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Zapytanie Ofertowe 

 

 

 W związku z realizacją projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0301/18-003 „Nowoczesne Szkoły 

Zawodowe”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na terenie 

województwa Śląskiego   poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie 

konkurencyjności dostawcy wyposażenia zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1.  

LP SPRZĘT ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Stanowiska pomiarowe 
do pomiarów mocy w 
obwodach prądu 
przemiennego jedno i 
trójfazowego 

2 2 stanowiska pomiarowe do pomiarów mocy w 

obwodach prądu przemiennego jedno i trójfazowego  

(zestaw zawierający watomierz trójfazowy, trzy 

watomierze jednofazowe 0-2kW, autotransformator 

jedno i trójfazowy) 

2 Stanowiska do badania 

obwodów RLC 

3 Zestaw zawierający generator funkcyjny dwukanałowy z 

różnymi przebiegami do częstotliwości 5MHz, zestaw 

elementów RLC, multimetry  

3 Trenażery z elementami 

elektronicznymi 

3 Zestaw zawierający podstawowe elementy 

elektroniczne (dioda, rezystor, fotorezystor, tranzystor) 

płytę do montażu elementów elektronicznych, zasilacz 

4 Trenażery z elementami 

pneumatycznymi - 

stanowisko do 

3 Stanowisko do pneumatyki wyposażone w siłownik 

jednostronnego działania (1 szt.), siłownik 

dwustronnego działania (2 szt.) czujnik położenia tłoka 

siłownika (3 szt.), zawór pneumatyczny 3/2 NC (1 szt.), 
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pneumatyki zawór pneumatyczny 5/2: monost. (1 szt.), zawór 

pneumatyczny 5/2: bistabilny (1 szt.), zawór sterowany 

ręcznie 3/2 NC (2 szt.), zawór sterowany ręcznie 5/2  

(1 szt.), wyłącznik krańcowy z rolką pneumatyczny (2 

szt.), bramka logiczna AND (1 szt.), bramka logiczna OR 

(1 szt.), zawór dławiący (2 szt.), zawór odcinający 

(1 szt.), reduktor z manometrem i filtrem (1 szt.), 

przewody pneumatyczne (1 kpl.) 

 Silniki pneumatyczne - 

łopatkowy silnik 

pneumatyczny o mocy do 

0,8 kW 

3 Łopatkowy silnik pneumatyczny o mocy do 0,8 kW 

 Zestawy elementów 

sterujących i urządzeń 

wykonawczych hydrauliki 

siłowej 

3 Stojak montażowy z blatem odciekowym o wymiarach 

ok. 800 mm x 590 m i pionową siatką montażową (ok. 

800 mm x 1000 mm); wyłącznik awaryjny, wyłącznik 

nadmiarowoprądowy – dedykowane stanowisko do 

zestawu hydrauliki  – 1 szt., siłownik hydrauliczny 

dwustronnego działania – 1 szt, siłownik hydrauliczny 

jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną – 1 szt, 

rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany ręcznie – 1 szt., 

płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego 

ręcznie – 1 szt., rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany 

elektrycznie: cewka 24 V – 1 szt., płyta przyłączeniowa 

do rozdzielacza 4/3 sterowanego elektrycznie – 1 szt., 

rozdzielacz hydrauliczny 3/2 sterowany elektrycznie: 

cewka 24 V – 1 szt., płyta przyłączeniowa do 

rozdzielacza 3/2 sterowanego elektrycznie – 1 szt., 

zawór dławiący – 1 szt., uniwersalny koncentrator 

zadajnik sygnałów elektrycznych ME-133 (z możliwością  

podłączenia do sterownika PLC), przewody hydrauliczne 

różnej długości – 9 szt., czujnik położenia tłoka – 2 szt., 

szybkozłącza hydrauliczne bezwyciekowe  (wtyki i 

gniazda) – 1 komplet, blok hydrauliczny rozdzielający 6-

kanałowy (3 x zasilanie, 3 x powrót) – 1szt. 

