
Załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna 

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu elektronicznego 

Nazwa Lampka biurkowa 

Liczba sztuk 5 szt. 

Główne parametry 

- na biurko, stojąca 

- źródło światła - żarówka 

- moc max. 40W 

- możliwość dowolnego ukierunkowania kąta padania światła 

- wtyczka z przewodem min. 150cm 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Zestaw komputerowy 

Liczba sztuk 16 zestawów 

Główne parametry 

KOMPUTER STACJONARNY: 

- procesor uzyskujący w teście Pass Mark CPU Mark wynik nie mniej niż 4796 pkt. 

Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: 

http://www.cpubenchmark.net 

- min. 4 GB pamięci RAM, min. 1600 MHz (możliwość rozbudowy do 16GB) 

- dysk twardy o poj. min. 500 GB 

- napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis nośników w standardzie DVD+/-RW 

- co najmniej 6 gniazd USB (w tym min.2 x USB 3.0), min. 2 gniazda wyprowadzone na 

przód obudowy 

- płyta główna ze zintegrowaną kartą sieciową, muzyczną 

- zintegrowana karta graficzna HD 

- gniazdo Giga Ethernet, VGA, DVI 

- gniazdo umożliwiające podłączenie zaoferowanego monitora oraz projektor 

multimedialny 

- gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przód obudowy 

- obudowa typu Tower o szer. max 190mm 

- do zestawu dołączyć akcesoria: myszka optyczna (przewodowa na usb, min. 150cm 

długości, z rolką do przewijania i funkcją przycisku), klawiatura (przewodowa usb, 

min. 150cm długości, układ polski programisty) 

 

MONITOR: 

- monitor LCD min. 19 cali 

- format ekranu: panoramiczny 

- technologia podświetlania LED 

- kontrast min. 1000:1 

- jasność min. 250 cd/m2 

- czas reakcji min. 5 ms 

- złącze VGA umożliwiające podłączenie do zaoferowanego komputera stacjonarnego  

 

OPROGRAMOWANIE: 

- zainstalowany system operacyjny w polskiej wersji językowej Windows 7 

Proffesional (64-bitowy) lub „równoważny” 

 

Zamawiający wymaga aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją 

pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej, pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

Nazwa Tablica interaktywna 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry - technologia: podczerwień 



- obsługa pisakiem (dołączone min. 2 pisaki) oraz dotykowo 

- format obrazu 4:3 

- przekątna min. 80 cali 

- możliwość obsługi przez min. 4 osoby jednocześnie 

- powierzchnia ceramiczna, magnetyczna, odporna na zarysowania i uszkodzenia 

mechaniczne, suchościeralna 

- obsługiwana przez system operacyjny zainstalowany w zaoferowanym komputerze 

stacjonarnym 

- energia pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB, długość kabla USB 

dołączonego do tablicy min. 5 m 

- oprogramowanie w języku polskim 

- dostosowana do użytkowania na mobilnym statywie 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Statyw do tablicy interaktywnej 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- statyw na kółkach, kółka zaopatrzone w blokadę 

- stalowa konstrukcja 

- płynna regulacja wysokości tablicy 

- z regulowanym wysięgnikiem na projektor krótkoogniskowy 

- kompatybilny z zaoferowaną tablicą interaktywną 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Projektor multimedialny 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- matryca LCD 

- technologia wyświetlania 3LCD 

- projekcja długoogniskowa 

- rozdzielczość min. WXGA 

- sterowanie bezprzewodowe pilotem 

- pilot ze wskaźnikiem laserowym oraz funkcją przewijania slajdów (następny slajd, 

poprzedni slajd) 

