 magnesy podkowiaste 
magnesy okrqgte Z otworem na trzpieniu (2x czerwony i 4x czerwony 

Zestaw klasowy do 
/ niebieskil 

1 6 kompasow 
magnetyzmu 

opitki ielaza 
4 magnesy srtabkowe a dt. 7,5 cm Szkota Podstawowa w Polesiu 

2 magnesy sztabkowe 0 dt. 3,7 em Polesie 9 

42 10 kart pracy. 09-105 Baboszewo 
Szkota Podstawowa w Polesiu 

Zestaw magnesow (44) 1 W zestawie 44 elementy, w tym roinego typu magnesy, pudetko z Polesie 9 

43 opitkami, ptytki r6i:nyeh meta Ii, folie magnetyezne, kompasy i inne. 09-105 Baboszewo 

Krqiek barw Newtona przymoeowany do speejalnej podstawy i Szkota Podstawowa w Polesiu 
Zestaw optyezny 

1 wprawiany w rueh za pomocq r~eznej wirownicy z korbkq. Srednica Polesie 9 
44 mieszanina barw 

krqzka: ok. 17 cm 09-105 Baboszewo 

Zestaw skat'l m'meratow 2 
Zestaw 24 okaz6w wielkosd ok. 3 cm kaidy obejmuje po 6 okazow z Szkota Podstawowa w Polesiu 
kaidej z nast~pujqcych grup: minerafy skafotworcze, skaty osadowe, Polesie 9 

45 skaty magmowe, skaty przeobraione. 09-105 Baboszewo 

Zestaw do badania 
Szkota Podstawowa w Polesiu 

2 Metalowy pierscien osadzony w uchwytach i kulka a srednicy nieco Polesie 9 
46 rozszerzalnosci cieplnej 

mniejszej od srednicy wewn~trznej piersdenia. 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 

Stoper elektroniczny 4 Elektroniczny stoper ma doktadnosc 1/100 sekundy i wyswietla Polesie 9 

47 dodatkowo godzjn~ oraz posiada funkcj~ alarmu. 09-105 Baboszewo 

Szkiany palnik spirytusowy z 
4 

Szkota Podstawowa w Polesiu 
Polesie 9 

48 wyposaieniem 
-

Szklany palnik spiry!usowy z metalowym t~9Jnogiem i pfytkq. 09-105 Baboszewo 

~-~-----~~-----------------



Szkota Podstawowa w Polesiu 
Metale i ich stopy 1 Polesie 9 

49 W zestawie 12 pr6bek metali umieszczone w drewnianym pudetku 09-105 Baboszewo 

Paski wskaznikowe pH (0-
Paski (papierki) wskaznikowe, wielopunktowe, do oznaczania Szkota Podstawowa w Polesiu 

2 poziomu pH (czutosc 1,0 pH) sprzedawane w opakowaniach po 100 Polesie 9 
50 

14) 
sztuk. 09-105 Baboszewo 

Uktad stoneczny - model 1 
Podswietlany, ruchomy model uktadu stonecznego z Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
mini planetarium w postaci transparentnych p6tkul, Storlce 0 srednicy Sarbiewo 17 

51 ok. 10 em swieci, planety ruehome. 09-130 Baboszewo 

Zestaw zawiera ponad 200 element6w umieszezonyeh w walizee, 

wsr6d kt6rych znajdujq siEi m.in. 

-balony 

-zawory balonowe 

-pojazd "odrzutowy" z uehwytem zaworu 

-pojemniki plastikowe 

Powietrze i jego wtaseiwosci 
-pompki 

- zestaw do Cwiezen 1 
-strzykawki 

uczniowskich 
-rurki plastikowe 

-stoper elektroniczny 

-halon do doswiadczen z gorqcym powietrzem -
dyski poduszki powietrznej 

-lupy 3-soczewkowe 

-spadochrony Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 
-swieczki Sarbiewo 17 

52 -tasma miernicza i inne 09-130 Baboszewo 

Wulkan - erupcja wulkanu 
1 

Na jednej z czEisci umieszczono podstawowe informaeje a wulkanie. Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
(model) W zestawie: model wulkanu (28 x 33 em), taeka (Sf. 33 em), czyseik, Sarbiewo 17 

53 zatyczka. 09-130 Baboszewo 

Model kom6rki zwierzEicej 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
54 Model kom6rki zwierz~cej umieszezony na podstawie 09-130 Baboszewo 

Model kom6rki roslinnej 1 Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
55 Model kom6rki roslinnej umieszczony na podstawie 09-130 Baboszewo 

Model budowy kwiatu 1 Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Duzy, demonstracyjny model kwiatu (wysokosc modelu: 37 em) Sarbiewo 17 

56 wykonany z trwatego tworzywa sztucznego. 09-130 Baboszewo 

Model oka (przekrojowy z 
1 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
pianki) Model przekrojowy wykonany z miEikkiej pianki. Opisy Sarbiewo 17 

57 poszezeg61nych cZEisci aka umieszczone na modelu 09-130 Baboszewo 



Model ucha (przekrojowy 
1 Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 

z pianki) Model przekrojowy wykonany z mi~kkiej pianki. Opisy Sarbiewo 17 
58 poszczeg61nych cz~sci ucha umieszczone na modelu 09--130 Baboszewo 

Zestaw magnes6w sztabk 

owych do podstawowych Zestaw 20 magnesow sztabkowych ceramicznych umieszczonych w Szkota Podstawowa w Sarbiewie 1 
eksperymentow z przegrodkach w zamykanym pudetku z tworzywa sztucznego. Sarbiewo 17 

59 magnetyzmu Wielkose kazdego magnesu: 14 x 10 x 50 mm. - 3 komplety 09-130 Baboszewo 

Termometry uczniowskie Szkota Podstawowa w Sarbiewie 8 
Termometr 0 skali -10 ... +110 oC, bezrt~ciowy, wykonany technikq Sarbiewo 17 

60 catoszklanq 09-130 Baboszewo .-
1) prob6wki zwykte - 10 szt. 

2) pOjemnik na preparaty - 5 szt. 

3) statyw do probowek -1 szt. 

4) szczypce (uchwyt) do prob6wek -1 szt. 

5) szkietko zegarkowe - lszt. 

6) zlewka 150 ml-1 szt. 

7) cylinder miarowy 25 ml (Iub 50 ml) - 1 szt. 

8} pipety miarowe plastikowe - 5 szt. 

9) korki do probowek - 5 szt. 

10) r~kawiczki lateksowe - 5 par 

11) kolba ErIenmayera (stozkowa) - 1 szt. 

12) papierki wskainikowe -1 opakowanie 

13) okulary oehronne -1 szt. 
Zestaw "Mlody chemik" 1 14} trzpien pionowy z otworami - statyw do uehwytu na prob6wki-l 

szt. 

IS} lejek - Iszt. 

16} sqczki jakosciowe - 25 szt. 
17) bagietka szklana - 1 szt. 

18) plytka poreelanowa do analiz i reakcji kroplowych -1 szt. 

19) WAGA ELEKTRONICZNA max 100 g, podz. 0,05 g (50 mg) -1 szt. 
20) 5ZKLANY PALNIK SPIRYTUSQWY -1 szt. 

21) PQDSTAWA DREWNIANA do mocowania trzpienia statywu 

(ealose tworzy statyw pionowy do utrzymywania prob6wek np. nad 

palnikiem) -1 szt. 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
oraz odezynnik6w: Sarbiewo 17 

61 - chlorek zelazowy (ehlorek zelaza III) 09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Barometr 1 

Mechaniczny barometr z uehwytem do zawieszenia. Srednlca Sarbiewo 17 
62 minimum 12cm. Zakres od 960 hPa do 1060hPa 09-130 Baboszewo 

"_ .. __ ._-_ .. ---



Na kuli globusa zostaty naniesione kontury kontynent6w oraz 
Globus konturowy z granice panstw, bez nazw. Na powierzchni kuli mozna pisac za 
mozliwosciq pisania 1 pomocq sCieralnych flamastr6w. 
mazakami Srednica kuli: 320mm Szko{a Podstawowa w Sarbiewie 

Podswietlanie: TAK 5arbiewo 17 
63 Dodatkowe eJementy: komplet Scieralnych flamastr6w oraz gqbka 09-130 Baboszewo 

Szko-/a Podstawowa w Sarbiewie Szkielet ryby - model 1 
Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq Sarbiewo 17 

64 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie Szkielet ptaza - model 1 
Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq Sarbiewo 17 

65 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkielet gada - model 1 Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq Sarbiewo 17 

66 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkielet ptaka - model 1 Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq Sarbiewo 17 

67 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie Szkielet ssaka - model 1 
Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentnq Sarbiewo 17 

68 pokrywq 09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie Tasmy miernicze 8 
Tasma terenowa 0 dtugosci 20 metr6w, wysuwana z okrqgtej, Sarbiewo 17 

69 plastikowej obudowy. 09-130 Baboszewo 

Cylindry miarowe-zestaw Komplet 7 cylindr6w, wykonane Sq z trwatego tworzywa sztucznego. 
do praktycznego nauczania 1 Na kazdym naniesiona jest wypukta skala mililitrowa z podzia{kq. Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
matematyki Wyprofilowany dzi6bek utatwia przelewanie. Pojemnosc cylindr6w: Sarbiewo 17 

70 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, oraz 1000 ml 09-130 Baboszewo 

Bezkr~gowce- zestaw 25 preparat6w: Organizm jednokom6rkowy, 

Pantofelek, Stutbia (Hydra), Stutbia gameta m~ska, Stutbia gameta 

zenska, Wirki (Turbellaria), wybarwione jelit, Glista (Ascaris) samiec, 
Bezkr~gowe organizmy- Glista (Ascaris) samica, Mitoza kom6rek glisty kot'iskiej, Skrzele 
zestaw 25 preparat6w 1 matza, Rozwielitka {Daphnia}, Komar samica, Komar aparat g~bowy 
mikroskopowych samicy, Komar aparat g~bowy samca, Motyl aparat g~bowy, 

Pszczola miodna aparat gli!bowy, Szarat'icza w~drowna (Locusta 

Migratoria) jqdro p.pp., Oko ztozone owada przekr6j, Mucha 

domowa, Muszka owocowa (Drosophila), Odnoze grzebne owada, Gimnazjum w Baboszewie 
Odnoze kroczne owada, Odnoze ptywne owada, Odnoze skoczne ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

71 owada, Odn6ie z koszyczkiem z pytkiem 09-130 Baboszewo 



Kom6rki i tkanki zwierz<::ce- zestaw 25szt. preparat6w: 

1. Nabtonek plaskI plaza 

2. Nablonek ptaski wlelowarstwowy 

3. Nablonekszescienny 

4. Nablonekjednowarstwowy walcowaty 

5. Nabtonek dwurz<idowy migawkowy walcowaty 

6. Nablonek migawkowy 

7. Nabtonek przejsciowy 

8. Tkanka wl6knista (ogon szczura) 

9. Tkanka siateczkowa 

10. Tkanka tluszczowa 

Kom6rki i tkankI zwierz~ce 
11. Chrzqstka szklista 

- zestaw 25 preparat6w 1 
12. Chrzqstka spr~iysta 

mlkroskopowych 
13. Chrzqstka wt6knista 

14. Kosc cztowieka 

15. Rozwoj kosci - chrzqstka stawu palca ptodu 

16. Krew (ryba) 

17. Krew (ptak) 
18. Krew (Iudzka) 

19. Mi<isier'i prqikowany (wt6kna, jqdra) 
20. MiEisier'i gtadkI nie podlegajqcy woll 

21. Mi<isier'i serca (poprz. prqik.) 

22. Mi~ier'i i sCh:;gno - przekroj 

23. Kom6rki nerwu (przekr6j rdzenia krEigowego), Gimnazjum w Baboszewie 
24. Nerw, r6ine przekroje ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

72 25. Zakor'iczenia nerwu ruchowego miEisnI miEidzy~ebrowych_, ___ 09-130 Baboszewo 



Zestaw 25 preparatow: Gruczoty potowe i mieszk! wtosowe skory I 
{pachal I 

Mieszk! wtosowe i gruczoty {ojowe skory gtowy 
Paznokiec, p.pp. foiyska paznokcia 
Slinianka przyuszna, gruczot surow!czy 
Slinianka podj<:zykowa, roine 
Przetyk i tchawica, p.pp. 

SCiana iotqdka 
Jelito 
Wyrostek robaczkowy, p.pp. 
Wqtroba 

Budowa czlowieka, organy 
Wqtroba, beleczki 

i tkanki - zestaw 25 1 
P<:cherzyk zotciowy 

preparatow 
Trzustka - p<:cherzyki wydzielnicze, wyspy langerhansa 
Ptuco 
Aorta, p.pp. /wybarw. tkanek, eozyna i in./ 

Zyta i tEitnica /tkanki sprEiZyste wybarwione/ 
Nerka, przekroj przez warstwe korowq 
Moczowod, p.pp. 

PEicherz moczowy 
Jajowod, przekroj przez bar'ik~ j. 
Jqdro (testis), p.pp. 

Plemniki, rozmaz 
Gruczo-l krokowy (prostata) Gimnazjum w Baboszewie 
Szpik kostny z powstajqcymi krwinkami uL Jana i Antoniego Brodeckich 6 

73 Tarczyca 09-130 Baboszewo 



Zestaw 25 preparat6w: 

• Cebula, p.pd. 