 Przenośne stacje 

zasilania hydraulicznego: 

ciśnienie pracy:150 bar, 

wydajność 4,5 l/min, moc 

silnika napędowego 3kW 

(24V) 

2 Ciśnienie pracy:150 bar, wydajność 4,5 l/min, moc 

silnika napędowego 3kW (24V) 
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 Sterowniki PLC ze średnią 

liczbą wejść/wyjść (20-

40): sterownik z min 20 

wejściami cyfrowymi i 

analogowymi oraz 20 

wyjściami 

5 Sterownik z min 20 wejściami cyfrowymi i analogowymi 

oraz 20 wyjściami 

 Oprogramowanie CAD do 

projektowania urządzeń i 

systemów 

mechatronicznych z 

możliwością 

wykonywania rysunków 

3D - Autodesk Design 

Academy 2014 - 25 

licencji dla 

szkół, pakiet zawierający 

min. Program AutoCAD, 

Autodesk Inwentor, 

AutoCAD Rivid Mep 

1 Autodesk Design Academy 2014 - 25 licencji dla szkół. 

Pakiet zawierający min. Program AutoCAD, Autodesk 

Inwentor, AutoCAD Rivid Mep 

 Zestawów regulatorów 

typu PID z możliwością 

montażu na szynie 

DIN z wyjściami 

analogowymi 0-10 V lub 

4-20 mA 

5 Uniwersalny regulator PID z możliwością montażu na 

szynie DIN z wyjściami 

analogowymi 0-10 V lub 4-20 mA- 

 Falowniki: 1-fazowy 

zasilanie 1 x 230Vac, moc 

0,4kW 

5 1-fazowy zasilanie 1 x 230Vac, moc 0,4kW 

 Przetworniki pomiarowe: 

analogowy przetwornik 

temperatury -50 – 100 

0C, analogowy 

przetwornik ciśnienia 

0..10 bar, sygnał 

wyjściowy 4..20 mA 

10 Analogowy przetwornik temperatury -50 – 100 0C 

Analogowy przetwornik 

ciśnienia 0..10 bar, sygnał wyjściowy 4..20 mA 

 Rejestratory sygnałów w 

układach automatyki 

przemysłowej: 4-

kanałowy rejestrator 

standardowych sygnałów 

przemysłowych (4-20mA/ 

5 4-kanałowy rejestrator standardowych sygnałów 

przemysłowych (4-20mA/ 0-24V) 

i temperatury 
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0-24V) i temperatury 

 Zestawy elementów do 

montażu hydraulicznych 

układów automatyki 

przemysłowej: zestaw 

rozdzielaczy 

hydraulicznych 

sterowanych 

elektrycznie, 

hydraulicznie, 

ręcznie, rozdzielacz 

sterowany 

elektrohydraulicznie, 

zawory przelewowe, 

zawory redukcyjne 

5 Zestaw rozdzielaczy hydraulicznych sterowanych 

elektrycznie, hydraulicznie, ręcznie, rozdzielacz 

sterowany elektrohydraulicznie, zawory przelewowe, 

zawory redukcyjne. 

wył. awaryjny, wył. nadmiarowoprądowy; stanowisko 

do zest. hydrauliki, siłowniki hydrauliczne, rozdzielacz 

hydrauliczny 4/3 – ręcznie / elektrycznie, rozdzielacz 

hydrauliczny 3/2 elektrycznie, zawór dławiący, uniw. 

koncentrator nadajnik sygnałów elektrycznych ME-133, 

przewody hydrauliczne – 9 szt., czujnik położenia tłoka – 

2 szt., szybkozłącza hydrauliczne bezwyciekowe, blok 

hydrauliczny). - automatyki i urządzeń precyzyjnych: 5 

zest. el. do montażu hydraulicznych układów automatyki 

przemysłowej: zestaw rozdzielaczy hydraulicznych 

sterowanych elektrycznie, hydraulicznie, ręcznie, 

rozdzielacz sterowany elektrohydraulicznie, zawory 

przelewowe, zawory redukcyjne. 