- min. 1 głośnik 

- lampa standardowa, żywotność lampy min. 4000 godzin 

- jasność min. 3000 ANSI 

- kontrast min. 2000:1 

- format obrazu: 16:9 lub 16:10 tj. zgodny z formatem zaoferowanego ekranu 

projekcyjnego 

- kompatybilny z uchwytem do projektora 

- projektor planuje się usytuować ok. 4m od ekranu projekcyjnego 

- kabel VGA min. 10m 

- gniazdo HDMI 

- rzut sali edukacyjnej znajduje się na ostatniej stronie specyfikacji zadania nr 1 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Uchwyt do projektora multimedialnego 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- sufitowy, zamontowany będzie na drewnianej belce 

- uchylno-obrotowy, regulacja kąta pochylenia i obrotu projektora 

- kompatybilny z zaoferowanym projektorem multimedialnym 

- regulowana odległość projektora 

- uchwyt powinien umożliwić zamontowane projektora pod belką na wysokości nie 

większą niż 45cm 



- możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu 

- rzut sali edukacyjnej znajduje się na ostatniej stronie specyfikacji zadania nr 1 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Ekran projekcyjny 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- elektrycznie rozwijany 

- ścienno-sufitowy 

- sterowanie bezprzewodowe, z pilotem 

- czarne ramki boczne zwiększające kontrast oglądanego obrazu  

- współczynnik odbicia światła (Gain.) 1.0 

- wym. ekranu min. 240 szer. x 200cm wys. 

- format 16:9 lub 16:10 tj. zgodny z formatem obrazu zaoferowanego projektorem 

multimedialnego 

- rodzaj powierzchni: biały, matowy 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Zestaw nagłośnienia konferencyjnego 

Liczba sztuk 1 zestaw 

Główne parametry 

Zestaw do nagłośnienia sali edukacyjnej o pow. ok. 200m
2
  (stanowi jedyne 

nagłośnienie) Sala znajduje się na poddaszu. Rzut sali znajduje się na ostatniej stronie 

specyfikacji. 

W zestawie m.in.: 

- wzmacniacz z mikserem 

- min. 4 głośniki naścienne, min. 60W/8ohm 

- min. 2 kanałowa stacja odbiorcza 

- min. 2 mikrofony bezprzewodowe do ręki 

- zestaw baterii akumulatorków AA do każdego mikrofonu 

- niezbędne okablowanie, rzut sali edukacyjnej znajduje się na ostatniej stronie 

specyfikacji zadania nr 1 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Nagłośnienie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Listwa zasilająca 

Liczba sztuk 16 szt. 

Główne parametry 

- filtry do ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwzwarciowej 

- z włącznikiem/wyłącznikiem 

- automatyczny bezpiecznik 

- min. 5 gniazd z uziemieniem 

- kabel o dł. min. 1,8 m 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej, pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Wielofunkcyjne urządzenie biurowe 

Liczba sztuk 5 szt. 

Główne parametry 

- funkcja druku, skanera, kopiarki 

- monochromatyczna, laserowa 

- obciążenie str/mies. min. 8000 

- pamięć min. 128 MB 

- drukarka: rozdzielczość w czerni do 600 x 600 dpi 

- skaner płaski: rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi 

- prędkość druku i kopiowania min. 20 str/min. 

- podajnik papieru min. 100 arkuszy 



- automatyczny podajnik dokumentów 

- gniazdo usb min. 2.0 

- maks. rozmiar nośnika A4 

- kabel USB, przewód zasilający, oryginalny toner, oprogramowanie w języku polskim 

kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym na zaoferowanym 

komputerze stacjonarnym 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Oprogramowanie biurowe 

Liczba sztuk 5 stanowisk 

Główne parametry 

- Microsoft Office 2010 Home&Biznes równoważny bądź lepszy 

- w polskiej wersji językowej 

- dożywotnia licencja 

- 5 stanowisk 

- kompatybilny z zainstalowanym systemem operacyjnym na zaoferowanym 

komputerze stacjonarnym, instalacja powinna przebiegać na zaoferowanym systemie 

operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów 

towarzyszących 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Oprogramowanie dla komputerów w pomieszczeniach obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Oprogramowanie antywirusowe 

Liczba sztuk 5 stanowisk 

Główne parametry 

Wydanie 2014 lub nowsze. 