• Cebula, mitoza 

• Czosnek, kwiat z zalqzniq 

• Lilia, lise 

• Lilia, pytek 

• Lilia, pylnik 

• Lilia, zalqznia 

• Lilia, kwiat, p.pp. 
• Lilia, pylnik z tkankq zarodnikotworczq 

• Lilia, znami'l: stupka z pytkiem 

Swiat roslin 
• Storczyk (Orchis), korzen powietrzny, p.pp. 

jednolisciennych - 25 1 
• Kosaciec (Iris), sk6rka 

• Kukurydza, korzen 
preparat6w 

• Kukurydza, mtoda todyga, p.pp. 

• Kukurydza, todyga, p.pp. 

• Kukurydza, mtoda todyga, przekr6j 

• Ryz, karzen, p.pp. 

• Ryz, /odyga, p.pp. 

• Ryz, lise, p.pp. 

• Pszenica (Triticum), korzen, p.pp. 

• Pszenica (Triticum), todyga, p.pp . 
.. Pszenica (Triflcum), lise, p.pp. 

• Liscie rosHny jed no- i dwulisciennej Gimnazjum w Baboszewie 
• todygi rosliny jedno- i dwulisciennej ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

74 .. Korzenie rosliny jed no- i dwu!isciennej 09-130 Baboszewo 

----------_._--------_._--_._------_ ..•. 



Zestaw 25 preparat6w: • Wyka (Vieia), mitoza 

• Pelargonia, mtoda todyga, p.pp. 

• Pelargonia, Jisc, p.pp. 

• Stonecznik, korzen, p.pp. 

• 90necznik, todyga, przekr6j 
.. Kanianka (Cuscuta), pasozyt na zywicielu 

• Figowiec spr~zysty, lise, p.pp. 

• Wilee ziemniaczany (Ipomoea batatas), in. batat, p.pp. 

• Tasznik {Capse!ia}, liSe zarodkowy, przekr6j 

• Tasznik {Capselia}, przekr6j rozwij. si~ kwiatu 

• Jaskier (Ranuneulus), mtody korzen, p.pp. 
Swiat roslin • Marchew zwyezajna, p.pp. 
dwulisciennyeh- 25 1 • Dynia {Cueurbita}, przekr6j (1) 
preparat6w • Dynia (Cucurbita), przekr6j (2) 

• Usc bawetny, p.pp. 

• Rqcznik posp. (Ricinus communis), nasiono, p.pp. 

• Przekr6j lisera typowej rosliny dwulisciennej 

• Wywt6eznik (Myriophy!ium), p.pp. todygi rosJiny wodnej 

• Grzybien bialy, p.pp. todygi rosliny wodnej 

• Ziemniak, p.pp. bulwy z ziarnami skrobi 

• Upa (Tilia), todyga jednoroczna, p.pp. 

• Oleander (Nerium), lise, p.pp. 

• Tyton (Nicotiana), lise, p.pp. Gimnazjum w Baboszewie 
.. Wierzba (Salix), lodyga, p.pp . ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

7S .. Bez dziki {Sambucus}, kora z przetehlinkami 09-130 Baboszewo 

Szkietka nakrywkowe 2 
Gimnazjum w Baboszewie 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
76 Zestaw 100 szkielek nakrywkowych 09-130 Baboszewo 

Lupy 8 
Lupa 0 sredniey 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,5x oraz 5x Gimnazjum w Baboszewie 
z duzq, ergonomicznq rqczkq. Posiada wbudowane swiado LED, ul. lana i Antoniego Brodeekich 6 

77 zasilane 3 bateriami AAA (baterie niedolqczone do zestawu). 09-130 Baboszewo 

Model szkieletu ezlowieka 
Szkielet ezlowieka (model) wykonany z tworzywa sztueznego, Gimnazjum w Baboszewie na stojaku, wielkose 1 

78 naturalna 
naturalnej wielkosci, na stojaku z k6tkami. Czaszk~ (zuehwa ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 6 
ruehoma) i konezyny mozna odlqezae. Wysokose: 170 em. 09-130 Baboszewo 

Piankowy model kom6rki 
1 Gimnazjum w Baboszewie 

zwierzlieej ul. Jana i Antoniego Brodeekich 6 
79 Model kom6rki zwierz~cej umieszezony na podstawie 09 130 Baboszewo 

Piankowy model kom6rki 
1 Gimnazjum w Baboszewie 

roslinnej ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 6 
80 M()del kom6rki roslinnej umieszezony na podstawie 09-130 Baboszewo 



W zestawie: Dtugopis laser/latarka 1 szt.; • Fiolka PS 75 mm z 

korkiem 2 srt.; • Gwozdz dtugi 2 szt.; • Linijka 15 em transparentna z 

IUP<l.1 srt.; • Notatnlk 1 srt.; • Otawek 1 szt.;· Lupa plastikowa z 3 

powi~kszeniami 2 szt.; • tyzko-szpatufka 1 szt.; • Matryea 

milimetrowa A4 3 srt.; • Matryca milimetrowa A4 foliowana do 

Zestaw do badania 
powielania 1 szt.; • Mikroskop r~czny 20x-40x podswietlany 1 srt.; • 

1 Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.; • Skala porostowa A4 foliowana, 
powietrza 

dwustronna 1 srt.; • Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; • 

Szkietko zegarkowe Sf. 75 mm 3 srt.; • Szpatutka dwustronna 

(ptaska/zag[~ta) 1 szt.; • TOlsma samoprzylepna 1 szt.; • Termometr 

min.-max z higrometrem 1 szt.; • Woda destylowana 200 ml; • 

Walizka zamykana z rqczkq (wyscietana wewnCitrz piankq); • Paski Gimnazjum w Baboszewie 

wskaznikowe do oznaczania zawartosci ozonu w powietrzu 1 szt.; • ul.Jana i Antoniego Brodeekich 6 

81 Paski wskainikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.; 09·130 Baboszewo 

Szklany palnik spirytusowy z 
4 

Gimnazjum w Baboszewie 

wyposazeniem ui.Jana i Antoniego Brodeckieh 6 

82 Szklany palnik spirytusowy z metalowym trojnogiem i ptytk'L 09-130 Baboszewo 

Metale i ieh stopy 1 
Gimnazjum w Baboszewie 

uL Jana i Antoniego Brodeckich 6 

83 W zestawie 12 prabek metali umieszczone w drewnianym pudetku 09·130 Baboszewo 

POlski wskaznikowe pH (0-
2 

Paski (papierki) wskaznikowe, wielopunktowe, do oznaczania Gimnazjum w Baboszewie 

14) poziomu pH (cwtose 1,0 pH) sprzedawane w opakowaniach po 100 ul.Jana i Antoniego Brodeckich 6 

84 sztuk. 09·130 Baboszewo 

Rozdzielacz gruszkowy z 
4 

Gimnazjum w Baboszewie 

kranem szklanym ui.Jana i Antoniego Brodeckich 6 

85 Wykonany ze szkta borokrzemowego, posiada szlif z korkiem. 09-130 Baboszewo 
- --

------------ -------------- ~.----~-------- .. 



--------------_._-,._._----,." 

_ .. -- -
.. bagietka szklana .. 3 Szt. 

00 bibuta frltracyjna, krqzki .. 50 szt. 

• cylinder miarowy 50 ml .. 1 szt. 

• cylinder miarowy 100 ml .. 1 szt . 
.. cylinder miarowy 250 ml...l szt. 

• gruszka gumowa ... l szt. 

• kolba okrqgtodenna 100 mL.l szt. 
• kolba stozkowa z korkiem ... 2 szt. 

• Jejek ... 2 szt 
.. tapa do prob6wek metalowa ... 2 szt. 

• tyzeczka do spa[ar'i z kofnierzem ochronnym .. 1 szt. 

Zestaw szkfa .. tyzko-szpatutka ... 2 szt. 

iaboratoryjnego do .. moidzierz szorstki z ttuczkiem ... l szt. 
1 .. okulary ochronne podstawowe .. 2 szt. doswiadczer'i chemicznych 

w gimnazjum .. palnik alkoholowy ... l szt. 

.. parownica porcelanowa ... l szt . 

.. PElseta metaIowa ... l szt 

.. pipeta Pasteura, 3 ml...3 szt. 
00 pipeta wielomiarow.3, 5 ml. .. 1 szt . 

.. prob6wka szklana (borokrzem.), r. .10 szt. 

• prob6wka szklana (borokrzem.), II .. 10 szt. 

• stojak do probowek 6+6 ... 1 szt. 

• stojak nad palnik ... l szt. 

• szalka Petriego, szklana, 60 mm ... 2 szt. 

• szalka Petriego, szklana, 100 mm .. 2 szt. Gimnazjum w Baboszewie 
• szczotka do probowek ... 2 szt. u!. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

86 • szczypce laboratoryjne ... l szt. 09-130 Baboszewo 
Stonce i Ziemia umieszczone Sq na stabilnym ramieniu, a na 

oddzielnym wysi~gniku umieszczony jest model Ksili!zyca, ktory 

mozna ustawiac wokot Ziemi. Model poruszany jest za pomocq 
Tellurium (Stonce, Ziemia i 

1 
systemu przeldadni i poruszany rub ustawiany r~cznie, podswietlany 

KsiE;ZYc) bateryjnie (wylqcznik), wykonany jest z plastiku i metalu. Na 

podstawie umieszczono informacje (oznaczenia w j.ang.) 0 porach Gimnazjum w Baboszewie 
roku na p6tkulach potnocnej i potudniowej oraz oznaczenie 12 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

87 kolejnych miesi~cy. 09-130 Baboszewo 

Kompas zamykany 8 Gimnazjum w Baboszewie 
Kompas zamykany z igtq zawieszonq w ptynie i przyrzqdami uL Jana i Antoniego Brodeckich 6 

88 celowniczymi. Duza srednica > 5 cm. 09-130 Baboszewo 

Magnetyzm kuli ziemskiej-
1 

W zestawie dwa elementy: model kuli ziemskiej z umieszczonym Gimnazjum w Baboszewie 
zestaw doswiadczalny wewnqtrz sllnym magnesem oraz dwubiegunowy magnes 3- ul. Jana i Antoniego Brodeckieh 6 

89 wymiarowy z rqczkq. 09-130 Baboszewo 

Energia odnawialna wody-
Zestaw modeli demonstrujqeych dzialanie energii odnawialnych 

1 (wody, wiatru j Stonea). w zestawie 4 wymienne "efekty koncowe" Gimnazjum w Baboszewie wiatru - stonca - model 
przemiany poszczegolnyeh energii odnawialnyeh, tj : brz~czyk, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

90 przektadnie, miernik, diody. 09-130 Baboszewo 



zestaw 20 doswiadczer'i wraz z omowieniem oraz zestawem 

wyposaienia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, 

Gleba - zestaw 
1 

pipety, p~seta, fiolki z korkami, lejki, szpatutka dwustronna, topatka 

doswiadczalny do gleby, sito i siatka, s<jczki, lupy, itd.) i substancji, w tym reagent ze 

skalq kolorymetrycznq. W zestaw·le taki.e kolorowe fonowane Gimnazjum w Baboszewie 

plansze A4 pokazujqce wybrane etapy niektorych doswiadczer'i. Catv ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

91 zestaw umieszczony zostat w wanzce 09-130 Baboszewo 

Stacja pogody- Parametry: pomiar temperatury wewn.: 

Stacja pogodowa 
O ... +50°C/±1 "C; pomiartem peratury zewn.: -40 ... +70"C/±1°(; pomiar 

(termometr, higrometr i 1 
wIlgotnosci powietrza: 20 ... 99% / ±5%; pomiar cisnienia atmosf. 

barometr) 
919 ... 1070 hPa /±5 hPa; zasilanie bateryjne. Bezpnewodowa stacja Gimnazjum w Baboszewie 

pogodowa z pomiarem temperatury i wilgotnosei(wewn. i zewn.) ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

92 oraz eisnienia. 09-130 Baboszewo 

Sktad: 

karty do gry - 1 taIia 52 kart 

kostki do gry 6-polowe z oezkami - 15 szt 

kulki biate dopasowane do rurek - min. 12 szt. 