 Zestawy elementów do 

montażu 

energoelektronicznych 

układów napędowych: 

stacja lutownicza, 

komplet wkrętaków i 

szczypiec, silniki prądu 

stałego, zasilacz prądu 

stałego 

5 Stacja lutownicza, komplet wkrętaków i szczypiec, silniki 

prądu stałego, zasilacz prądu stałego 

 Elektryczne silniki liniowe 

(zasilany napięciem 12-

24 V) 

10 Elektryczny siłownik liniowy zasilany napięciem 12-24 V 

 Zestawy elementów i 

zespołów do montażu 

urządzeń precyzyjnych 

10 Zestaw narzędzi precyzyjnych, rejestrator mechaniczny, 

zawory pneumatyczne i 

hydrauliczne 
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2.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Sterownik PLC SIMATIC S7-1200; 
panel operatorski SIMATIC HMI 
– minimum KTP400 BASIC 
COLOR; Switch Ethernet 10/100 
Mb/s; 
zestaw urządzeń wyjściowych i 
wejściowych, licencja 

8 Opis stanowiska: 

1) Sterownik PLC SIMATIC S7-1200: 

 min. 6 wyjść, 8 wejść, 2 wejścia analogowe, 

 zasilanie 24 V DC, 

 typ DC/DC/DC wyjścia tranzystorowe PNP 

 

2) Licencja oprogramowania SIEMENS TIA PORTAL 

 

3) Panel operatorski SIMATIC HMI – minimum 

KTP400 BASIC COLOR 

 

4) Switch Ethernet min. 10/100 Mb/s  -  montowany 

na szynie DIN 

 

5) Zasilacz elektryczny 230 V AC /  24 V DC  min. 10 

A  

 

6) Zestaw urządzeń wyjściowych w tym:  

 stycznik 3 fazowy z cewką 24V DC – 2 sztuki: min. 

3 styki główne, styki pomocnicze NO i NC, cewka 

zabezpieczona przeciwprzepięciowo, 

 zawór pneumatyczny sterowany elektrycznie 

monostabilny 5/3, 2 cewki 24 V DC zabezpieczone 

przeciwprzepięciowo, 

 siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z 

pierścieniem magnetycznym, z hamulcem 

pneumatycznym, dławikami do regulacji prędkości ruchu 

tłoczyska, 

 zestaw lampek sygnalizacyjnych montowanych na 

szynie DIN  – 6 sztuk 

 

7) Zestaw urządzeń wejściowych w tym:  

 czujnik: optyczny, indukcyjny, pojemnościowy – 

po 1 sztuce, magnetyczny – 2 sztuki 

 przyciski do zadawania sygnałów – 6 szt. 

monostabilny NO, NC oraz 6 szt. bistabilny NO, NC 

 potencjometr zadający sygnał analogowy 

 

8) Płyta montażowa min. 750 x 550 wzmocniona 

stelażem z profili aluminiowych min. 30x30, 
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ergonomicznie odchylona od poziomu (około 30 – 45 

stopni) 

 

9) Montaż stanowiska:  

 elementy i podzespoły zamontowane na płycie 

montażowej, 

 wykonane instalacje elektryczne i pneumatyczne, 

przewody poprowadzone w korytach grzebieniowych, 

 układ sterowania elektrycznego przystosowany 

do zasilania napięciem 24 V DC, 

 instalacja pneumatyczna przystosowana do 

podłączenia źródła sprężonego powietrza 6 bar,  

 wszystkie wyjścia i wejścia sterownika PLC 

wyprowadzone na dodatkowe listwy zaciskowe, 

zamontowane na szynie DIN, 

 wszystkie urządzenia wejściowe i wyjściowe 

podłączone na dodatkowe listwy zaciskowe, 

zamontowane na szynie DIN, 

 do wejść I0 – I5 podłączone sygnały z przycisków 

do zadawania sygnałów, z możliwością wyboru opcji  

NO/NC, stabilny/niestabilny,  

 do wejść I6, I7 podłączony sygnał czujnika, 

 do wejścia analogowego AI0 podłączony 

potencjometr zadający sygnał analogowy 0 – 10 V, 

 do wyjść Q0 - Q5 podłączone lampki 

sygnalizacyjne, 

 czujniki magnetyczne zamontowane na siłowniku 

pneumatycznym. 
2 Maszyna dydaktyczna CNC z 

oprzyrządowaniem i 

oprogramowanie Sinumerik 

808D lub nowsza wersja 

edukacyjna (np. SKOLAR CNC C1 

lub odpowiednik) 