Licencja na 5 stanowisk na min. 2 lata 

Funkcje min.: 

- Wykrywanie wirusów, robaków i trojanów 

- Ochrona przed szpiegowaniem i niechcianymi programami z reklamami 

- Ochrona przed wejściem na zarażone i niebezpieczne strony www 

- Ochrona poczty e-mail 

- Ochroni przed ukrytymi atakami 

- Ochrona danych 

- Ochrona w czasie rzeczywistym 

- Firewall 

- Skanowanie podczas pobierania plików oraz podczas bezczynności 

- Kontrola nośników wymiennych 

Kompatybilny z zainstalowanym systemem operacyjnym na zaoferowanym 

komputerze stacjonarnym 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Oprogramowanie dla komputerów w pomieszczeniach obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Niszczarka do papieru 

Liczba sztuk 4 szt. 

Główne parametry 

- szerokość wejścia min. 220mm 

- niszczenie jednorazowe: min. 9 szt. 

- sposób niszczenia: ścinki 

- poj. kosza: min. 22 l 

- automatyczny start/stop 

- podgląd poziomu zapełnienia kosza 

- funkcja cofania 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Aparat telefoniczny 

Liczba sztuk 4 szt. 

Główne parametry - bezprzewodowa słuchawka na podstawie z ładowarką 



- wyświetlacz monochromatyczny, przekątna min. 1.6 cala, podświetlany 

- system analogowy 

- min. 50 pozycji w książce telefonicznej 

- identyfikacja rozmówcy 

- współpraca z min. 3 słuchawkami 

- automatyczna sekretarka 

- menu w języku polskim 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Zasilacz awaryjny ups 

Liczba sztuk 5 szt. 

Główne parametry 

- wolnostojący, obudowa typu Tower 

- min. 4 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem awaryjnym (umożliwiające podłączenie 

jednostki centralnej komputera oraz monitora) 

- moc [W]: min. 490 

- moc pozorna [VA]: min. 800 

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe 

- dołączyć przewody (min. 1,5m długości) umożliwiające podłączenie jednostki 

centralnej zaoferowanego komputera stacjonarnego oraz monitora 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

Nazwa Faks 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- na papier zwykły 

- termotransferowy 

- szybkość transmisji modemu min. 9600 bps 

- funkcja kopiowania 

- podajnik papieru na co najmniej 20 kartek 

- bezprzewodowa słuchawka 

- automatyczna sekretarka 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia obsługi ośrodka 

 

 

Nazwa Kserokopiarka sieciowa 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- druk czarno-biały (monochromatyczna) 

- proces drukowania: laserowy 

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

- drukarka – rozdzielczość do 600 x 600 dpi 

- kopiarka – rozdzielczość do 600 x 600 dpi 

- skalowanie 25-400% 

- skaner – rozdzielność co najmniej 600 dpi, formaty plików: PDF, JPG 

- max. format - A3 

- szybkość kopiowania co najmniej 20 str/min (przy formacie A4) 

- kaseta na min. 250 arkuszy 

- automatyczny podajnik 

- dupleks 

- panel opcji 

- karta sieciowa 

- toner o poj. co najmniej 12 000 kopii (dołączyć oryginalny toner) 

- urządzenie nowe (nie poleasingowe) 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia obsługi ośrodka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 2 – Dostawa mebli 

Nazwa Biurko komputerowe 

Liczba sztuk 10 szt. 