Pakiet do nauki rachunku 
2 

kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. 

prawdopodobienstwa kulki ezerwone - 3 szt. 

kulki niebieskie - 3 szt. 

pojemniki prostopadtoscienne z tworzywa sztucznego, otwarte z 

zaokrqglonymi naroinikami, do wyrzucania kosci - 4 szt Gi:nnazjum w Baboszewie 

pojemniki z tworzywa z zakr~tkq z rurkq transparentnq - 6 szt. uLJana i Antoniego Brodeckich 6 

93 model Binostat - Deska Galtona 09-130 Baboszewo 

Termometr laboratoryjny-
4 

Gimnazjum w Baboszewie 

zwykty Termometr a skali -10 ... +110 oC, bezrt~ciowy, wykonany technikq uL Jana i Antoniego Brodeekich 6 

94 catoszklanq 09-130 Baboszewo 

Sitomierz 8 
Gimnazjum w Baboszewie 

SHomierz wykonany z trwatego tworzywa 0 podwojnych skalaeh (N / uLJana j Antoniego Brodeckich 6 

95 kg). 09-130 Baboszewo 

Przewody pofqczeniowe 4 
Gimnazjum w Baboszew·le 

Komplet przewodow z kor'icowkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 uL Jana i Antoniego Brodeckich 6 

96 przewody 30cm czerwone or~ 3 przewody 3(j em eza~ -
09-130 Baboszewo 

----- ----



BezkrE;!gowce- zestaw 25 preparatow: Drganizm jednokom6rkowy, 

Pantofelek, Stutbia (Hydra), Stutbia gameta mE;!ska, Stutbia gameta 

zenska, Wirki (Turbellaria), wybarwione jelit, Glista (Ascaris) samiec, 
BezkrE;!gowe organizmy- Gilsta (Ascaris) samica, Mitoza komorek gUsty kot'iskiej, Skrzele 
zestaw 25 preparatow 1 matza, Rozwielitka {Daphnia}, Komar samica, Komar aparat gE;!bowy 
mikroskopowych samicy, Komar aparat gf!bowy samca, Motyl aparat gEibowy, 

Pszczota miodna aparat gEibowy, Szarar'icza wEidrowna {Locusta 

Migratorial j<jdro p.pp., Oko ztoione owada przekr6j, Mucha 

domowa, Muszka owocowa (Drosophila), Odnoie grzebne owada, Gimnajum w Polesiu 
Odnoze kroczne owada, Ddn6Ze plywne owada, Odn6Ze skoczne Polesie 9 

97 owada, Odn6Ze z koszyczkiem z pytkiem 09-105 Baboszewo 

Kom6rki i tkanki zwierzE;!ce- zestaw 25szt. preparat6w: 

1. Nabtonek ptaski plaza 

2. Nabtonek ptaski wielowarstwowy 

3. Nablonek szescienny 

4. Nabfonekjednowarstwowy walcowaty 

5. Nabtonek dwurzE;!dowy migawkowy walcowaty 
6. Nabtonek migawkowy 

7. Nabtonek przejsciowy 

8. Tkanka wt6knista logon szczura) 

9. Tkanka siateczkowa 

10. Tkanka ttUSZCZOwa 

Kom6rki i tkanki zwierzEiee 
11. Chrz<jstka szklista 

- zestaw 25 preparatow 1 
12. Chrzqstka sprE;!zysta 

mikroskopowych 
13. Chrz<jstka wt6knista 
14. Kos{; eztowieka 

15. Rozw6j kosei -chrzqstka stawu palea ptodu 

16. Krew (ryba) 

17. Krew (ptak) 

18. Krew (Iudzka) 

19. MiEisiet'i prqzkowany (wl6kna, jqdra) 

20. MiEisien gtadki nie podlegajqey woll 

21. MiE;!slen serea (popn. prqik.J 

22. Mif!siet'i i sciEigno - przekr6j 

23. Komorki nerwu (przekr6j rdzenia krEigowego), Gimnajum w Polesiu 
24. Nerw, r6Zne pnekroje Polesie 9 

98 25. Zakonczenia nerwu ruchowego miEisni miEidzyzebroVijch, 09-105 Baboszewo 



Zestaw 25 preparat6w: Gruczoty potowe i mieszk'l wtosowe sk6ry 
(pachal 

Mieszki wtosowe i gruczoty tojowe sk6ry gtowy 
Paznokiec, p.pp. fozyska paznokcia 
Slinianka przyuszna, gruczot surowiczy 

Slinianka podj~zykowa, r6zne 
Przetyk i tchawica, p.pp. 

Sciana zOfqdka 

Jelito 
Wyrostek robaczkowy, p.pp. 
Wqtroba 

Budowa cZfowieka, organy 
Wqtroba, beleczki 

i tkanki -zestaw 25 1 
P~cherzyk z6tciowy 

preparat6w Trzustka - p~cherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa 
PtuCQ 

Aorta, p.pp. /wybarw. tkanek, eozyna i in./ 
Zyta i t~tnica /tkanki sprfizyste wybarwione/ 
Nerka, przekr6j przez warstwe korowq 
Moczow6d, p.pp. 

Pficherz moczowy 
Jajow6d, przekr6j przez bankfi j. 
Jqdro (testis), p.pp. 
Plemniki, rozmaz 

Gruczof krokowy (prostatal Gimnajum w Polesiu 
Szpik kostny z powstajqcymi krwinkami Polesie 9 

99 Tarczyca ~105 Baboszewo 

-.---,,~-"~--.,. --------------------------------



------_._-----------

Zestaw 25 preparatow: 
.. Cebula, p.pd . 

.. Cebula, mitoza 

.. Czosnek, kwiat z zalqzniq 

.. Lilia, lise 

.. Lilia, pylek 

.. Lilia, pylnik 

.. Lilia, zalqznia 

.. Lilia, kwiat, p.pp . 

.. Lilia, pylnik z tkankq zarodnikotworczq 

.. Lilia, znami~ stupka z pytkiem 

Swiat roslin 
.. Storczyk (Orchis), korzer'i powietrzny, p.pp. 

jednolisciennych ~ 25 1 
.. Kosaciec (Iris), sk6rka 

preparatow 
.. Kukurydza, korzer't 

.. Kukurydza, mloda /odyga, p.pp . 

.. Kukurydza, todyga, p.pp . 

.. Kukurydza, mloda todyga, przekr6j 

.. Ryz, korzen, p.pp . 

.. Ryz, iodyga, p.pp . 

.. Ryz, lise, p.pp . 

.. Pszenica (Triticum), karzen, p.pp . 

• Pszenica (Triticum), /odyga, p.pp. 

e Pszenica (Triticum), liSt, p.pp . 

.. Liscie rosliny jed no- i dwulisciennej Gimnajum w Polesiu 

.. todygi rosliny jed no- i dwulisciennej Polesie 9 
100 • Korzenie rosliny jed no- i dwulisciennej 09-105 Baboszewo 



Zestaw 25 preparat6w: • Wyka (Vieia), mitoza 

• Pelargonia, mtoda todyga, p.pp. 

• Pelargonia, lise, p.pp. 

• stonecznik, korzen, p.pp. 

• stonecznik, todyga, przekr6j 

• Kanianka (Cuscuta), pasoiyt na iywieielu 

• Figowiee spr~iysty, lise, p.pp. 

• Wilee ziemniaczany (Ipomoea batatas), in. batat, p.pp. 

• Tasznik (Capselia), lise zarodkowy, przekr6j 

• Tasznik (Capsella), przekr6j rozwij. si~ kwiatu 
• Jaskier (Ranunculus), mtody korzen, p.pp. 

Swiat roslin • Marchew zwyczajna, p.pp. 
dwuliseiennych- 25 1 • Dynia (Cucurbita), przekr6j (1) 
preparat6w • Dynia (Cucurbita), przekr6j (2) 

• Lise bawetny, p.pp. 

• Rqcznik posp. (Ricinus communis), nasiono, p.pp. 

• Przekr6j li.scia typowej rosliny dwulisciennej 

• Wywt6cznik (Myriophyllum), p.pp. todygj rosliny wodnej 

• Grzybien biaty, p.pp. todygi rosliny wodnej 

• Llemn·lak, p.pp. bulwy z ziarnami skrobi 

• Lipa (Tilia), todyga jednoroczna, p.pp. 

• Oleander (Nerium), liSe, p.pp. 

• Tyton (Nicotiana), fisc, p.pp. Gimnajum w Polesiu 
• Wierzba (Salix), fodyga, p.pp. Polesie 9 

101 • Bez dzjki (Sambucus), kora z przetchlinkami 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 
Szkietka nakrywkowe 2 Polesie 9 

i 
102 Zestaw 100 szkietek nakrywkowych 09-105 Baboszewo 

Lupy 8 
Lupa 0 srednicy 75 mm oraz praktycznym powiekszeniu 2,Sx oraz Sx Gimnajum w Polesiu 
z duzq, ergonomicznq rqezkq. Posiada wbudowane swiatto LED, Polesie 9 

103 zasilane 3 bateriami AM (baterie niedotqczone do zestawu). 09-105 Baboszewo 

Model szkieletu cztowieka 
Szkielet ezfowieka (model) wykonany z tworzywa sztueznego, Gimnajum w PoJesiu 

na stojaku, wielkosc 1 
naturalnej wielkosci, na stojaku z k6tkami. Czaszk~ (iuchwa Pclesie 9 

104 
natura Ina 

ruchoma) i konczyny moina odtqczae. Wysokose: 170 cm. 09-105 Baboszewo I 

Gimnajum w Polesiu 
, 

Piankowy model kom6rki 
1 Poiesie 9 

I 
105 

zwierz~cej 
Model kom6rki zwierz~cej umieszczony na podstawie 09-105 Baboszewo 

Piankowy model kom6rki 
Gimnajum w Polesiu 

1 Polesie 9 
106 

rosiinnej 
Model kom6rki roslinnej umieszczony na podstawie 09-105 Baboszewo 

---

----------.-------- -- --.---.•. -----



Starke i Ziemia umieszczone Sq na stabilnym ramieniu, a na 

oddzielnym wysi~gniku umieszczony jest model KSif!iyca, ktory 

moina ustawiac wok6t Ziemi. Model poruszany jest za pomocq 
Tellurium (Starke, Ziemia i 

1 
systemu przektadni i poruszany lub ustawiany rEicznie, podswietlany 

Ksi~zycl bateryjnie (wytCjeznik), wykonany jest z plastiku i metalu. Na 

podstawie umieszezono informaeje (oznaezenia w j.ang.) 0 poraeh Gimnajum w Polesiu 
roku na p6tkulach p6tnoenej i potudniowej oraz oznaczenie 12 Polesie 9 

107 kolejnyeh miesi~ey. 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 
Kompas zamykany 8 Kompas zamykany z igtq zawieszonq w p-1ynie i przyrzCjdami Polesie 9 

108 eelowniczymi. Duza sredniea > 5 em. 09-105 Baboszewo 

Magnetyzm kuli ziemskiej-
W zestawie dwa elementy: model kuli ziemskiej z umieszezonym Gimnajum w Polesiu 

1 wewnqtrz silnym magnesem oraz dwubiegunowy magnes 3- Polesie 9 
109 

zestaw doswiadezalny 
wymiarowy z rCjezk<j. 09-105 Baboszewo 

Energia odnawialna wody-
Zestaw modeli demonstrujqeyeh dziatanie energii odnawialnyeh 

1 (wody, wiatru i stonca). w zestawie 4 wymienne "efekty kor'ieowe" Gimnajum w Polesiu wiatru - stonea - model 
przemiany poszezeg61nyeh energii odnawialnych, tj.: brzEiezyk, Polesie 9 

110 przektadnie, miernik, diody. 09-105 Baboszewo 

Ze5taw 20 doswiadezer'i wraz z omowieniem oraz zestawem 

wyposazenia laboratoryjnego (cytindry, szalki Petriego, zlewki, 
Gleba - zestaw 

1 
pipety, pEiseta, fiolki z korkami, lejki, szpatutka dwustronna, topatka 

doswiadezalny do gleby, site i siatka, sqezki, lupy, itd.) i substaneji, w tym reagent ze 

skalCj kolorymetryeznCj. W ze5tawie takie kolorowe foliowane Gimnajum w Pole5iu 
plan5ze A4 pokazujqee wybrane etapy niektoryeh doswiadczen. Catv Polesie 9 

111 zestaw umieszezony zo5tat w walizee 09-105 Baboszewo 

W zestawie: Dtugopis laserl1atarka 1 5Z1.; • Fiolka PS 75 mm z 

korkiem 2 szt.; • Gw6idi dtugi 2 szt.; • Linijka 15 em transparentna z 

lup'i 1 szt.; • Notatnik 1 szt.; • Dt6wek 1 5zt.; .. Lupa plastikowa z 3 

powiEikszeniami 2 5zt.; .. tyiko-szpatutka 1 5zt.; .. Matryea 

milimetrowa A4 3 szt.; .. Matryea milimetrowa A4 foliowana do 

Zestaw do badania powielania 1 szt.; .. Mikroskop fEiCzny 2Ox-40x podswietlany 1 5zt.; .. 
1 Pipeta Pasteura 3 m14 szt.; • Skala porostowa A4 foliowana, powietrza 

dwustronna 1 szt.; .. Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 5zt.; .. 

Szkietko zegarkowe Sr. 75 mm 3 szt.; • Szpatutka dwustronna 

(ptaska/zagif!ta) 1 szt.; .. Tasma 5amoprzylepna 1 5zt.; • Termometr 

min.-max z higrometrem 1 5zt.; .. Woda destyiowana 200 ml; .. 