1 maszyna dydakt. CNC Zestaw składa się z maszyny CNC 

z oprzyrządowaniem i oprogramowania Sinumerik 808D 

lub nowsza wersja edukacyjna, które jest instalowane na 

komputerze PC, co stwarza dodatkowe możliwości 

dydaktyczne (np. symulacja 

procesu). Proces obróbczy realizuje się na rzeczywistym 

detalu przy zastosowaniu 

prawdziwego narzędzia. Przeszklone osłony umożliwiają 

śledzenie etapów obróbki 

Przelot nad łożem  mm  140 

Przelot nad suportem mm  75 

Max długość toczenie w kłach mm  250 

Przelot wrzeciona mm  10 

Prędkość obrotowa wrzeciona obr/min  100-2000 

Stożek wrzeciona   MT2 

Posuw przyspieszony osi X/Z mm/min  2000 
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Posuw roboczy osi X/Z mm/min  500 

Przesuw osi Z mm  150 

Przesuw osi X mm  100 

Moment obrotowy silnika osi X N.m  1.35 

Moment obrotowy silnika osi Z N.m  1.35 

Liczba narzędzi   2 

Stożek tulei konika   MT1 

Moc silnika głównego W  150 

Wymiary gabarytowe mm  730x380x350 

Wymiary skrzyni mm  830 x 480 x 450 

Waga (netto/brutto) kg  45/60 

 

3.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Lodówko-zamrażarka 1 lodówko zamrażarka (szt. 1 ) Szerokość 55 – 60 cm, 

Pojemność użytkowa chłodziarki min. 180 litrów, Pojemność 

użytkowa zamrażarki min. 75 litrów, Kolor stal nierdzewna / 

inox, Klasa energetyczna: min. A++ 1 

2 Sprzęt szklany, 

porcelanowy i z tworzyw 

sztucznych 

10 cylinder miarowy PP 10, 25, 50 (z tworzywa sztucznego) 

naczynko wagowe PP 40x30 (z tworzywa sztucznego) 

zlewki niskie 50, 100, 150 (szklane) 

szkiełko zegarkowe (śr. ok.7 - 8 cm) 

moździerz porcelanowy z tłuczkiem (śr. ok. 8 cm)  

bagietka szklana (dł. 15 - 20 cm) 

3 Wagi 

laborat.(dokładność 

0,001 g 

3 Obciążenie maksymalne: 600 g  

Obciążenie minimalne: 20 mg  

Dokładność odczytu: 1 mg  

Zakres tary: -600g  

Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna) 

Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) 

4 Łaźnia wodna 

czterostanowiskowa 

2 zakres zmiany temperatury w zakresie +20 do +100o C  

konstrukcja, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej  

regulator temperatury 

komory łaźni wykonane  ze stali nierdzewnej, zawierają 

pokrywę wraz z fajerkami ( zestawami krążków 

redukcyjnych) 

utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością 1 oC 
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5 Zestaw sprzętu 

laboratoryjnego do 

przygot.roztworów 

10 kolby miarowe 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml (4) 

lejki do kolb (2) 

pipety jednomiarowe 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml (4) 

pipety wielomiarowe 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml (4) 

trójnóg (1) 

siatka grzewcza (1) 

biureta 25 ml (1) 

biureta 50 ml (1) 

statyw metalowy do biurety (1) 

łapy do biurety (2) 

łączniki do łączenia łap ze statywem (2) 

kolby stożkowe 250 ml (3) 

lejek do biurety PP (1) 

zlewki pomocnicze 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml (4) 

tryskawka PP (1) 

6 Surowce do produkcji 

kosmetyków 

1 półprodukty i surowce do tworzenia kosmetyków np. bazy, 

oleje hydralaty i inne. 

7 Waga analit. + stół 

wagowy antywibracyjny 

1 waga analityczna + stół wagowy antywibracyjny (5100 zł): 