Główne parametry 

- biurko prostokątne o wym. gabarytowych dł. 250cm, szer. 60cm, wys. 75-80cm 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- blat z płyty wiórowej laminowanej kolor dąb, o dł. 250cm x szer. 60cm 

- grubość blatu min. 18mm 

- krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze dąb 

- z jednej strony obudowa niezabudowana od frontu i tyłu o szer. min. 30cm dla 

jednostki centralnej komputera stacjonarnego 

- z drugiej strony biurka szafka (bez półek) o szer. min. 30cm, zamykana na klucz 

- pod blatem dwie szuflady na prowadnicach oraz półka na prowadnicach 

przeznaczona do klawiatury 

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- zastosować wzmocnienie przed ugięciem 

- przykładowy projekt przedstawia grafika poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Biurko biurowe 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- biurko prostokątne o wym. gabarytowych dł. 160cm, szer. 80cm, wys. 75-80cm 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- blat z płyty wiórowej laminowanej kolor dąb, o dł. 160cm x szer. 80cm 

- grubość blatu min. 18mm 

- krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze dąb 

- z jednej strony biurka obudowa niezabudowana od frontu i tyłu o szer. min. 30cm 

dla jednostki centralnej komputera stacjonarnego 

- z drugiej strony biurka szafka o szer. min. 40cm, z jedną półką, zamykana na klucz + 

szuflada na prowadnicach 

- pod blatem półka na prowadnicach przeznaczona do klawiatury 

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- zastosować wzmocnienie przed ugięciem 

- przykładowy projekt przedstawia grafiki poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nazwa Biurko biurowe 

Liczba sztuk 5 szt. 

Główne parametry 

- biurko prostokątne o wym. gabarytowych dł. 150cm, szer. 80cm, wys. 75-80cm 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- blatu z płyty wiórowej laminowanej kolor dąb, o dł. 150cm x szer. 80cm 

- grubość blatu min. 18mm 

- krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze dąb 

- z jednej strony biurka obudowa niezabudowana od frontu i tyłu, o szer. min. 30cm 

dla jednostki centralnej komputera stacjonarnego 

- z drugiej strony biurka szafka o szer. min. 40cm, z jedną półką, zamykana na klucz + 

szuflada na prowadnicach 

- pod blatem półka na prowadnicach przeznaczona do klawiatury 

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- zastosować wzmocnienie przed ugięciem 

- przykładowy projekt przedstawia grafiki poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Biurko biurowe 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- narożne 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- wysokość biurka 75-80cm 

 - blatu z płyty wiórowej laminowanej kolor dąb o wym: dł. 150cm x szer. 80cm, dł. 

120cm x szer. 80cm, łącznik dł. 80cm x szer. 80 cm 

- grubość blatu min. 18mm 

- krawędzie wykończone okleiną PCV w kolorze dąb 

- z jednej strony biurka obudowa niezabudowana od frontu i tyłu o szer. min. 30cm 

dla jednostki centralnej komputera stacjonarnego 

- z drugiej strony biurka szafka o szer. min. 40cm, z jedną półką, zamykana na klucz + 



szuflada na prowadnicach  

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- zastosować wzmocnienie przed ugięciem 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia obsługi ośrodka 

 

Nazwa Krzesła 

Liczba sztuk 30 szt. 

Główne parametry 

- stelaż krzesła wykonany z owalnych stalowych rurek, kolor czarny, nogi wyposażone 

w czarne plastikowe końcówki 

- siedzisko i oparcie wykonane są z lakierowanej sklejki 

- możliwość składowania w stosie (min. 10 szt.) 

- wysokość siedziska min. 46 cm 

- proponowany wygląd ilustruje grafika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Krzesło biurowe 

Liczba sztuk 5 szt. 

Główne parametry 

- obrotowe 

- tapicerowane siedzisko i oparcie krzesła wykonane z materiału w kolorze czarnym 

- z mechanizmem CPT 

- regulacja wysokości i kąta pochylenia oparcia 

- regulacja głębokości siedziska 

- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

- możliwość blokady siedziska i oparcia 

- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego 

- podstawa jezdna pięcioramienna, czarna, z tworzywa sztucznego 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej, pomieszczeń obsługi ośrodka i pracowni 

 

Nazwa Krzesło konferencyjne 

Liczba sztuk 32 szt. 

