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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III c SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy – CZĘŚĆ OPISOWA (Zamawiający nie wymaga wypełnienia, ani złożenia wraz z ofertą części opisowej)

PAKIET NR 3

L.P. SYMBOL OPIS ILOŚĆ SZTUK/
KOMPLETÓW Rysunki/szkice

1.
A/16/CKWS

- 12

Tablica konferencyjna

Tablica flip-chart, wysokiej jakości powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, unoszony zacisk na blok
papierowy z możliwością przerzucania kart, posiada 5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie,
wąska rama wykonana z anodowanego aluminium, blokada kółek, wyposażona w składaną, plastikową
półkę, na markery, gąbkę, magnesy, wym. tablicy:10020x700 mm.
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2.
A/16/CKWS

- 13

Stojak do plansz i map

Wielofunkcyjny stojak z trzema parami specjalnie wyprofilowanych elementów do zawieszania
pozwalających zamocować każdą planszę lub mapę o dowolnie rozwiązanym systemie zawieszeń. Silne
klamry planszowe służą do zawieszanie kart papieru, brystolu plansz kartonowych itp. nie posiadających
żadnych zawieszek. Profile półotwarte /haki pionowe/ służą do rozstawnego zawieszania plansz i map
zaopatrzonych w małe zawieszki druciane lub plastikowe czy plansz kartonowych dziurkowanych, bądź do
równoległego zawieszania plansz i map wielkoformatowych zaopatrzonych w linki zawieszające. Profile
łyżeczkowate /haki poziome/ służą zarówno do zawieszania wielkoformatowych map i plansz
dydaktycznych, a także do eksponowania konstrukcji przestrzennych, szkieletów brył, ram itp.

2

3.
A/16/CKWS

- 16

Aparat fotograficzny

Aparat o rozdzielczości 16 mln pikseli z 83-krotnym zoomem optycznym, szybki autofocus w trybie AF
system optycznej redukcji drgań z podwójną detekcją o efektywności 5 stopni ekspozycji. Ruchomy
monitor i wbudowany wizjer elektroniczny. Wbudowana obsługa systemów GPS/GLONASS/QZSS, lub
równoważnych i obsługa technologii Wi-Fi®¹ i NFC², lub równoważnych.
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4.
A/16/CKWS

- 24

Podkładki do siedzenia (komplet)

30 podkładek do siedzenia w praktycznej torbie. Zestaw zawiera 15 zielonych i 15 niebieskich podkładek o
wymiarach 32 x 38 x 1 cm.

4 komplety
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5.
A/16/CKWS

- 46

sztalugi

Klasyczna sztaluga studyjna trójnóg .Drewno: BUK. Max. wysokość: 176-240 cm. Max. rozmiar podobrazia:
128 cm. Waga; 5,2 kg

15

6.
A/16/CKWS

- 53

drewniane modele do składania

Puzzle przestrzenne wykonane są na cienkiej sklejce o grubości ok. 3 mm z których można złożyć model
statku. Modele można składać bez użycia kleju. Po złożeniu model można pokolorować farbami lub
pozostawić w stanie naturalnym. Rozmiar modelu po złożeniu 16x36x7 cm.

100

7.
A/16/CKWS

- 55

fartuchy ochronne laboratoryjne

Fartuch uszyty z białego płótna (100% bawełny), posiadają długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną
na piersi, całość zapinana na guziki. Rozmiar S i M

30

8
A/16/CKWS

- 56

fartuchy ochronne  wodoodporne

Wodochronny fartuch wykonany z lekkiego materiału (dzianina poliestrowa powleczona poliuretanem,
gramatura: 128 g/m2, grubość: 0,15 mm) charakteryzującego się wysoką odpornością na zginanie przy
ujemnych temperaturach (nawet do – 50°C). Wyposażony w klamrę na pasku szyjnym umożliwiającą
regulację jego długości. Wymiary: 75 cm (szerokość) x 75 cm (długość).

60

9.
A/16/CKWS

- 57
miski plastikowe

Okrągła miska plastikowa w kolorze niebieskim do uniwersalnego zastosowania.
30

10.
A/16/CKWS

- 59
pojemniki na wodę

Kubek plastikowy kolorowy o pojemności 250 ml wykonany z trwałego tworzywa.
30

11.
A/16/CKWS

- 61

kontenery plastikowe (5 l)

Wielofunkcyjny pojemnik z pokrywą o pojemności 5 litrów, pozwalający odnaleźć właściwe miejsce dla
rozmaitych domowych akcesoriów. Posiada solidne, ulokowane po obu stronach, zamknięcie. W pokrywie
znajduje się rączka, dzięki której pojemnik można bez problemu przenosić z miejsca na miejsce. Jest ona
wykonana z miękkiego plastiku i chowa się w pokrywie, co pozwala umieścić na wierzchu kolejne
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pojemniki.

12.
A/16/CKWS

- 63

kontenery plastikowe (11 l)

Wielofunkcyjny pojemnik z pokrywą o pojemności 11 litrów, pozwalający odnaleźć właściwe miejsce dla
rozmaitych domowych akcesoriów. Posiada solidne, ulokowane po obu stronach, zamknięcie.
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13.
A/16/CKWS

- 62

kontenery plastikowe (45 l)

Praktyczny pojemnik z pokrywą o pojemności 45 litrów, który posiada solidne ulokowane po obu stronach
zamknięcie. Dzięki transparentnym ściankom możemy bez trudu określić zawartość pudełka. Posiada
zamontowane kółka, które znacząco ułatwią jego przesuwanie.

5

14.
A/16/CKWS

- 64

kontenery plastikowe (130 l)

Łatwy do przesuwania pojemnik z pokrywą, w komplecie 4 regulowane kółka. Użycie przezroczystego
materiału zapewnia dobrą widoczność zawartości.

3

15.
A/16/CKWS

- 54

menzurki i naczynia chemiczne (2 komplety)

komplet szkła laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do doświadczeń chemicznych
(szkło, statywy, palniki)

2

16.
A/16/CKWS

- 60

szkła powiększające

szkła powiększające w metalowej oprawie; powiększenie 6x
10