obciążenie [Max] 310 g, Obciążenie [Min] 10 mg, dokładność 

0,1 mg, zakres tary -310 g, powtarzalność 0,1 mg,kalibracja 

wewnętrzna, LCD- kalibracja wewnętrzna , Wyświetlacz LCD 

(z podświetleniem), Stół wagowy: Płyta marmurowa: długość 

410 mm, szerokość 270 mm, wysokość 115 mm, masa ~34 

kg, Stół roboczy: długość 770 mm, szerokość 650 mm, 

wysokość 815 mm masa ~21 kg 

8 Piec muflowy 1 piec muflowy: temp. maks. [°C] 1300; obj. komory [dm³]: 2,5, 

czas rozgrzewu do 1000°C [min]: 30 napięcie zasilające 230 V 

regulator temperatury 

9 Zestaw sit z wytrząsarką 1 zestaw sit z wytrząsarką: wytrząsarka do sit, zestaw siedmiu 

sit metalowych, zbiornik pod sita, pokrywa do sit 

w skład zestawu wchodzą: 
wytrząsarka do sit 
zestaw siedmiu sit metalowych rozmiar oczka od 0,025 do 
25,000 mm (25μm do 2500μm : 25μm, 63μm, 106μm, 
250μm, 630μm, 2000μm, 2500μm) 
zbiornik pod sita 
pokrywa do sit 
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10 Wirówka laborat. 1 Wirnik kątowy min 8 x 10/15ml , komplet z pojemnikami 

Obroty 5 800 RPM, 

Zestaw probówek do wirnika 200 szt 

zasilanie 230V 

11 Polarymetr kołowy 3 dwie niskoprężne lampy sodowe (589.3 nm)  

dwie rurki polarymetryczne (100 i 200 mm) wraz ze 

szkiełkami 

uszczelki i zapasowe bezpieczniki 

skala biegunowa ± 180° precyzja 0.1° 

12 Refraktometr Abbego 2 zakres pomiarowy            1.3000...1.7000 nD / 0...95 % 

dokładność pomiaru       0.0002 nD / 0.1 % 

podziałka                                0.0001 nD / 0.1 % 

skala                                           współczynnik refrakcji nD / Brix 

(stężenie % w skali cukrowej) 

wyposażony w:  

- płytka kalibracyjna 

- roztwór kalibracyjny (alfa-bromonaftalen) 

-  termometr cyfrowy 

13 Zestaw do elektrolizy + 

zasilacz 

1 Zasilacz laboratoryjny z  programowalną pamięcią i płynną 

regulacją napięcia i natężenia 

- komunikacja z PC, oprogramowanie do komunikacji z PC 

- zakres napięcia: 0-30 v  

- zakres natężenia: 0-5 a  

- regulacja obciążenia:  

- napięcie: =< 0.01% +2mv 

- natężenie: ?0.1%+5ma 

- dokładność nastawienia parametrów:  

- napięcia: 10 mv 

- natężenia: 1 ma 

Zestaw do elektrolizy zawiera 

- podstawka 

- naczynie szklane 

- statyw na elektrody 

- zestaw przewodów i złączek 

- elektrody (grafitowe, miedziane, ołowiane, stalowe) 

- probówki 

- uchwyt probówek 

14 Elektrody zespol. 10 zakres pomiarowy:0 - 14 pH 

wtyczka: BNC 

butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki 

przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość 
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do pracy 

15 Drucik platynowy 10 cm 1 Średnica 0,5 mm 

16 Spektrofotometr 1 spektrofotometr: (wybrane parametry)- zakres dł. falowej: co 

najmniej 190 - 1100 nm 

- powtarzalność dł. fali: nie gorsza niż 0.2 nm 

- dokładność dł. fali: nie gorsza niż 0.5 nm 

- szerokość spektralna: < 2 nm 

- szybkość skanowania: regulowana 

- zakres pomiaru: przynajmniej -0.3 do +3 ABS 

- dokładność fotometryczna: nie gorsza niż 0.005 ABS przy 1 

ABS 

- światło rozproszone: nie gorsze niż 0.05% przy 340 nm i 220 

nm metodą ASTM, i inne. 

17 Płuczki Dreschla 10 Płuczka do gazów typu Dreschler'a; materiał - szkło białe; 

objętość  - min 250 ml.  

18 Płuczki Zajcewa 10 Płuczka do gazów typu Zajcewa; materiał - szkło białe; 

wysokość 195 mm 

19 Aspirator do oznaczenia 

zapylenia 

2 Czujnik do ciągłego lub okresowego monitoringu jakości 

powietrza poprzez badanie stężenia pyłów zawieszonych o 

rozmiarach PM2,5 i PM10. za pomocą sensora laserowego; 

zakres detekcji PM2.5: 0 – 999.9 ug/m3; rozdzielczość 

PM2.5: 0.1 ug/m3; zakres detekcji PM2.5: 0 – 999.9 ug/m3 

20 Aparatura kontrolno-

pomiar. do poboru prób 

powietrza, badanie 

jakości powietrza 

1 aparatura kontrolno-pomiarowa do poboru prób powietrza: 