Walizka zamykana z rqczkq {wyscieiana wewnqtrz piankq}; • Paski Gimnajum w Polesiu 
wskainikowe do oznaczania zawartosei ozonu w powietrzu 1 5zt.; .. Pole5ie 9 

112 Paski wskainikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.; 09-105 Baboszewo 
Stacja pogody- Parametry: pomiar temperatury wewn.: 

Stacja pogodowa 0 ... +50"C/±1"C; pomiartem peratury zewn.: -40 ... +70·C/±1"C; pomiar 

(termometr, higrometr i 1 
wHgotnosei powietrza: 20 ... 99% I ±5%; pomiar ciSnienia atmosf. 

barometr) 
919 ... 1070 hPa 1±5 hPa; zasilanie bateryjne. Bezprzewodowa stacja Gimnajum w Polesiu 
pogodowa z pomiarem temperatury i wilgotnosci{wewn. i zewn.) Pole5ie 9 

113 oraz cisnienia. 09-105 Baboszewo 



Zestaw do doswiadczer'i Gimnajum w Polesiu 

elektrostatycznych z 2 Zestaw zawiera kompplet pateczek donelektryzowania, statyw Polesie 9 

114 elektroskopem obrotowy pod pateczk~, elektroskop kulkowy. 09-105 Baboszewo 

Zawartosc: 

2 magnesy podkowiaste 

magnesy okrqgte z otworem na trzpieniu {2x czerwony i 4x czerwony 

Zestaw klasowy do 
/ niebieski} 

1 6 kompas6w 
magnetyzmu 

opHki zelaza 

4 magnesy sztabkowe 0 dt. 7,5 cm Gimnajum w Polesiu 
2 magnesy sztabkowe 0 dt. 3,7 cm Polesie 9 

115 10 kart pracy. 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 

Zestaw magnes6w 1 W zestawie 44 eiementy, w tym r6inego typu magnesy, pudetko z Polesie 9 

116 opHkami, ptytki r6inych meta Ii, folie magnetyczne, kompasy i inne. 09-105 Baboszewo 

W sHad zestawu wchodzq: 

pi!iciowiqzkowy laser 

Zestaw do doswiadczen z 
element do catkowitego wewn~rznego odb·lcia 

1 zwierciadto ptasko-wypukto-wkl!iste 
optyki 

ptytka r6wnolegtoscienna Gimnajum w Polesiu 

pryzmaty (prostokqtny, trapezowy) Polesie 9 

117 soczewki (ptasko- i dwuwypukt<!, dwuwkl~stq) 09-105 Baboszewo 

2.Zestaw do badania 
Gimnajum w Polesiu 

rozszerzalnosci cieplnej 
2 Metalowy pierScier'i osadzony w uchwytach i kulka 0 srednicy nieco Polesie 9 

118 mniejszej od srednicy wewn€;trznej pierScienia. 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 

Wahadto rezonansowe 1 Wahadfo rezonansowe wyposazone w 7 kulek na zawieszeniach Polesie 9 

119 bifilarnych 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 

Naczynia potqczone 4 Polesie 9 

120 Zestaw umieszczony na drewnianej podstawie 09-105 Baboszewo 

Szklany palnik spirytusowy 
Gimnajum w Polesiu 

4 Polesie 9 

121 
z wyposaieniem 

Szklany palnik spirytusowy z metalowym tr6jnogiem i ptytkq. 09-105 Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 

Metale i ich stopy zestaw 1 Polesie 9 

122 W zestawie 12 probek metal1 umieszczone w drewnianym pudetku 09·105 Baboszewo 

Paski wskaznikowe pH (0-
Paski (papierki) wskaznikowe, wielopunktowe, do oznaczania Gimnajum w Polesiu 

2 poziomu pH (czutosl': 1,0 pH) sprzedawane w opakowaniach po 100 Polesie 9 

123 
14) 

sztuk. 09·105 Baboszewo 

Rozdzielacz gruszkowy z 
Gimnajum w Polesiu 

4 Polesie 9 

124 
kranem szklanym 

Wykonany ze szHa borokrzemowego, posiada szlif z korkiem. 09-105 Baboszewo 



----'-,- ~~-.-~ .. 

Sktad: 

karty do gry -1 talia 52 kart 

kostki do gry 6-poJowe z oczkami - 15 szt. 
kulki biate dopasowane do rurek - min. 12 szt. 

Pakiet do nauki rachunku 
1 

kulki czarne dopasowane do rurek- min. 12 szt. 

prawdopodobienstwa kuJki czerwone - 3 szt. 
kulki niebieskie - 3 szt. 
pojemniki prostopadtoscienne z tworzywa sztucznego, otwarte z 

zaokrqglonymi naroznikami, do wyrzucania kosci - 4 szt. Gimnajum w Polesiu 

pojemniki z tworzywa z zakr~tkq z rurkq transparentnq - 6 szt. Polesie 9 

125 model Binostat - Deska Galtona 09-105 Baboszewo 

RAZEM 0 
---

cen'i netto i brutto nalezy przeniesc do formularza ofertowego 
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cena cena wartosc 
wartose 

nazwa ilose s2czeg6towy opis miejsce dostawy Model/Prodllcent- kod prodllcenta jednostkowa jednostkowa og6tem 
og6tem 

netto brutto nettow PLN 
brlltto w 

'" 1 2 3 4 5 6 7 , , 10 
Szkota Podstawowa 

Program komputerowy 
16 uLJana i Antoniego Brodeckich 9A 

1 "Matlandia Roczny indywidualny dostliP do gry. 09-130 Baboszewo 

Przewodniki do oznaczania 
drzew, owad6w, grzyb6w, 

10 Szkota Podstawowa w Polesiu 
roslin, organizm6w 

Przewodniki w formie kSiqiki 0 tematyce przyrodniczej. Zawierajq Poiesie 9 
2 wodnych po 2 szt. 

opisy wraz z ilustracjami 09-105 Baboszewo 

Programy komputerowy 
16 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

"Matlandia" Sarbiewo 17 

3 Roczny indywidualny dostliP do gry. 09-130 Baboszewo 

Zestaw multlmedialny 
1 

Program multlmedialny do ksztattowania prawidtowej wymowy Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 
pakiet logopedyczny gfosek oraz wspomagania rozwoju mowy u dzleci. Licencja 1 Sarbiewo 17 

4 stanowiskowa 09-130 Baboszewo 

Teczka Pracy Logopedy 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

5 Pakiet multimedialny z pendrivem, zawiera 900 stron publikacji 09-130 Baboszewo 
Przewodnik do oznaczania 
roslin J drzew , owocow 

10 
Gimnazjum w Baboszewie 

grzyb6w i organizm6w Przewodniki w formie kSiqzki 0 tematyce przyrodniczej. Zawierajq ui.Jana j Antoniego Brodeckich 6 

6 widnych opisy wraz z ilustracjami 09-130 Baboszewo 

Pakiet cwiczen i kart pracy 
do zajlic Terapia dysleksji. 

1 
Funkcje stuchowe. Funkcje Gimnazjum w Baboszewie 
wzrokowe. Grafomotoryka Zawiera 96 twiczen oraz 222 karty pracy na zajlicia korekcyjno- uLJana i Antoniego Brodeckich 6 

7 kompensacyjne 09-130 Baboszewo 

Pakiet cwiczen i kart pracy 

do zajlic korekc-komp. 
1 Gimnazjum w Baboszewie 

Terapia dysleksji. 
ul. Jana i Antoniego Brodecklch 6 

8 ADHD,Rozwoj mowy i jlizyka KSiqika zawiera zarowno cwiczenia, jak i karty pracy 09-130 Baboszewo 

------------"-_.-------- ---



Pakiet cwiczer'i i kart pracy 

do zaj~c korekcyjnokomp. 
Koordynacja 

1 
Wzrokoworuchowa. 

Gimnazjum w Baboszewie 
Koncentracja uwagi. 

9 Orientacji Przestrzenie 
uL Jana i Antoniego Brodeckich 6 

KSiqzka zawiera zarowno ewiczenia, jak i karty pracy 09-130 Baboszewo 

Przewodnik·1 do oznaczania 
Gimnajum w Polesiu 

10 5 rodzaj6w roslin po 2 szt 
10 Przewodniki w formie ksiqzki 0 tematyce przyrodniczej Zawierajq Polesie 9 

opisy wraz z ilustracjami 09-105 Baboszewo 

5pos6b na dysleksj~ -
Gimnajum w Polesiu 

1 Zawiera 125 wariant6w cwiczer'i j~zykowych i ortograficznych. Polesie 9 
11 oprogramowanie 

Wersja: CD- Rom 09-105 Baboszewo 

Edukacyjne programy 
komputerowe plus: cwicz. oprogramowania na CD- Rom 

j~zykowe, 3 1. Cwkzenia Wzrokowo-Stuchowe Porusz Umyst Plus- 2. Gimnajum w Polesiu 

matematycznopamieciowo- Cwiczenia Matematyczno-Pami~ciowe Porusz Umyst Plus 3. Polesie 9 

12 wzrokowo stuchowe CW·lczenia J~zykowe Porusz Umyst Plus 09-105 Baboszewo 

RAZEM 0 
--_. -_. ---_. 
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wartosc wartosc cena cena 
ogOtem nazwa ilos.: szczeg6/owy opis miejsce dostawy Model/Producent- ked producenta jednostkowa jednostkowa og6-tem 

netto brutto nettow PLN brutto w 

p" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Szkota Podstawowa 

Lusterko 1 ul. Jana j Antoniego Brodeckich 9A 

1 Podw6jne magnetyczne kwadratowe, plaskie lusterko, 09-130 Baboszewo 

Lusterka 4 
Szkala Padstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

2 Padw6jne magnetyczne kwadratawe, plaskie lusterko, 09-130 Babaszewa 

Zestaw zawiera 4 kalory masy plastycznej: 

-1 pudeteczko 30g - kolor czelWany, 

Ciastoplasta 4x 30 g 4 - 1 pudeteczka 30g - kolar niebieski, Szkata Podstawowa w Sarblewie 

- 1 pudefeczka 30g - kolar z6tty, Sarbiewo 17 

3 -1 pudeteczka 30g - kalar zielony, 09-130 Babaszewo 

Materiaiy plast- techn.da 
Watki dekaracyjne- 30 r6i:nych wzor6w, wykanane z tworzywa 

sztucznega. 
zaj.arteterapii (Wafki Szablany- do. wycinania oraz do. malowania, mix wzor6w 40 sztuk. 
dekarac.szablany, stemple 

1 stemple-
przybory do masy salnej mix 30 wzor6w, przybary 
faremki do wykraw. pianka do. masy solnej-10 komplet6w faremki do. Gimnazjum w Baboszewie 
do. madel wykrawania- mix 30 faremek, pianka do ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

4 madelowania- mix r6i:nych kolar6w, waga 0,2 kg 8 sztuk 09-130 Baboszewo 

RAZEM 0 
- -_. --- ---_. --_. --_. --_. --- ---- ---- ---- --_ .. --- -- --- ---
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Fundusze 
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(W)c.ZQWsze. 
serce Po!ski 

ilos,; 

3 

Lornetki 2 

1 

Teleskop 1 

2 

Latarka 4 

3 

Cisnieniomierz 1 

4 

----------------------

s:.zczeg6l-owy opis 

4 

Parametry (skrat): 

• POwilikszenie 8x 

• srednica soczewek 26 mm 
• kompaktowa 

• szerokopolowe okulary (W.A.) 

,. pole widzenia 123mjl000m (403 ftjl000 yds) 

• zrenica wyjsciowa (Exit Pupil) 3,25 mm 

wodoodporna 

• pefne pokrycie wielowarstwowe 

• pryzmaty okularowe BAK-4, 

• system centralnej regulacji 

Konstrukcja aptyczna: teleskop zwierciadlany 

Apertura, mm: 130 

Ogn-Iskowa, mm: 900 

Maksymalne powi~kszenie, x: 260 

Okulary: SUPER 25 mm (36x), SUPER 10 mm (90x) 

Srednica okularu: 1,25 

Soczewka Barlowa: 2x 

Tubus ogniskujqcy: z~batkowy, 1,25 

Statyw: aluminiowy, regulowany 

metalowa obudowa 

ir6dto swiatta - 8 jasnych LED 

strumiefi swietlny 451m 

wbudowany wskainik laserowy 

dwu funkcyjny wtqcznik soft-touch (Iatarka / wskaznik laserowy) 

• Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB) 

• Doktadnosc: +/- 3 mmHg 

• Uniwersalny mankiet na ramiE:l od 22cm do 33cm obwodu 

• Zakres pomiarowy cisnienia: 0 - 299 mmHg 

• Zakres pomiarowy t/itna: 40 -199 uderzefi/minut/i 

• Pami/ic: 60 ostatnich wynikow pomiaru wraz z datq i godzinq 

• Funkcja daty ,godziny 

Unia Europejska 
EuroJle';Ski Fl.lndUSl Spoteany 

~ 
L:::::J 

.miejsce dostawy 

5 

Szkota Podstawowa 
1.11. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa 
ul. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa 
uJ. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

09-130 Baboszewo 

Szkofa Podstawowa 
uL lana i Antoniego Brodeckich 9A 

09-130 Baboszewo 

Model/Procillc:ent- kod producenta 

6 

ramach srodk6w 

cena I cena 
jednostkowa jednostkowa 

wartosc 
og6l-em 

netta w PLN 

wartosc 
og6tem 

brutto w 
netta brutto 

'" 7 8 10 



Cechy: -dwa okulary szerokopolowe WF 5x, WF 16x oraz trzy 

obiektywy 4x, lOx, 40x 

powit;!kszenie tubusu WFlx-2x (soczewka Barlowa; zoom) 

powit;!kszenia w zakresie od 2Ox-1280x. 