Główne parametry 

- metalowy stelaż w kolorze czarnym 

- nogi wyposażone w czarne plastikowe końcówki 

- tapicerowane siedziska i oparcia, w kolorze czarnym 

- z pulpitem, składanym do pozycji prostopadłej do siedziska (wzdłuż nóżek) 

- pulpit można również swobodnie montować i zdemontować z krzesła 

- możliwość sztaplowania (min. 10 sztuk) - układania jedna na drugim 

- wysokość siedziska min. 46cm 

- proponowany wygląd ilustruje grafika 

 

 

 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 



 

Nazwa Stoły konferencyjne 

Liczba sztuk 16 szt. 

Główne parametry 

- metalowy stelaż, wykonany z rury metalowej o średnicy min. 35mm, malowanej 

proszkowo na kolor szary. 

- składany, możliwość sztaplowania, kładąc jeden blat na drugim  

- wym. blatu 160cm x 80cm, kolor dąb 

- blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubość 18mm 

- od spodu blatu rama z płyty o grubości 18mm na głębokość min. 10 cm 

- blat wzmocniony dwoma metalowymi profilami od spodu 

- krawędzie blatu oklejone taśmą PCV w kolorze blatu 

- wysokość blatu: 73-75cm 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

 

Nazwa Fotel biurowy 

Liczba sztuk 2 szt. 

Główne parametry 

- obrotowy, z mechanizmem MULTIBLOCK 

- materiał: skóra + ekoskóra 

- aluminiowy stelaż 

- kolor czarny 

- stałe podłokietniki 

- podstawa jezdna pięcioramienna, czarna 

- regulacja odchylenia, regulacja wysokości, blokada oparcia w pozycji do pracy 

- ergonomiczne wyprofilowane oparcie 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka 

 

 

Nazwa Szafa biurowa 

Liczba sztuk 3 szt. 

Główne parametry 

- stanowiąca jeden segment ścienny, możliwość zestawienia go z 2 lub 3 części 

- wymiary: szer. 270cm (*maksymalnie) x głęb. min. 40cm x wys. 250cm (*szerokość 

szafy należy ostatecznie dopasować do wymiarów odpowiedniego pomieszczenia) 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- jedna część wyposażona w półkę (na górze) oraz wieszak na odzież, otwierana 

drzwiczkami 

- pozostała część szafy wyposażona w półki na segregatory, min. 6 półek, otwierana 

drzwiami przesuwnymi zamykanymi na klucz 

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- przykładowy projekt przedstawia grafiki poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczeń obsługi ośrodka 

 

 

Nazwa Szafa biurowa 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- stanowiąca jeden segment ścienny, możliwość zestawienia go z 2 lub 3 części 

- wymiary: szer. 200cm x głęb. min. 40cm x wys. 250cm 

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, kolor dąb 

- jedna część wyposażona w półkę (na górze) oraz wieszak na odzież, otwierana 

drzwiczkami 

- pozostała część szafy wyposażona w półki na segregatory, min. 6 półek, otwierana 

drzwiami przesuwnymi zamykanymi na klucz 

- uchwyty aluminiowe, kolor do uzgodnienia 

- przykładowy projekt przedstawia grafiki poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pracowni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Stół okolicznościowy z krzesłami 

Liczba sztuk 1 komplet 

Główne parametry 

- blat prostokątny (rogi r=15cm) z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm 

- wym. blatu min. dł. 160cm x szer. 80cm 

- wysokość stołu 75-80 cm 

- podstawa wykonana z drewna 

- 6 szt. krzeseł tapicerowanych, tapicerowane siedzisko i oparcie 

- krzesła z drewna, bejcowane i lakierowane, kolor tkaniny obiciowej do uzgodnienia 