wykrywane i mierzone gazy - Dwutlenek węgla (CO2), Tlenek 

węgla (CO), Tlen (O2), Formaldehyd (HCHO),Łączna ilość 

lotnych związków organicznych (TVOCs), Dwutlenek azotu 

(NO2), 

Tlenek azotu (NO), Dwutlenek siarki (SO2), Amoniak (NH3), 

Siarkowodór (H2S) oraz Gazy palne;Rodzaj zastosowanych 

czujników: Czujnik podczerwieni (NDIR), Elektrochemiczny, 

Detektor fotojonizacyjny (PID). Dokładność: Czujniki CO2 

±2% zakresu przy temp. 20° C i ciśnieniu 1 bar; Czujnik O2 

±0,1% (obj.) zakresu ; Temperatura: -5° C do 55° C z 

rozdzielczością 0,1°; Wilgotność względna: 0-99.9% bez 

kondensacji z rozdzielczością 0,1%. 

21 Radiotelefon 4 częstotliwości:  446  MHz; liczba kanałów: min. 5; możliwość 

ładowania przez mini USB 
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22 Lekka pilarka 1 moc silnika w zakresie od 1,4 do 3,0 KM; napęd spalinowy; 

maksymalna długość prowadnicy 50 cm 

23 Pilarka 1 moc silnika w zakresie od 1,4 do 3,0 KM; napęd spalinowy; 

maksymalna długość prowadnicy 50 cm 

24 Teodolit 4 powiększenie lunety 30X 

minimalny odczyt 1’’/5’’ 

twardy kufer 

25 Łaty geodezyjne 4   

26 Dalmierze 4 zasięg pomiaru min. do 40m, 

dokładność +/- 3 mm, 

możliwość przesyłania danych przez bluetooth, 

odporność na wodę i pył 

27 Tyczki geodezyjne 4 składane, ale nie skręcane, 

wysokość 2 m, 

konieczny pokrowiec, 

28 Węgielnice 2 węgielnica pryzmatyczna, 

żółty pryzmat w kierunku „na wprost”, 

pokrowiec i pion w komplecie 

29 Taśmy geodezyjne 4 długość 50 m,  

niełamliwa, 

II klasa dokładności 

30 Szpilki geodezyjne 8 długość 300 mm,  

niekorodujące 

31 Taśmy miernicze 8 długość 20 m 

w stalowej kasecie, 

samozwijająca, 

z zaczepem łamanym i gumowym stoperem 

32 Narzędzia do 

cechowania drewna 

8 głowica młotka kompatybilna z rozstawem ząbków 

znaczników, 

amortyzowanie, 



 
 

„Nowoczesne Szkoły Zawodowe” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

pojemnik na 40 szt. Znaczników 

33 Elektr. Średnicomierze 4 zakres pomiarowy do 50 cm, 

komunikacja Bluetooth 

dokładność min. 0,5 cm 

34 Aplikacja do pomiaru 

drzewa leżącego i 

stojącego(8 stanowisk 

8 współpraca ze średnicomierzem elektronicznym, 

pomiar drzewa stojącego i leżącego, 

35 Miary zwijane krótkie 8 długość 5 m, 

powłoka chroniąca podziałkę, 

zaczep do paska 

 

4.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Niwelator kodowy 
(elektroniczny) 

2 walizka transportowa - niwelator kodowy (elektroniczny) plus 

osprzęt: 

Luneta 

Powiększenie 

28× 

Średnica obiektywu (mm) 

45 

Pole widzenia 

1°20' 

Rozdzielczość (") 

3,5 

Kompensator 

Zakres pracy (') 

+/-15 

Dokładność (") 

0,3 

Pomiar wysokości (1 km podwójnej niwelacji) 

Dokładność pomiaru – odczyt elektroniczny (mm) 

Łata inwarowa/fiberglassowa 

-/1.5 

Dokładność pomiaru - odczyt optyczny (mm) 

2,0 
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Dokładność odczytu (mm) 

0.1/1.0 

Czas pomiaru (sek) 

3 

Pomiar odległości 

Dokładność pomiaru 

10mm przy odległościach 0-10m, 0.1% przy odległościach 10-

50m, 0.2% przy odległościach powyżej 50m 

Dokładność odczytu (cm) 

1 

Zasięg pomiaru 

Łata inwarowa (m) 

1.6÷100 

Łata fiberglassowa (m) 

1.6÷100 

Pamięć 

Wbudowana 

64kB (2000 punktów) 

Karty pamięci 

Zasilanie 

Rodzaj 

Bateria BDC46B 

Czas pracy (h) 

12 

Zasilanie 

Wymiary (mm) 

182 x 158 x 257 (wys. x szer. x gł.) 