Mikroskop 20x-1280 z 
Podwojne podswietlenie obrazu {LED} z regulacjq nat~zenia swiaHa 

okularem cyfrowym w 1 
-stolik 

walizce 
mechaniczny do precyzyjnego przesuwu szkietek z preparatami oraz 

koto filtrow (5 kolorow) - 5 gotowych 
preparatow mikroskopowych - zestaw do 
wykonywania wfasnych preparatow (mikrotom, szkietka Szkota Podstawowa w Polesiu 
podstawowe i nakrywkowe) - zasilanie Polesie 9 

5 bateryjne (3 x AA) 09-105 Baboszewo 

Gtowica: monokularowa 

Material uktadu optycznego: szldo optyczne 

Powit;!kszenie, x: 200 

Srednica tubusu okularu, mm: 23,2 
Mikroskopy szkolne 8 Okulary: H12,5x 

50czewki obiektywowe: 16x, achromatyczna 

5tolik, mm: 10Ox90, z zaciskami Szkota Podstawowa w Polesiu 
Kondensor: diafragma obrotowa Polesie 9 

5 Regulacja ostrosei: zgrubna, 20 mm 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 
Lornetka 7-21x40 z zoomem 4 Wyposazona w funkcjt;! "zoom" od 7-21x. Gumowana. Pole widzenia Polesie 9 

7 96 m/l000 m. 09-105 Baboszewo 
Rodzaj wyswietlacza: LCD, podswietlany 

Miernik nat~zenia diwit;!ku 1 
Zakres pomiarowy: 40 ... 130dB Szkota Podstawowa w Polesiu 
Zrodto zasilania: 1 bateria 9V 6F22 Polesie 9 

8 Probkowanie: 2x/s 09 105 Baboszewo 
Ceehy: 

Zakres wazenia wynosi 0,05 - 2000 g 

Doldadnosc 0,01 g 

Srednica powierzchni wazqcej: 13 em 
Waga faboratoryjna 2 19x23x7cm 

Ostona przeeiwpodmuchowa 
Wyswietiacz: LED Szkota Podstawowa w Polesiu 
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, a podstaw~ i ostona z Polesie 9 

9 tworzywa sztueznego i stali. 09-105 Baboszewo 
Parametry (skrot): 

• powit;!kszenie 8x 
• srednica soczewek 26 mm 

• kompaktowa 

• szerokopolowe okulary (W.A.) 
Lornetki 2 • pole widzenia 123m/l000m (403 ft/l000 yds) 

• ireniea wyjSciowa {Exit Pupil} 3,25 mm . 
wodoodporna 

• petne pokrycie wielowarstwowe Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
• pryzmaty okularowe BAK-4, Sarbiewo 17 

10 • system eentralnej regulaeji 09-130 Baboszewo 



Konstrukcja optyczna: teleskop zwierciadlany 

Apertura, mm: 130 

Ogniskowa, mm: 900 

Maksymalne powi~kszenie, x: 260 
Teleskop 1 Okulary: SUPER 25 mm (36x), SUPER 10 mm (90x) 

Srednica okularu: 1,25 

Soczewka Barlowa: 2x Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Tubus ogniskujqcy: zEibatkowy, 1,25 Sarbiewo 17 

11 Statyw: aluminiowy, regulowany 09·130 Baboszewo 

metalowa obudowa 

zr6dto swiatla - 8 jasnych LED 
Latarka 4 strumien swietlny 451m 

wbudowany wskainik Jaserowy Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
dwu funkcyjny wtqcznik soft-touch (Iatarka / wskainik laserowy) Sarbiewo 17 

12 09-130 Baboszewo 

• Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB) 

• Doktadnosc: +/- 3 mmHg 

• Uniwersalny mankiet na rami~ od 22cm do 33cm obwodu 
Cisnieniomierz 1 • Zakres pomiarowy cisnienia: 0 - 299 mmHg 

• Zakres pomiarowy tfitna: 40 -199 uderzen/minut~ 

• Pami~c: 60 ostatnich wynik6w pomiaru wraz z datq i godzinq Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
• Funkcja daty ,godziny Sarbiewo 17 

13 09-130 Baboszewo 
Cechy: -dwa okulary szerokopolowe WF 5x, WF 16x oraz trzy 
obiektywy 4x, lOx, 40x 

powi~kszenie tubusu WFlx-2x (soczewka Barlowa; zoom) 

powi~kszenia w zakresie od 20x-1280x. -
Podw6jne podswietlenie obrazu (LED) z regulacjq nat~i.enia 5wiatia 

Mikroskop 20x-1280x z -stolik 
podtqczeniem do komputera 

1 
mechaniczny do precyzyjnego przesuwu szkietek z preparatami oraz 
kolo filtr6w (5 koJor6w) - 5 gotowych 
preparat6w mikroskopowych - zestaw do 
wykonywania wtasnych preparat6w (mikrotom, szkielka Gimnazjum w Baboszewie 
podstawowe i nakrywkowe) - zasilanie ul.Jana i Antoniego Brodeckich 6 

14 bateryjne (3 x AA) 09-130 Baboszewo 
Gtowica: monokularowa 

Material uktadu optycznego: szkto optyczne 

Powifikszenie, x: 200 

Srednica tubusu okularu, mm: 23,2 
Mikroskopy szkolne 8 Okulary: Hl2,5x 

Soczewki obiektywowe: l6x, achromatyczna 

Stolik, mm: lOOx90, z zaciskami Gimnazjum w Baboszewie 
Kondensor: diafragma obrotowa ui.Jana i Antoniego Brodeckich 6 

15 Regulacja ostrosci: zgrubna, 20 mm 09-130 Baboszewo 



Lornetka 7-21x40 z zoomem 4 
Gimnazjum w Baboszewie 

Wyposazona wfunkcj<: "zoom" od 7-21x. Gumowana. Pole widzenia ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
16 96 m/lOOO m. 09-130 Baboszewo 

Maksymalne obciqzenie: 3 kg 

Podziatka: 0,1 g 

Jednostki wazenia: g, gn, otz, oz, dtw, ct, TI 
Materiat powierzchni wazqcej: stal szlachetna 

Waga elektroniczna 2 Wyswietlacz LCD z podswietleniem 

Zasilanie: Baterie 2 x AAA 

Zywotnosc baterii: Do 20 godz. Gimnazjum w Baboszewie 
Funkcje: Zero -Zerowanie;Tare - Tarowanie; Unit Switch -Zmiana ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 

17 jednostek wazenia; Piece Counting -Zliczanie sztuk. 09-130 Baboszewo 

Maksymalne obciqzenie: 3 kg 

Podziatka: 0,1 g 

lednostki wazenia: g, gn, otz, oz, dtw, ct, TI 
Material powierzchni wazqcej: sta! szlachetna 

Waga szkolna elektryczna 1 Wyswietlacz LCD z podSINietleniem 

Zasilanie: Baterie 2 x AM 

Zywotnosc baterii: Do 20 godz. Gimnazjum w Baboszewie 
Funkcje: Zero - Zerowanie;Tare - Tarowanie; Unit Switch -Zmiana ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 

18 jednostek wazenia; Piece Counting - Zliczanie sztuk. 09-130 Baboszewo 

Cechy: dwa okulary szerokopolowe WF 5x, WF 16x oraz trzy 

obiektywy 4x, lax, 40x 

powi~kszenie tubusu WFlx-2x (soczewka Barlowa; zoom) 

powi~kszenia w zakresie od 20x-1280x. 

Mikroskop 20x-1280x z 
Podw6jne podswietlenie obrazu (LED) z regulacjq natEj:zenia swiatta 

-stolik 
okularem cyfrowym w 1 
walizce mechaniczny do precyzyjnego przesuwu szkietek z preparatami oraz 

kato filtr6w {S kolor6w) - S gotowych 
preparatow mikroskopowych - zestaw do 
wykonywania wtasnych preparat6w {mikrotom, szkietka Gimnajum w Polesiu 
podstawowe i nakrywkowe) - zasilanie Polesie 9 

19 bateryjne (3 x M) 09-105 Baboszewo 
Gtowica: monokularowa 

Materiat uktadu optycznego: szkto optyczne 

Powi<:kszenie, x: 200 

Srednica tubusu okularu, mm: 23,2 
Mikroskopy szkolne 4 Okulary: H12,Sx 

Soczewki obiektywowe: 16x, achromatyczna 

Stolik, mm: 100x90, z zaciskami Gimnajum w Polesiu 
Kondensor: diafragma obrotowa Polesie 9 

20 Regulacja ostrosci: zgrubna, 20 mm 09-10S Baboszewo 

Gimnajum w Polesiu 
Lornetka 7-2lx40 z zoomem 4 Wyposazona wfunkcj~ "zoom" od 7-2lx. Gumowana. Pole widzenia Polesie 9 

21 96 mllOOO m. 09-105 Baboszewo 



Rodzaj wyswietlacza: LCD, podswietiany 

Miernik nat~zenia diwi~ku 1 
Zakres pomiarowy: 40 ... 130dB Gimnajum w Polesiu 

Zr6dto zasilania: 1 bateria 9V 6F22 Polesie 9 

22 Pr6bkowanie: 2x/s 09-105 Baboszewo 

Cechy: 

Zakres wazenia wynosi 0,05 - 2000 g 
Dokfadnosc 0,01 g 

Srednica powierzchni wazqcej: 13 cm 

Waga laboratoryjna 1 19x23x7cm 

Ostona przeciwpodmuchowa 
Wyswietlacz: LED Gimnajum w Polesiu 
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, a podstaw~ i ostona z Polesie 9 

23 tworzywa sztucznego i stalL 09-105 Baboszewo 
Maksymalne obciqzenie: 3 kg 

Podziatka: 0,1 g 
lednostki wazenia: g, gn, otz, oz, dtw, ct, TI 
Material powierzchni waiqcej: stal szlachetna 

Waga elektroniczna 1 Wyswietlacz LCD z podswietleniem 

Zasilanie: Baterie 2 x AAA 
z.ywotnosc batedi: Do 20 godz. Gimnajum w Polesiu 
Funkcje: Zero -Zerowanie;Tare - Tarowanie; Unit Switch - Zmiana PoJesie 9 

24 jednostek waienia; Piece Counting - Zliczanie sztuk. 09-105 Baboszewo 

RAZEM 0 
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~"" cena wartosc wartosc 

nazwa ilosc szczeg610wy opis miejsce dostawy Model/Produce"t- kod producenta jednostkowa jednostkowa og6tem 
og6tem 

netto brutto netto w PLN 
brutto w 

''" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,0 

W zestawie 7 r6i:nych pr6bek materiat6w 0 dtugosci 20 em: 

aluminiowy, 

Przewodniki i izolatory 
stalowy, 

1 miedziany, 
(zestaw) 

drewniany, 

szklany, Szko-ta Podstawowa 
plastikowy, uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

1 sznurek bawetniany. 09-130 Baboszewo 

Paleczka eJektrostatyczna, 
Pateczka akryJowa a dtL%osci 30 em stuzqca do pnenoszenia 5zkota Podstawowa w PoJesiu 

4 tadunk6w elektrycznyeh i por6wnywania wfasnosci Polesie 9 
2 akryJowa 

elektrostatycznych. 09-105 Baboszewo 

5zkola Podstawowa w Polesiu 
Zestaw proste obwody 

2 W skfad zestawu wchodzq magnetyezne przewody pofqczeniowe (7 Polesie 9 
3 elektryezne z multimetrem 

sztuk) 09-105 Baboszewo 

Zestaw do demonstracjf linii Szkota Podstawowa w Polesiu 

pola magnetycznego 1 W zestawie: przewodnik prostoliniowy, przewodnik kOfOWY, zwojnica Polesie 9 

4 pnewodnika z prqdem 09-105 Baboszewo 

W zestawie 7 roznych pr6bek materiat6w 0 dtugosd 20 em: 

aluminiowy, 

Przewodniki i izolatory 
staiowy, 

1 miedziany, 
(zestaw) 

drewniany, 

szklany, Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

plastikowy, 5arbiewo 17 

5 sznurek bawetniany. 09-130 Baboszewo 

Prqdnica - silnik 1 
Gimnazjum w Baboszewie 

ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 

6 Prqdnica umieszczona na drewnianej podstawie 09-130 Baboszewo 

Rodzaj: elektryczny 

Pomiary: podstawowe napj~cie state, prqd staty, opornosc 

Miernik elektryczny 
4 

Pomiary dodatkowe: test diody, testtranzystorow 

uniwersalny Informacje dodatkowe: Cyfrowy wyswietlacz, ochrona przed Gimnazjum w Baboszew'le 

przeciqzeniem. ul. Jana i Antoniego Brodeekich 6 

7 Gwarancja: 2 lata 09-130 Baboszewo 
-~ -- -- -- - ~ --~ --- - - --- --- --- --- -- -
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Zestaw klasowy do nauki 0 
W zestawie ponad 100 element6ww por~cznym pojemniku, w tym: 

elektrycznosci 
1 silniczki, i.arowki, brz~czyki, diody LED, baterie, pojemniki na baterie, Gimnajum w Polesiu 

wybor szesciu przefqcznikow, diody, przyrzqd do zdejmowania i Polesie 9 

8 obcinania izolacji z drutow, specjalne srubokr~ty 09-105 Baboszewo 

Zestaw proste obwody 
Gimnajum w Polesiu 

9 elektryczne z multimetrem 
2 W sHad zestawu wchodzq magnetyczne przewody porqczeniowe (7 Polesie 9 

sztuk) 09-105 Baboszewo 

Zestaw do demonstracji linii Gimnajum w Polesiu 

poJa magnetycznego 1 W zestawie: przewodnik prostoliniowy, przewodnik kotowy, zwojnica Polesie 9 

10 przewodnika z prqdem 09-105 Baboszewo 

RAZEM 0 
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wartosc wartosc I; C"eo cena 
ila~c szczeg6lowyapi" miejsce dostawy ModeljProducent- kod producenta jednostkowa jednostkowa agolem og6iem nazwa 

bruttow netto brutto netto w PLN 
PeN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 w 

Wykonczenie gtowicy stetoskopu: stal nierdzewna 

Technologia gtowicy: dwustronna 

Stetoskop 1 
Przew6d (lira): jednokanatowy 

Duia membrana: Epoksydowa/wt6kno szklane, dwutonowa, 

sredniea 4,4 em Szko/a Podstawowa 
Mata membranal lejek: Lejek ,sredniea 3,2 em, gtEibokosc 7 mm ul. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

1 Gwarancja 3 lata 09"130 Baboszewo 

Tablica biata, magnetyczna, suchoseieralna 0 idealnie gtadkiej 

powierzehni lakierowanej . Rama wykonana z profilu aluminiowego. 