- kolor wybarwienia drewna do uzgodnienia 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia obsługi ośrodka 

 

 

 

Nazwa Zestaw mebli kuchennych 

Liczba sztuk 1 zestaw 

Główne parametry 

- szafka pod zlewozmywak, szer. 80cm 

- szafka wisząca z ociekaczem, szer. 80 cm 

- słupek, szer. 50cm 

- szafka wisząca, szer. 50cm 

- szafka nad okap, szer. 50 cm 

- kolor dąb 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 



Nazwa Stół jadalny z krzesłami 

Liczba sztuk 1 komplet 

Główne parametry 

- drewno lite, lakierowane 

- blat prostokątny o wym. 160x80cm 

- wysokość 75-80cm 

- 6 krzeseł kuchennych drewnianych, miękkie siedziska z materiału skaj (ekoskóra), 

kolor do uzgodnienia 

- kolor wybarwienia drewna do uzgodnienia 

- przykładowy projekt przedstawia grafiki poniżej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu AGD 
 

Nazwa Kuchenka gazowo-elektryczna 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- wolnostojąca, kolor biały 

- 4 palniki gazowe 

- metalowa pokrywa 

- zapalarka gazu w pokrętle lub przycisku 

- emaliowany ruszt 

- piekarnik elektryczny z funkcją min. grill (opiekacz), ogrzewanie dolne, górne oraz 

górne i dolne 

- poj. piekarnika min. 65 litrów 

- klasa energetyczna min. A 

- szerokość 50 cm 

- schowek na naczynia 

- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu 

- kuchenka przeznaczona do podłączenia butli gazowej (wąż min. 1,5 m) 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Okap kuchenny 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- podszafkowy, kolor biały 

- okap nie będzie podłączany do komina 

- szer. 50cm 

- wydajność maksymalna [m3/h] min. 335 

- moc zestawu min. 135 W 

- aluminiowy filtr odtłuszczający 

- sterowanie mechaniczne 

- tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg 

- ilość prędkości min. 3 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Lodówka 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- klasa energetyczna min. A 

- wymiary min. 54cm szer., min. 170 cm wysokości 

- dwudrzwiowa, drzwi otwierane na prawo 

- zamrażalnik dolny 

- kolor biały 

- poj. netto chłodziarki min. 165 l 

- poj. netto zamrażalnika min. 64 l 

- czynnika chłodniczy: R 600 a 

- w chłodziarce min. 3 półki szklane i jedna szuflada na warzywa  

- min. 3 półki na drzwiach chłodziarki 

- min. 3 szuflady w zamrażalniku 

- powłoka antybakteryjna 

- automatyczne rozmrażanie (odszranianie) chłodziarki 

Opis, 

przeznaczenie, 

miejsce 

użytkowania 

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Kuchenka mikrofalowa 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry - wolnostojąca 



- poj. min. 20 litrów 

- moc mikrofali min. 700W 

- moc grilla min. 900 W 

- sterowanie elektroniczne 

- elektroniczny zegar 

- pokrętło JOG 

- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy 

- funkcja rozmrażania 

- automatyczne ważenie 

- wnętrze emaliowane 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

 

Nazwa Komplet sztućców kuchennych 

Liczba sztuk 2 komplety 

Główne parametry 

- jeden komplet 6-osobowy zawiera: 6 szt. widelców obiadowych, 6 szt. noży 

obiadowych, 6 szt. łyżek stołowych (obiadowych) i 6 szt. łyżeczek do herbaty  

- stal nierdzewna min. 18/8 

- połysk 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Komplet talerzy 

Liczba sztuk 2 komplety 

Główne parametry 

- jeden komplet 6-osobowy zawiera: 6 szt. talerzy obiadowych głębokich, 6 szt. talerzy 

obiadowych płytkich, 6 szt. talerzy deserowych 

- ceramiczne, białe 

- możliwość używania w kuchence mikrofalowej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Komplet szklanek 