Masa instrumentu (z baterią) (kg) 

2.4 

Łaty 

Aluminiowe 

3, 4 i 5 m (teleskopowe) 

Fiberglassowe 

4 i 5 m (składane) 

Inwarowe 

2 i 3 m 

Taśma inwarowa 

 

- 
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2 Mikrofon kierunkowy 

(typu Azden SMX-10) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

3 Mikrofon kierunkowy 

(typu Canon DM-E1) 

1 Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Cyfrowy rejestrator 

audio (typu Zoom H4n 

PRO) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Statyw z głowicą wideo 

(typu Benro BV6 - zestaw 

statyw Dual Stage AD573T 

+ głowica BV6 75mm) 

1 Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Lampa błyskowa 

pierścieniowa (typu 

Aputure Amaran HALO 

HC100) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Lampa błyskowa (typu 

Canon Speedlite 600EX II-

RT) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Zestaw lamp światła 

ciągłego (typu Somita RED 

HEAD III zestaw 

halogenowy ze 

ściemniaczem; 3 x 800W + 

3 x statyw + walizka) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Profesjonalny cyfrowy 

aparat fotograficzny z 

możliwością filmowania 

2 Liczba efektywnych pikseli [mln]: 30.4 

Typ matrycy: CMOS 

Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm) 

Zoom optyczny: w zależności od obiektywu 

Zoom cyfrowy: brak 

Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: w zależności od 

obiektywu 

Mnożnik ogniskowej [x]: 1.0 

Jasność obiektywu [f/]:w zależności od obiektywu 

Zakres ustawiania ostrości [cm]:w zależności od obiektywu 

Makro [cm]:w zależności od obiektywu 

Stabilizacja:w zależności od obiektywu 

Średnica obiektywu [mm]:w zależności od obiektywu 
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Czas otwarcia migawki [s]:30–1/8000 s (w krokach 1/2 lub 1/3 

stopnia) + tryb Bulb (zakres dostępnych czasów otwarcia 

migawki zależy od trybu fotografowania) 

Pomiar światła:wielosegmentowy, skupiony, punktowy, 

centralnie ważony uśredniony 

Rozmiar LCD [cale]:3.2 

Typ LCD:kolorowy TFT (dotykowy) 

Rozdzielczość LCD [piksele]:1 620 000 

Jasność LCD:7 poziomów 

Kąt widzenia LCD [stopnie]:170 

Obracany LCD:nie 

Wizjer:pentagonalny, ok. 100 procent pola widzenia, 

powiększenie: ok. 0.71x 

Autofokus:61 punktów / 41 punktów krzyżowych (f/4), w tym 5 

podwójnie krzyżowych (f/2,8); Liczba punktów krzyżowych AF 

zależy od obiektywu, czułość AF -3 do 18EV 

 Obiektyw 24-70 mm (typu 

Canon 24-70 mm f/2.8L II 

EF USM) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Obiektyw 70-200 mm 

(typu Canon 70-200 mm 

f/2.8L EF IS II USM) 

1  Lub odpowiednik dla całego zestawu 

 Zestaw do strzyżenia 

wellness 

2  Zestaw składa się z komputera sterującego nożyczek fryzjerskich 

do strzyżenia na gorąco (w etui) dodatkowego etui do nożyczek 

z akcesoriami do konserwacji  

 Promiennik 1 Promiennik Moc: 1350W Typ lamp: Kwarcowe Ilość lamp: 5 

Funkcja ozonu: tak Nawiew: tak Sposób mocowania: 