Biata tabliea metalowa 1 
Narozniki tablicy wykonezone estetyeznymi, plastikowymi 

elementami. Szkohl Podstawowa 
ul. lana j Antoniego Brodeckich 9A 

2 09-130 Baboszewo 

W zestawie 6 magnetyeznyeh przyrzCjd6w tablieowych: 

-linijka 0 dtugosci 100 em 

Komplet magnetycznych 
-ekierka 60 stopni 60em 

1 -ekierka 45 stopni 60em 
przyrqd6w tablieowyeh 

-kqt:omlerz 180 sto pni 50cm 

-eyrkiel z przyssawkami Szko/a Podstawowa 
-wskaznik 0 dtugosci 100 em. wykonane uL lana i Antoniego Brodeckich 9A 

3 z tworzywa srtueznego, posiadaj<j zdejmowane uehwyty 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: 
Bryly magnetyczne petne 

- 8 bryt magnetyeznyeh: 4 kule 0 sredniey 7,6 em oraz 4 szesciany 0 Szko/a Podstawowa 3D utamkowe 1 kpl (20 1 
boku 7,6 em ul. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

4 element6w) 
- pudelko i podstawa do przeehowywania 09-130 Baboszewo 

Komplet 4 magnetycznych modeli jabtek w r6inych kolorach do 

Magnetyeznejabtka utamki 4 
nauki utamk6w: 1/2, 1/3, 1/4 Uabfka rozktadaj<j si~ odpowiednio na Szkohl Podstawowa 
2,3 i 4 ez~sci). Wykonane z tworzywa sztucznego, moeowane na uL lana i Antoniego Brodeckich 9A 

5 magnesy 09-130 Baboszewo 

Szkohl Podstawowa 
OS liezbowa 3 Miara z podziatk<jl00 sektor6w - przemiennie 10 ezerwonych, 10 ul. lana i Antoniego Brodeckich 9A 

6 bia/yeh. MoiJiwosc pisania markerami suehoscieralnymi. 09-130 Baboszewo 
-_. 

__ .0 ____ ". __ _ 

~-~---~. ~~-~---. ~--.---~--------



Zestaw zawierajq:ey 10 bry/ 0 kolorowej, transparentnej podstawie. 
Wykonane z tworzywa sztucznego. Wysokosc kai.dej bryty ok. 15 em. 
Sktad zestawu: 
- kula 

- potkula 

Bryly geometryezne 
- walee 

olbrzymie 1 k~mp! (10 1 
- stoi.ek 

elementow) 
- szescian 

prostopadloseian 
- graniastoslup trojkq:tny 

- graniastostup szeseiokq:tny 
- ezworo.scian 

- ostrostup 0 podstawie kwadratu Szkota Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

7 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: linijka niemagnetyczna 100 em (zakres podziafu od 0 do 

Zestaw do mierzenia 
100 em, dokladnosc 1 mm), Miarka drewniana sktadana 2 m (zakres 

1 podziatu od a do 2 m, doktadnosc 1 mm), Miara zwijana 10 m (zakres 
dtugo.sci 

podziatu od a do 10 m, doktadnosc 1 mm, na rewersie podziatka w Szkola Podstawowa 
stopaeh i ealaeh), Koto do odmierzania odlegtosci (zakres pomiaru od uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

8 a do nieskonezonosei, doktadnosc 1 em) 09-130 Baboszewo 

Komplet podstawowyeh modeli bryl geometryeznych, wykonanyeh 
bez seian podstaw , dzi~ki ezemu moi.na wypetniacje por6wnawczo 

Zestaw bryt petnyeh do wodq: lub materialami sypkimi. Wysokosc bry/ lSem. 
mierzenia i por6wnan 1 W zestawie: 
obj~tosci prostopadtoscian 0 podstawie kwadratu 

ostroslup 0 podstawie kwadratu Szkota Podstawowa 
walee ul. Jana j Antoniego Brodeckich 9A 

9 stoi.ek 09-130 Baboszewo 
Zawartosc zestawu: 

Bry/y szkieletowe -zestaw 
1 

-180 kolorowyeh kulek 0 srednicy 1,6 em (kai.da kulka posiada 26 Szkota Podstawowa 
do budowy otworow) ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

10 -180 patyezkow 0 dtugosei od 1,6 do 7,5 em 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: 

1. walec z zaznaczonymi przekq:tnymi i wysokoseiCj 
2. walee z ptaszczyznami 

Bry/y obrotowe 1 
3. stozek z zaznaczonymi przekCjtnymi i i wysokosciCj 
4. stozek z ptaszczyznami 
S. kula z ptaszezyznami i przekCjtnymi 

6. potkula do pisania flamastrami suchoscieralnymi Szkofa Podstawowa 
Wykonane z przeiroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

11 wysokosciami, przekq:tnymi i ptaszczyznami przekroju 09-130 Baboszewo 
Wymiary: 60xSOxl,Scm FALA - zabawka wykonana z drewna, montaz Szkola Podstawowa 

Tablica scienna fala 1 scienny, dzieci mogCj ",rysowac", ksztart zar6wno rq:czkami oraz ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
12 nozkami. 09-130 Baboszewo 



• 

Wymiary: 60xSOxl,Scm GORA - zabawka wykonana z drewna, Szkola podstowowa 

Tablica scienna g6ra 1 mantal scienny, dzieci mogq ",rysowac", ksztatt zar6wno rqczkami uL Jalla i Antoniego Brodeckich 9A 

13 oraz n6zkami. 09-130 Baboszewo 

Stetoskop wyposaiony w jednostronnq, ptaskq gtowic~ potqczonq z Szkola Podstawowa w Polesiu 
Stetoskop uczniowski 4 

rurkami przy pomocy jednokanatowego przewodu akustycznego w Polesie 9 

14 ksztatde Htery Y z antystatycznego PCV. Srednica membrany: 1-3/4" 09-105 Baboszewo 

Komplet eIement6w do 
Komplet zawiera 380 elementy tqczqce ("wierzchotkl" bryfJ a Szkota Podstawowa w Polesiu 

1 zr6i.nicowanych kolorach j ilosci boIc6w t<jczqcych si~ z rurkami (500 Poiesie 9 

15 
budowy szkielet6w bryt 

sztuk- rai.ne koJory, sztywne i gi~tkie). 09-105 Baboszewo 

Tablica z aluminiowq ramq, biata dwustronna, magnetyczna, Szkota Podstawowa w Polesiu 
Tablica z przyborami 

1 sucho.scieralna. przybory: cyrkiel, kqtomierz, 2 ekierki, linijka. Polesie 9 

16 
magnetycznymi 

Wypoazone w zdejmowane uchwyty oraz magnesy 09·105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 
Kalkulator prosty dJa 

8 12-pozycyjny, funkcja klawisza cofania ostatniej cyfry, kasowanie Polesie 9 
uczniow 

ostatniej pozycji 09-105 Baboszewo 17 

Bryly pasiadajq kolarowe podstawy. Stosunek podstawy do 

wysokosci wynosi 1:2. 

Komplet zawiera dwie siatki, wykonane z gi~tkiej folii {kolar moze 

r6i:nic si~ od widocznych na zdj~ciu}. 

Wykaz bryt: 

- graniastostup trojkqtny 

Zestaw bryl ,,2 w 1" 
- graniastosrup osmiakqtny 

2 - kula 
rozkladanych z siatkami 

- ostrostup tr6jkqtny 

- ostrostup kwadratowy 

- ostrostup osmiokqtny 

- prostapadfoscian 

- stai.ek Szkota Podstawowa w Polesiu 

- szescian Polesie 9 

18 -walec 09-105 Baboszewo 

450 figur transparentnych-
Szkola Podstawowa w Polesiu 

2 W sHada zestawu wchodzi 15 figur geometrycznych transparentnych Polesie 9 

I 
19 tangram w roznych kolorach, razem 450 figur. 09-105 Baboszewa 

Zawiera 6 bryt "otwartych" wykonanych z przezroczystego plastiku: Szkota Podstawowa w Polesiu I 
Zestaw 6 bryt do 

2 walec, 2 prostopadtosciany {w tym szescian}, kula, stoiek, ostrosiup Polesie 9 
20 porownywania obj~tosci 

kwadratowy. 09-105 Baboszewo 

Magnetyczne bryty- utamki Zestaw zawiera 20 magnetycznych element6w sktadajqcych si~ na 8 Szkota Podstawowa w Polesiu 

zestaw 20- elementowy 
2 

bryt: 4 kule i 4 szesdany. Bry/y podzielone Sq na cz~sci obrazujqce Polesie 9 

21 r6ine utamki: 1/2, 1/3 i 1/4 Orcll jednq calosc {1/1}. 09-105 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu 
Pieniqdze banknoty i 

8 zestaw banknot6w 0 nominatach: 10, 20, 50, 100 i 200 zt oraz Polesie 9 
22 monety monety 09-105 Baboszewo 

W sHad zestawu wchodzq; 10 prostopadtoscian6w {ptyt} 10xl0xl j. 

Szescian 1000 jednostek {ljedn.=lcm}, 20 prostopadloscian6w 10xlxl j., 100 szeScian6w Szkota Podstawowa w Polesiu 
4 

rozkiadany-132 elementy {klockow} lxlxlj., jeden szescian 10xl0xl0 j. i transparentne Polesie 9 

23 pudetko 09-105 Baboszewo 



-------------------------------.----_._------

Kostki - pakiet klasowy 
Zestaw zawlera po 10 sztuk kazdego z pi~ciu rodzaj6w kostek: 5- Szkota Podstawowa w Poleslu 

1 
seiennyeh z oezkami, z eyframi 1-5, z cyframl 7-12, z pustymi polami Polesie 9 

24 oraz 10-seiennyeh z eyframi. tqeznie 50 kostek 09-105 Baboszewo 
Wykonany z tworzywa sztueznego, posiada 2 tareze- wi~ksza 

Zegar dwutarezowy 
wskazuje godziny i minuty, mniejsza wskazuje cyfry arabskie i Szkota Podstawowa w Polesiu 

1 
rzymskie. W kompleele 12 magnetyeznyeh tabliezek do Polesie 9 

25 oznaezaniaminut. 09-105 Baboszewo 

Waga metalowa Szkota Podstawowa w Poleslu 
1 Polesie 9 

26 
do 2 kg 

Metalowa waga, doktadnose +1- 19, maks. nos nose 2 kg 09-10S Baboszewo 

Odwazniki do wagi- W sktad zestawu wehodzi 13 sztuk odwaznik6w eatkowity ieh ei~zar 
komplet2-tqcznie 2 kg- 1 2 kg, Szkota Podstawowa w Polesiu 
13sztuk Odwazniki zeliwne: lx 1000g, lx SOOg, lx 200g, 2x 100g Polesie 9 

27 Odwainiki mosi~zne: lx 50g, lx 20g, 2x 109, 1 x 5g, 2 x 2g, lx 19 09-105 Baboszewo 

Piramida matematyeznaMl- Szkoia Podstawowa w Poleslu 
3 Polesie 9 

28 dodawanie do 100 
W zestawie znajduje si~ 36 trojkqtow 09-105 Baboszewo 

Piramida matematycznaM2- Szkota Podstawowa w Polesiu 
3 Polesie 9 

29 tabliezka mnozenia 
W zestawie znajduje si~ 49 trojkqt6w 09-105 Baboszewo 

Piramida ortografiezna-P2-6- Szkofa Podstawowa w Polesiu 
2 Polesie 9 

30 u,rz-z,eh-h 
W zestawie znajduje si'l: 25 tr6jkqt6w 09-105 Baboszewo 

Piramida logopedyezna Ll Szkota Podstawowa w Polesiu 
2 Polesie 9 31 gtoski s,z,c,dz 

W zestawie znajduje sie;: 25 trojkqtow 09-105 Baboszewo 

Piramida logopedyezna L2 Szkota Podstawowa w Polesiu 
2 Polesie 9 32 gtoski b-p,d-t,w-f 

W zestawie znajduje sie;: 25 tr6jkqtow 09-105 Baboszewo 

Wykoiiezenie gtowicy stetoskopu: stal nierdzewna 
Teehno[ogia gtowicy: dwustronna 

Stetoskop 1 
Przewod (lira): jednokanarowy 
Duia membrana: Epoksydowa/wt6kno szklane, dwutonowa, 
srednlea 4,4 em Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Mata membrana/lejek: Lejek ,srednica 3,2 em, gt~bokose 7 mm Sarbiewo 17 

33 Gwaraneja 3 lata 09-130 Baboszewo 

W zestawie 5 magnetyeznyeh przyrzqd6w tablicowyeh: 
-linijka 0 dtugosci 100 em 

Komplet magnetyeznyeh 
-ekierka 60 stopni 50em 

przyrzqd6w tablicowyeh 
2 -ekierka 45 stopni 60cm 

-kqtomierz 180 stopni 50em 
-eyrkiel z przyssawkami Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
-wskaznik 0 dtugosci 100 em. wykonane Sarbiewo 17 

34 z tworzywa sztueznego, posiadalq zdejmowane uchwyty 09-130 Baboszewo 



Zawartosc: 
Bryty magnetyczne peine 

- 8 bryt magnetycznych: 4 kule 0 srednicy 7,6 em oraz 4 szeseiany 0 Szkola Podstawowa w Sarbiewie 3D utamkowe (20 1 
boku 7,6 em Sarbiewo 17 

35 
element6w) 

- pudetko i podstawa do przeehowywania 09-130 Baboszewo 
Komplet 4 magnetyeznyeh mod ell jablek w r6inyeh koloraeh do 

Magnetyezne jabtka-
8 

nauki u/amk6w: 1/2, 1/3, 1/4 Uabtka rozk/ada]q Si'i odpowiednio na Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
ufamki 2,3 i 4 cz~sei). Wykonane z tworzywa sztucznego, moeowane na Sarbiewo 17 

36 magnesy 09-130 Baboszewo 

as liczbowa Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
1 

Miara z podziatkq 100 sektor6w - przemiennie 10 ezerwonyeh, 10 Sarbiewo 17 
37 biatych. Moillwosc pisania markerami suchoscieralnymi. 09-130 Baboszewo 

Zestaw zawierajqey 10 bryt 0 kolorowej, transparentnej podstawie. 
Wykonane z tworzywa sztueznego. Wysokosc kaidej bryly ok. 15 em. 
Sktad zestawu: 
- kula 
- p6/kula 
- walec 

Bryty geometryczne- - stoiek 
olbrzymie (10 szt.) 