Liczba sztuk 2 komplety 

Główne parametry 

- w komplecie 6 szklanek 

- materiał: szkło żaroodporne (przezroczyste, nie dymne, bez nadruków) 

- ze szklanym uchem 

- poj. min. 250ml 

- możliwość używania w kuchence mikrofalowej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

Nazwa Czajnik elektryczny 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- bezprzewodowy 

- poj. min. 1,7 ml 

- moc grzałki min. 2000 W 

- grzałka ukryta, płytowa ze stali szlachetnej 

- filtr antywapniowy 

- wskaźnik poziomu wody 

- obrotowa podstawa 

- lampka kontrolna 

- automatyczne wyłączenie po zagotowaniu 

- zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika 

- schowek na przewód 
Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 



 

Nazwa Komplet kubków 

Liczba sztuk 2 komplety 

Główne parametry 

- w komplecie 6 kubków do kawy 

- z uchem 

- biała porcelana, bez nadruków 

- poj. max. 300ml 

- możliwość używania w kuchence mikrofalowej 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Komplet garnków 

Liczba sztuk 1 komplet 

Główne parametry 

- komplet zawiera 5 garnków:  

    Rondel min. średnica 16 cm (min. 1,5 l) + pokrywka  

    Garnek min. średnica 18 cm (min. 2,0 l) + pokrywka 

    Garnek min. średnica 20 cm (min. 2,8 l) + pokrywka 

    Garnek min. średnica 22 cm (min. 5,1 l, wysoki) + pokrywka 

    Garnek min. średnica 24 cm (min. 4,5 l) + pokrywka 

- Pokrywy szklane 

- Przystosowanie do kuchenek: gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna 

- stalowe uchwyty, pozostające chłodne w czasie gotowania 

- naczynia można używać w piekarniku 

- stal nierdzewna 

- kolor stalowy 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Patelnia 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- z powłoką teflonową 

- nieprzywierająca powłoka 

- średnica min. 24 cm 

- izolowana termicznie rączka 

- do użycia na wszystkich typach kuchenek tj.: 

� gazowej 

� elektrycznej 

� ceramicznej 

� indukcyjnej 
Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 

Nazwa Odkurzacz 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- moc min. 1000 W 

- regulacja mocy 

- workowy ze wskaźnikiem zapełnienia worka 

- posiadający filtr HEPA 

- automatyczny zwijacz przewodu 

- uchwyt do przenoszenia 

- elastyczny wąż, metalowe teleskopowe rury 

- schowek na akcesoria 

- parkowanie poziom 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego 

 

 



Zadanie nr 4 – Dostawa pomocy dydaktycznych 

Nazwa Mikroskop biologiczny 

Liczba sztuk 21 szt. 

Główne parametry 

- optyczny 

- metalowy statyw 

- kondensor Abbego N.A. 1.25 z przysłoną irysową (tęczówkową), z regulacją 

wysokości 

- okular WF 10x, cztery obiektywy achromatyczne 

- średnica okularu min. 23mm 

- powiększenia co najmniej 600x 

- głowica obrotowa 

- stolik krzyżowy z regulacją wysokości 

- ostrość obrazu ustawiana współosiowymi pokrętłami: makrometrycznym i 

mikrometrycznym 

- podświetlenie obrazu diodowe LED z regulacją natężenia,  

- zasilanie przewodowe 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Lupa binokularna (mikroskop stereoskopowy) 

Liczba sztuk 21 szt. 

Główne parametry 

- podświetlany światłem diodowym LED, oświetlenie górne i dolne z regulacją 

natężenia 

- regulacja ostrości obrazu 

- dwuokularowa głowica, okulary WF 10x, z muszlami ocznymi 

- obiektywy 2x i 4x wbudowane w głowicę 

- powiększenia 20x i 40x 

- podstawa-stolik wyposażona w sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania 

preparatu 

- zasilanie bezprzewodowe 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Kamera mikroskopowa 

Liczba sztuk 1 szt. 