Czteroramienny statyw Sterowanie: Elektroniczne, Indywidualne 

sterowanie lamp. Ciąg dalszy opisu ze względu na brak miejsca 

zawarty jest w formularzu negocjacyjnym 

 Nawilżacz 1 regulacja przepływu pary, 

- lampka kontrolna i dźwiękowy system ostrzegania, 

-generator bakteriobójczego ozonu i wewnętrzny zbiornik 

kondensujący z zaworem upustowym, 

- statyw 

 Kuferki fryzjerskie 5 wymiary 45x32x21cm lub większy 

- dwuczęściowy, 

z przegódkami 
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 Zestaw do 

przedłużania włosów 

1     urządzenie do przedłużania włosów metodą ultradźwiękową,  

obudowa z wyświetlaczem LCD,  

regulowane odmierzanie czasu impulsu z informacją dźwiękową 

o gotowym łączeniu, 

- 2 aplikatory,  

- kartacz perukarski z uchwytem mocującym, 

    1 paczka włosów  (min. 25 pasemek) 

    paleta barw 

    gumka silikonowa x2szt 

    duża szczotka do włosów Racoon 

   główka treningowa, 

- klej 

 Lokówka curl secret 1 Powłoka ceramiczna, 

Funkcja Jonizacji 

- Bezszczotkowy silnik 

- 2 ustawienia temperatury (210°C, 230°C) 

- 3 pozycje ustawienia czasu kręcenia loków (8s, 10s, 12s): różne 

style loków - faliste 

- sprężyste 

- mocno skręcone  

-  kabel obrotowy dł. min. 3m 

 Pazury fryzjerskie 2 3 pazury  

dodaktowe ostrza 

etui  

 Pielęgnica do włosów 1 10 sekundowy tryb działania 

Promieniowanie podczerwone 

Ultradźwiękowe wibracje magnetyczne 

Szerokość płytki: 25 mm 

Obrotowy (360°) przewód o długości 2,65 m zabezpieczający 

przed skręcaniem i zniszczeniem 

Wyświetlacz LCD 

 Główki męskie 40 100% naturalne włosy dł. Min. 25cm 

z męską brodą 

 Główki 

damskie 

60 100% naturalne włosy dł. 55cm 

 Biurka + fotele obrotowe 

do pracowni (C-geo, 

projektowanie terenów 

zieleni) 

32 Biurka + fotele obrotowe do pracowni (C-geo, projektowanie 

terenów zieleni) 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRZESŁA OBROTOWE- 16 szt. w 
kolorze limonka lub żółty oraz 16 sztuk w kolorze jasnoniebieski: 
Wymiary (szer. / gł. / wys.) 
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60 / 60 / 84,5-93 cm 
Głębokość siedziska 
40,6 cm 
Wysokość siedziska 
46-56 cm 
Masa (netto) 
12,5 kg 
Max obciążenie 
107 kg 
Parametry stołów 16 szt kolor popielaty: 
Wymiary: A 700 x B 1700 x H 915 mmm; waga: 36,1 kg 
Stelaż z rury stalowej O 20 x 1,5 mm, 25 x 1,5 mm i 32 x 1,5 
mm, malowany farbą proszkową. Elementy drewniane z 
płyty wiórowej laminowanej 18 mm , obrzeże PCV 2 mm. 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, 

sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający 

parametry minimalne. 

 

Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 70). 

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK 

%  różnicy Ilość  punktów 

110%-116% 52 

105%-101% 54 

100%-95% 56 

90%-94% 58 

85%-89% 60 

80%-84% 62 

75%-79% 64 

70%-74% 66 

65%-69% 68 

60%-64% 70 

 

–  parametry sprzętu ( waga punktów 10) (za parametry spełniające minimalne 

wymagania max 10 punktów, kolejna 5 punktów przyznawane  za parametry wyższe 

od zakładanych) UWAGA: Należy wskazać model oferowanego sprzętu i jego 

parametry techniczne 

– wsparcie serwisu 24h  ( waga punktów 10) – UWAGA: Brana jest pod uwagę 

kwestia serwisu własnego dostawcy oraz producenta sprzętu. 

– czas dostawy 3-7 dni  ( waga punktów 10). 
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Maksymalny poziom punktów 105. 

 

W celu weryfikacji wiarygodności oferenta wymagane jest przedłożenie co najmniej 

5  referencji dla zrealizowanych zamówień powyżej 100 tys zł . 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

30213000-5 Komputery osobiste 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

 

http://www.leantech.com.pl/
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Oferty cenowe wraz z modelem oferowanego sprzętu, parametrami technicznymi 

oraz informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do dnia 28.04.2019 na adres 

e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 
Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

…….......................................... 

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

                              …………………………………………………………………………….. 

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