1 
- szescian 
- prostopadtoscian 
- graniastostuptr6jkqtny 
- graniastostup szeseiokCjtny 
- ezworoseian 
- ostrostup 0 podstawie kwadratu Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
38 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: Linijka niemagnetyezna 100 em (zakres podziatu od 0 do 

Zestaw do mierzenia 
100 em, doktadnosc 1 mm), Miarka drewniana sktadana 2 m (zakres 

1 podziatu od 0 do 2 m, doktadnosc 1 mm), Miara zwijana 10 m (zakres 
dtugosci 

podzialu od 0 do 10 m, doktadnosc 1 mm, na rewersie podzialka w Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
stopaeh i ealaeh), Koto do odmierzania odlegtosei (zakres pomiaru od Sarbiewo 17 

39 o do nieskonezonosei, dokladnosc 1 em) 09-130 Baboszewo 

Komplet podstawowych modell bryt geometryeznych, wykonanych 
bez scian podstaw , dzi~ki czemu moi.na wypetniaeje por6wnawezo 

Zestaw bryt petnyeh do wodq lub materiatami sypkimi. Wysokose bryl15cm. 
mierzenia i por6wnan 1 W zestawie: 
obj~tosei prostopadtoseian 0 podstawie kwadratu 

ostros/up 0 podstaw-Ie kwadratu Szlco/a Podstawowa w Sarbiewie 
walec Sarbiewo 17 

40 stoiek 09-130 Baboszewo 
Zawartosc zestawu: 

Bryly szkieletowe - zestaw -180 kolorowyeh kulek 0 srednicy 1,6 em (kaida kulka posiada 26 Szico/a Podstawowa w Sarbiewie 
do budowy 

1 
otwor6w) Sa~biewo 17 

41 -180 patyezk6w 0 dtugosci od 1,6 do 7,5 em 09-130 Baboszewo 



Zawartosc: 

1. walec z zaznaczonymi przekqtnymi i wysokosci'l 

2. walec z ptaszczyznami 

Bryty obrotowe 1 
3. stozek z zaznaczonymi przekqtnymi i i wysokosCi<! 

4. stozek z ptaszczyznami 

5. kula z pfaszczyznami i przekqtnymi 

6. pofkula do pisania flamastrami suchoscieralnymi Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi Sarbiewo 17 

42 wysokosciami, przekqtnymi i ptaszczyznami przekroju 09-130 Baboszewo 

Kostka manipulacyjna 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

5arbiewo 17 

43 Kostaka w ksztatcie szescianu, wykonana z pianki 09-130 Baboszewo 

W zestawie: 

25 kolorowych kostek 

Pami~c 30- gra 1 
55 kart wzorow 

klepsydra 5zkota Podstawowa w Sarbiew'le 

100 zetonow 5arbiewo 17 

44 instrukcja 09-130 Baboszewo 

TabHca biata, magnetyczna, suchoscieralna, z tlWale naniesionym 

Biata tablica z uktadem 
2 

uktadem. Oprawiona w ram~ aluminiowq anodowanq, narozniki Gimnazjum w Baboszewie 

wspo-trz~dnych plastikowe. W komplecie zestaw mocujqCY, instrukcja, potka na ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

45 pisaki. 09-130 Baboszewo 

Tablica z przyborami 
2 

Tablica z aluminiow'l ram'l, biata dwustronna, magnetyczna, Gimnazjum w Baboszewie 

magnetycznymi suchoscieralna. przybory: cyrkiel, kqtomierz, 2 ekierki, linijka. ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

46 Wypoazone w zdejmowane uchwyty oraz magnesy 09-130 Baboszewo 

Kalkulator prosty dla 
16 

Gimnazjum w Baboszewle 
uczniow 12-pozycyjny, funkcja klawisza cofania ostatniej cyfry, kasowanie ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 

47 ostatnlej pozycji 09-130 Baboszewo 
---



zawiera siatki bryt: 
ostrosiupa prawidtowego czworokqtnego, 
ostrostupa prawidtowego trojkqtnego, 

ostrostupa ° podstawie trapezu rownoramiennego, 
ostrosfupa prawidtowego szesciokqtnego, 
ostrostupa 0 podstawie rombu, 
szescianu (3 sztuki), 

graniastostupa prawidfowego tr6jkqtnego, 
prostopadloscianu 0 podstawie prostokCjta, 

Siatki bryt i figur 
prostopadtoscianu a podstawie kwadratu, 

2 graniastoslupa 0 podstawie trapezu r6wnoramiennego, 
geometrycznych 

graniastostupa prawidlowego szesciokqtnego, 
graniastostupa 0 podstawie r6wnoJegloboku, 
czworoscianu foremnego, 
graniastostupa 0 podstawie tr6jkqta prostokqtnego, 
graniastosfupa 0 podstawie tr6jkqta r6wnoramiennego, 

ostrosfupa 0 podstawie tr6jkqta prostokqtnego, 
ostrostupa 0 podstawie tr6jkqta r6wnoramiennego, 
ostrostupa 0 podstawie prostokqta, Gimnazjum w Baboszewie 
siatki trzech ostrostup6w, kt6re po z/oieniu tworzq szescian, uL lana i Antoniego Brodeckich 6 

48 Poradnik metodyczny. 09-130 Baboszewo 

Zawartosc: 

1. walec z zaznaczonymi przekqtnymi i wysokosciq 
2. walec z piaszczyznami 

Modele bryt obrotowych 2 
3. stoiek z zaznaczonymi przekqtnymi i j wysokosci q 
4. stoiek z piaszczyznami 
5. kula z piaszczyznami i przekqtnymi 
6. po/kula do pisania flamastrami suchoscieralnymi Gimnazjum w Baboszewie 
Wykonane z przeiroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 

49 wysokosciami, przekqtnymi i ptaszczyznami przekroju 09-130 Baboszewo 
Tabllca biala, magnetyczna, suchoscieralna, z trwale naniesionym 

Biata tabJica z uktadem 
1 

uktadem. Oprawiona w ram~ aluminiowq anodowanq, narozniki Gimnajum w Polesiu 

wsp6trz~dnych plastikowe. W komplecie zestaw mocujqcy, instrukcja, polka na Polesie 9 

SO pisaki. 09·105 Baboszewo 

Tablica z przyborami 
Tablica z aluminiowq ramq, biata dwustronna, magnetyczna, Gimnajum w Polesiu 

1 suchoscieralna. przybory: cyrkiel, kqtomierz, 2 ekierki, linijka. Polesie 9 
51 magnetycznymi Wypoaione w zdejmowane uchwyty oraz magnesy 09-105 Baboszewo 

Kalkulator prosty dla 
Gir.majum w Polesiu 

16 12-pozycyjny, funkcja klawisza cofania ostatniej cyfry, kasowanie Polesie 9 
uczniow 

~? -- -
ostatniej pozycji 09-105 Baboszewo 

---------.------------------------



zawiera siatki bryt: 
ostroslupa prawidlowego czworokqtnego, 
ostros/upa prawidtowego trojkqtnego, 
ostros/upa 0 podstawie trapezu rownoramiennego, 
ostrostupa prawidtowego szesciokqtnego, 
ostrosiupa 0 podstawie rombu, 
szescianu (3 sztuki), 
graniastosiupa prawidtowego trojkqtnego, 
prostopadtoscianu 0 podstawie prostokqta, 

Siatki bryf i figur prostopad-loscianu ° podstawie kwadratu, 
1 graniastostupa ° podstawie trapezu rownoramiennego, geometrycznych zestaw 

graniastostupa prawidiowego szesciokqtnego, 
graniastostupa ° podstawie r6wno!egioboku, 
czworoscianu foremnego, 
graniastoslupa 0 podstawie tr6jkqta prostokqtnego, 
graniastostupa ° podstawie tr6jkqta rownoramiennego, 
ostrosiupa 0 podstawie tr6jkqta prostokqtnego, 
ostrosiupa 0 podstawie tr6jkqta r6wnoramiennego, 
ostrostupa 0 podstawie prostokqta, Gimnajum w Polesiu 
siatki trzech ostrostup6w, kt6re po zlozeniu tworzq szescian, Polesie 9 

53 Poradnik metodyczny. 09-105 Baboszewo 

Zawartosc: 
1. walec z zaznaczonymi przekqtnymi i wysokosciq 
2. walec z piaszczyznami 

Modele bryi obrotowych-
1 

3. stozek z zaznaczonymi przekqtnymi i i wysokosciq 
zestaw 4. stozek z ptaszczyznami 

5. kula z ptaszczyznami i przekqtnymi 
6. p6/kula do pisania flamastrami suchoscieralnymi Gimnajum w Polesiu 
Wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi Polesie 9 

54 wysokosciami, przekqtnymi i ptaszczyznami przekroju 09-105 Baboszewo 
Puzzle do zaj~c Gimnajum w Polesiu 
indywidualnych z dziecmi 3 3 Puzzle zawierajq min. 24 elementy. W zestawie 3 r6Zne rodzaje Polesie 9 

55 rodzaje puzzli. 09-105 Baboszewo 

RAZEM 0 



I, 

Zafqcznik nr 2 do zapytania 

cz~sc 7. ~ 
Fundusze 
Europejskie 
Program Regiollamy 

(.W)t.tzow~ze. 
serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fl.Jfldusz Spoleczny 
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~ 

Dostawa ,p6rMcy __ dyd'a:ktycznYc.h w ram'adi' proj e k~_ p~:. 'H N ow:o,c~e~,n~: ::~d:~:l<,ada-'w:gHli'~ie:' ~'abb#~~~';'_'~~~:I;'~~;~~:~:i~';~:;~hac~fi::'B'r?:WbJ¢~'?'~:i,~w~_, ~,~~b:Wi~ckie,~o:~s'pis*nahsd~:a,n'~~6::' p"ri,e~- U hi,cf E-~ropejsk~ W· ramach srodk6~ 
• ", .' <, • Eutop,e)~,~jegp".,Flu_r\d_~?:zit~ljo'(~~zh_~'go . , " , . ,,' " - ' 

wartosc 
wartosc cella cel'la 
og&em 

nazwa ilosc szc~eg6towy opis miejsce dostawy Model/producent- kod producenta jednostkowa jednostkowa ogotem 
brutto w netto brutto nettow PLN 

''" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 
5~ko-la Podstawowa 

Platforma do balansowania 1 ul. Jana i Al'ltoniego Brodeckich 9A 

1 Deska balansujqca a srednicy 35 em, maksymaine obciqienie 100 kg 09-130 Baboszewo 
Sz.<ota Podstawowa 

Deska r6wnowaina 1 uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

2 Deska umieszezona na podstawie 09-130 Baboszewo 

Beczka - do zaj<;:c 
1 

Szkota Podstawowa 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

3 integracji sensorycznej Wykonana z pianki, obszyta skajem 09--130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 

Podwieszana d<;:tka 1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

4 D~tka w ksztatcie kota, do montaiu podsufitowego 09--130 Baboszewo 
Szko-la Podstawowa 

Drqiki do deskorolki 1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

5 Drqzki pasujq do kazdego dziecka cwiczqeego na deskorolce 09-130 Baboszewo 

Kfadka do cwiczen Szkota Podstawowa 

6 r6wnowaznyeh 
1 Ktadka do montaiu na podwiesiu stalowym lub podwiesiu ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

drewnianym. W zestawie Sq wymienne stopnie. Dfugosc 2,5 metrow. 09-130 8aboszewo 
Szkota Podstawowa 

Trapez podwojny 1 ui.Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

7 Trapez podw6jny przeznaczoy do montai podsufitowego 09-130 Baboszewo 

Szko-la Podstawowa 
Podwieszana gruszka 1 zastosowanie: pufa do siedzenia, worek treningowy do uderzen, oraz uUana i Antoniego Brodeckich 9A 

8 jako podwieszana na dwa sposoby miEikka hustawka. 09-130 Baboszewo 
Szko-la Podstawowa 

Konik bujany 1 uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

9 Wykonany z drewna, podwieszany za pomoca lin 09-130 Baboszewo 
Szko a Podstawowa 

Zabka 1 Elementy drewnlane, siedzisko obszyte materiafem, montaz ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

10 podsufitowy 09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 

Maglownica 1 uLJana i Antoniego Brodeckich 9A 

11 Maglownica 0 dfugosci 120 em 09-130 Baboszewo 
Szkota Podstawowa 

Climb system - zestaw 
1 ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

12 podstawowy Drabinka drewniana, siatka wspinaczkowa 09-130 Baboszewo 

10 klock6w z pianki obszytych ezerwonym materiatem, pod spodem Szkota Podstawowa 
Com primo 1 jest gumowanie antyposlizgowe. Poszczeg61ne pary klock6w uI.Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

13 wykonane zostaty z pianki 0 r6Znej gEistosci. 09-130 Baboszewo 



Wymiary zjezdzalni rolkowej: 

najmniejszy rozstaw - 3,50 metra (mozliwosc zmiany rozstawu i kqtu 

Zjezdzalnia rolkowa 1 zjezdiania), Szkola Podstawowa 
wysokosc -1,10 metra, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

14 szerokosc 0,80 metra 09-130 Baboszewo 

Podest wyposazony w wymienne dyski, kt6rych mozna uzywac takie 

Podest rownowazny 1 jako zabawek rlieznyeh do ewiczenia koordynaeji wzrokowo- Szkola Podstawowa 
ruehowej. Do zestawu dotqezone zostaty dwie kulki. Wymiary: ul. Jana i Antoniego Brodeckich 9A 

15 sredniea 66 em. Males. obciqzenie: 80 kg. 09-130 Baboszewo 
~. , •• , '" ., ~".,,~ ,,~. ~,~"v~~.~, ~" 

szerokosc: 9 em. 
2. Wyciqg grawitacyjny "PAJAK" (1 szt.)- Dane teehrliczrle: 
dlugosc: 48 em, wysokosc: 62 em, szerokosc: S3 em 3. 
l:.aweczk~ symetryzuj~ea "JASKOtJ(A" (1 szt.)- Wielofunkeyjne urz~dzenie 
gimnastyezne umozliwiajqee Cwiczeni~ ogolnorozwojowe i korekcyjne. Speejalne 
zacz:epy umozliwfaj~ moeowanie Iilweaki n~ drabinee pod dowolnym k~tem w 
zakresie od 0 do 90 stopni, umoiliwiajqe odpowiednie obci<J.zenie ewiczqeego. 