Główne parametry 

- kamera cyfrowa umieszczana w miejsce okularu 

- min. 3 MP 

- umożliwiająca rejestrację oraz wykonanie cyfrowego zapisu obrazu spod 

mikroskopu na komputerze 

- dostarczona wraz z kablem USB łączącym kamerę z komputerem oraz niezbędnym 

oprogramowaniem 

- kompatybilna z okularem zaoferowanych mikroskopów biologicznych i lup 

binokularnych (mikroskopów stereoskopowych) 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej, prezentacja obrazu spod mikroskopu 

 

Nazwa Zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych 

Liczba sztuk 2 zestawy 

Główne parametry w zestawie min. 50 szt. szkiełek podstawowych i min. 100 szt. nakrywkowych 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej, wykonywanie i oglądanie preparatów mikroskopowych 

 

 



Nazwa Zlewka 

Liczba sztuk 50 szt. 

Główne parametry 

- szklana 

- skalowana 

- poj. min. 250 ml 

- z wylewem 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

Nazwa Pipeta Pasteura 

Liczba sztuk 50 szt. 

Główne parametry 

- plastikowa 

- poj. min. 3 ml 

 - z podziałką 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

 

Nazwa Szalka Petriego 

Liczba sztuk 50 szt. 

Główne parametry 

- wym. min. 100x20mm 

- szklana 

- 2-częsciowa 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie sali edukacyjnej 

 

 

 

Nazwa Skrobak dna z drążkiem teleskopowym i zacisk uniwersalny 

Liczba sztuk 4 zestawy skrobak-drążek, 1 zacisk uniwersalny do drążka 

Główne parametry 

- 4 szt. drążki teleskopowe rozkładane do co najmniej 270 cm długości 

- 4 szt. skrobaki dna z siecią nylonową i stalowym skrobakiem, montowane na drążku 

teleskopowym 

- 1 szt. zacisk uniwersalny do zaciskania na pojemnikach szklanych i polietylenowych 

(do pobierania próbek), zacisk z ustawianym zmiennym kątem, możliwość montażu 

na drążku teleskopowym 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Wyposażenie Ośrodka, pobieranie materiału badawczego z terenu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie nr 5 – Dostawa wyposażenia schronu rowerowego 
 

 

Nazwa Rower górski 

Liczba sztuk 15 szt. 

Główne parametry 

- rozmiar min. 18” 

- aluminiowa rama 

- ilość biegów min. 21 

- aluminiowe klamki kloców 

- wspornik kierownicy: stal lub aluminium 

- wspornik: stal lub aluminium 

- stery (kierownica): stal lub aluminium 

- zawieszenie: widelec przedni amortyzowany 

- opony semi-slick 26 x
 
1.95 lub 2.0 

- aluminiowe obręcze kół 

- stalowy mechanizm korbowy z plastikową osłoną 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 

Przeznaczone do organizacji wycieczek rowerowych, przechowywane w schronie 

rowerowym 

 

 

 

Nazwa Kask rowerowy 

Liczba sztuk 15 szt. 

Główne parametry 

- rozmiar młodzieżowy M 

- wykonany w technologii out-mold 

- regulacja, pozwalająca dopasować kask do głowy 

- wyposażony w siateczkę przeciw owadom oraz daszek 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Akcesoria do rowerów 

 

 

 

Nazwa Stojak rowerowy 

Liczba sztuk 3 szt. 

Główne parametry 

- 5-stanowiskowy 

- stalowy ocynkowana 

- montaż: do podłoża kołkami rozporowymi (dostarczonymi razem ze stojakiem) 

- sposób parkowania: obustronnie 

Opis, przeznaczenie, 

miejsce użytkowania 
Stojaki na rowery przechowywane w schronie rowerowym 

 

 