4. Przyrzqd do wzmaeni~nia mi~sni grzbietu"KONIK" (1 szt.)-
Wymiary: dlugosc -1030 mm, wysokosc -710 mm, szerokosc -720 mm 
s. Elongator "BOCIAN" (lszt.)- sluiy do wykonywania ewiezen elongacyjnyeh i 
antygrawitacyjnyeh. 2ainstalowana sygMlizaeja diwi<;kowa informuje 0 

nieprawidlowej pozycjT podczas cwicz:en. Wymienne ci"liarki pozw~lajq na 
stopniowanie obei'lienia osiowego w ewiczeniaeh ~ntygrawitaeyjnyeh. 

6. Lustro uchylne z siatkq posturograficznq (1 srt.) Lustro 

Zestaw do zajec korekcyjno-
korekeyjne (1,40 x 0,60 m) Wysokosc eatkowita: 170 em Szerokosc eafkowita: 76 em 
Wysokosc tafJi: 140 em Szeroko.sc tafli: 60 em 7. Krzeslo 

kompensacyjnej liczba 1 korekcyjne (1 szt.)- KI.;;kosiad (kl.;;eznik) to krzeslo 0 speejalnie wyprofilowanym kqcie 
elementow ok. 30 n~ehylenia siedziska w stosunku do podloza (30 st.). Wysokosc. siedziska: 40-60 em 

(regulaeja 5-stopniowa) 
Wysokosc podpareia kolan: 35 em. Material obicia: skora ekologiezna lub alcantara. 
Wykonanie stelaia: drewno bukowe (trzy wybarwienia). Kolka jezdne: silikonowe-
4szt. 
8. Wazek sprz.;;towy "SEZAM" z osprz.;;tem pilki, tasmy el~styczne, ringa, obr.;;cze 
skakanki, hantle, maezugi. 
9. Materae korekcyjny (2 szt.)- sklildarty 3- ez~seiowy. 10. 
Gibotorakometr "WtW" (1 szt.)- Wyposa:i.ony w swobodnie przesuwane hamowne 
p~ty (28 srtuk) 0 dfugosci 15 em pozw~l~j'lce odwzorowac ksztalt ciata, dlugosc-
610 mm, 11. Derotator i korektor skolioz "DELFIW (1 
szt.)- D~ne teehniczne: szerokosc i gt.;;bokosc 70 em x 70 em, wysokosc 115 em (z 
gtowieami), powierzehnia - ok. 0,6m2 

12. Przyrz~d do wzmaeniania mi.;;sni grzbietu "KONIK PLUS"z naktadkij NK-Ol (1 szt.)- Szkola Podstawowa 

Wymiary: dfugosc: 103 em, wysokosc: 71 em, szerokosc: 7 2 em, naktadka uL Jana i Antoniego Brodeckich 9A 
16 kifotyzujaea "K~ezka" 09-130 Baboszewo 

R6wnowaznia ktadka 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
17 Deska balansujqea 0 srednicy 35 em, maksymalne obciqzenie 100 kg 09-130 Baboszewo 

Deskorolka mata 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 
18 _ Materiat obieiowy {skaj) bezftalanowy, 09-130 Baboszewo 



Duza pHka sensoryezna ABS 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

19 Pitka sensoyezna 0 sredniey 100 em, materiat: erylon 09-130 Baboszewo 

Pilka do masazu jezyk 25em 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

material: pew bez szkodliwych ftalanow Sarbiewo 17 

20 sredniea: 25 em 09-130 Baboszewo 

Pitka do masazu 
1 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

z wypustkami 55em material: pew bez szkodliwyeh ftalan6w Sarbiewo 17 

21 sredniea: 55 em 09-130 Baboszewo 

Pitka do masazu 
1 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

z wypustkami 75cm material: pew bez szkodliwyeh ftalan6w Sarbiewo 17 

22 sredniea: 75 em 09-130 Baboszewo 

Wqz sensoryezny 1 Wqz sensoryczny 0 dlugosei 120 em. 
5zkota Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 

23 09-130 Baboszewo 

Woreezki do ewiezer'i 10 
Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 

24 Komplet 4 sztuk woreezk6w, uszyte z bawelny, wype/nione groehem. 09-130 Baboszewo 

Gruszka rehabiJitacyjna 1 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

gruszka wypelniona granuJatem, dopasowujqca si~ ksztaltem do Sarbiewo 17 

25 osoby siedzqeej. Pokryta trwalq tkaninq PCV bez ftalan6w 09-130 Baboszewo 

Worek do skakania 1-
4 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

osobowy Sarbiewo 17 

26 worek 1 osobowy uszyty z poliestru, posiada uchwyty 09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
Oysk masujqcy jez 1 Poduszka zjednej strony pokryta jest ko!cami, druga strona jest Sarbiewo 17 

27 gtadka. Wykonana z pev 09-130 Baboszewo 

RAZEM 0 
-- --- ---_.- ---- ----------
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Dostawa -po mocy dydaktycznyeh w ra mach 'prCljektu ;pn. "NdWOCie$ria",ed',~ ,ka_tj~' w, gtni n ';~,;~-a ,bb,ri~0.d};:" _~~ah_o~i:!~,~:gq:"W,:~~:~,ad1J~~,?j;Y(M_~~dZ:t~~'" iy{~io.w'l.e,c~je'io.\v~p6ifl r'la:ri_~o;':";a~ei(; pfte,z: LJ ni<:: Euro pejskq w fa mach srodk6w 
" , 'EuroP:eiskiee:6'Fwnduszti'S'Pot~'£zne'g'I" , , ' 

warto5c 
warto5c 

coma cena 

nazwa jlosc szc:zeg6towy opis mlejsce dostawy Model/Producent- kod producenta jednostkowa jednostkowa og6tem 
og6tem 

natto brutto natto w PLN 
brutto w 

I, >eN 
1 2 3 4 , 6 7 8 9 " 

Akustyczna stuehawka 4 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

1 wykonana z tworzywa sztucznego, dtugosc 17 em 09-130 Baboszewo 

Dmuehajka drewniana 4 
Dmuchajka wykonana z drewna bukowego 0 sredniey 6 em i Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

wysokosei 5 em, 2 piteezki styropianowe 0 srednicy 25 mm oraz 1 Sarbiewo 17 

2 stomka. 09-130 Baboszewo 

Zestaw zawiera: 

Dmuehnij pitk<::-
- plansza 45x32 em 

- elementy magnetyczne - 20 szt (kijek dtugosci 10 em) 
magnetyezny labirynt 1 

- magnetyezne p6tkule - 2 szt Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
logopedyezny 

- 3 pHeezki - plastikowa, metalowa, drewniana Sarbiewo 17 

3 - stomki -100 szt 09-130 Baboszewo 

Nakfadki na palce Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
100 

- sterylne Sarbiewo 17 

4 W zestawie 100 sztuk naktadek w sterylnym opakowaniu 09-130 Baboszewo 

Stomki logopedyczne 1 
Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 17 

5 w zestawie 8 pJastikowych slomek 09-130 Baboszewo 

WZESTAWIE: 
1. szpatutka PROBE: do masaiu aktywizujqeego, dwustronna-

Wibrator logopedyezny z 
1 

wypustki 1,5 mm i paskowanie; do masaiu j<::zyka, mi~snia 

topatkami okr~inego; 5zkola Podstawowa w Sarbiewie 

2. szpatutka PREEFER: do masaiu zewn~trznego i masaiu j~zyka, Sarbiewo 17 

6 paskowanie podtuine, do cwiezenia protruzji warg; 09-130 Baboszewo 

Logopedia, Articula Zawiera: 36 kart cwiczeniowyeh wraz z instrukcjq postt=;powania, Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
1 

-program cwiezen otwierany segregator (wymiar po otwareiu 60 x 22 em, po Sarbiewo 17 

7 zamkni<::ciu 18 x 22 em), wbudowane lusterko 09-130 Baboszewo 

----------------------------

I 



Zestaw Zawiera 7 zeszyt6w. 

- C.wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 1. Szereg szumi<l.cy 

- C.wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 2. Szereg sycz<l.CY 

- C.wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 3. Szereg cisz<l.CY 

CWiczenia artykulacyjne 1 
~ CWiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4. R6inicowanie trzech szeregow 

~ Cwiczenia artykulacyjne. Zeszyt S. Gtoski dzwh;czne 

- Cwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 6. Gtoski K, G 

~ Cwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 7. Gtoska l 

~ Cwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 8. Gtoska R Szkola Podstawowa w Sarbiewie 

- Cwiczenia artykulacyjne. Zeszyt 9. Gtoski W, F Sarbiewo 17 

8 ~ CWiczenia artykulacyjne. Zeszyt 10. Gtoska D, T, 09-130 Baboszewo 

Ortograffiti ad dysgrafii do 
13 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
kaligrafij cwiczenia Sarbiewo 17 

9 Zeszyt ewiczer'i, mi~kka oktadka 09-130 Baboszewo 

Ortograffiti. Czytam, 
13 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
rozumiem, pjsz~ Sarbiewo 17 

10 Zeszyt ewiczer'i, mi~kka oktadka 09-130 Baboszewo 

Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 
alfabet sensoryczny 6 

Sarbiewo 17 

11 W zestawie 45 kart, na kt6rych umieszczono mate i wielkie litery 09~130 Baboszewo 

RAZEM 0 
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Dostawa rvlazowieckfego 

1 

3 

nazwa 

2 

!Myszki komputerowe dla 

dzieci niepetnosprawnych 

I Klawiatura dla dziecl 

"P 

'-'I-'IU!':)! 

I
dO komunikacji 

alternatywnej HARPO

Svmword z bazq symboli pes 

VjJrugrdrr 

do komunikacji 

alternatywnej HARPO

Symbol for Windows -

4 Multinlp 

ilosc 

3 

7 

7 

1 

1 

szczeg610wy opis 

4 
ztqcze USB i PS2 

Wspotpraca z innymi myszami komputerowymi 

Posiada dwa przyciski Uak w tradycyjnej myszy) oraz kul~ 

Nie wymaga sterownikow komputerowych 

Dwa do_datko~e wejscia ~ 

funkcja blokady 

czarno-biata kolorystyka 0 wysokim kontraseie 

powi~kszone klawisze - 2 cm/2 em; 

ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy 

,ni~~ komE_uteref"!! stand~rdowrm ztqczem USB 

edytor tekstu, 

!
jakOSC mowy syntetycznej RealSpeak (gtos Agata), wsparcie standardu 

SAPI S, 

Isymbole wspomagajqce mow~, 

mozliwosc zamiany tekstu na symbole, 

mozliwosc pisania za pomocq symboli, 

predykcja (podpowiadanie listy stow), 

zatqczony edytor plansz (GridEd), 

1 do" "3 c:wiczen' 

:llub z: 

) wyboru i zabawy z nimi. 

cena cena 
ModeljProducent- kod producenta 

netto brutto 

5 6 7 

-----.~--,.-.,-,- .. -------.-------

wartosc wartosc 
og6tem og6tem 

nettow PLN 

8 

brutto w 
PLN 

9 



,. _._. _._ .. _--_."._-----, 

Oprogramowanie 

do komunikacji 

alternatywnej HARPO- 1 

Symbol for Windows - baza W pakiecie Symbol for Windows symbole zachowane Sq W tzw. 

5 symboli PCS bazach danych. PCS to symbole dla os6b nie znajqcych pisma 

Oprogramowanie 

do komunikacji 
, 

alternatywnej HARPO- 1 

Symbol for Windows - baza W pakiecie Symbol for Windows symbole zachowane Sq w tzw. 

6 symboli Beta bazach danych. 

7 M6wik- oprogramowanie 1 Posiada zas6b 9000 symboli 

Boardmaker opro Boardmaker to program wspierajqcy komunikacj~ alternatywnq, 
gramowanie - narz~dzie do 

1 przeznaczony do tworzenia tablic komunikacyjnych, naktadek, kart 
tworzenia ksiqzek pracy, plan6w dnia. Program zawiera baz~ ponad 4500 symboli pes 

8 komunikacyjnych (Picture Communication Symbols) czarno-biatych i kolorowych 

RAZEM 0 i 
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Model/Producent- kod producenta 
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