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Znak sprawy: WFOŚ.ZP.271.1.2018                                                                                     Fałków, 11.06.2018r 

 

Zapytanie  ofertowe 

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 Zamawiający:  

 Gmina Fałków 

Adres do korespondencji: ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

tel. 44 7873535, faks 44 7873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na  

„Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” 

Zamówienie obejmuje dostawę następujących pomocy dydaktycznych oraz elementów wyposażenia: 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

I. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ENERGIA ODNAWIALNA 

1. Miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły (wymagane wskaźniki pomiaru: PM 10; PM 

2,5) posiadający możliwość zamieszczania jego odczytów na stronie internetowej szkoły. 

2. Maseczki antysmogowe z filtrem 

3. Filmy, plansze, plakaty, gry edukacyjne o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza, odnawialnymi 

źródłami energii. 

4. Energia wiatru – model/zestaw demonstracyjny 

5. Energia termalna – model/zestaw demonstracyjny 

6. Słona woda – model – uzyskiwanie energii elektrycznej z wody morskiej 

7. Zawartość smoły w papierosie – zestaw doświadczalny 

8. Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne – model pokazujący zasadę działania 

9. Turbina wodna – model pokazujący zasadę działania 

10. Energia słoneczna – model do doświadczeń 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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11. Bio-energia – model pokazujący zasady funkcjonowania (paliwo np. etanol) 

12. Model do skupiania energii słonecznej 

13. Pojazd z napędem wodorowym 

14. Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej 

15. Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu 

16. Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w powietrzu 

17. Miernik prędkości wiatru i temperatury. 

18. Miernik promieniowania UV 

19. Stacja pogody, dydaktyczna, umieszczona na terenie szkoły 

II. OCHRONA WÓD 

1. Zestaw ekologiczny do badania wody 

2. Zestaw edukacyjny do badania wody : filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie wody 

3. Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie 

4. Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie 

5. Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie 

6. Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie 

7. Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie 

8. Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie 

9. Przenośny zestaw pojemników do próbek 

10. Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów (w wodzie i glebie) 

III. OCHRONA GLEB I POWIERCHNI ZIEMI 

1. Wpływ człowieka na glebę – zestaw doświadczalny 

2. Zestaw doświadczalny do badania gleby 

3. Zestaw doświadczalny do badania procesu Biodegradacji. 

4. Sita glebowe 

5. Zestaw do pobierania prób glebowych 

6. Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy 

7. Proces Recyklingu pokazujący cykl życia plastiku – forma planszy/plakatu itp. 

8. Proces Recyklingu pokazujący cykl życia metalu – forma planszy/plakatu itp. 

IV. POMIARY, BADANIA, POMIARY PRZYRODNICZE 

1. Lornetki 

2. Aparaty fotograficzne 

3. Pudełka z lupami i miarką do obserwacji okazów 

4. Mikroskop 

5. Szklane lupy 

6. Przyrząd do obserwacji przyrody 

7. Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych 

8. Prasa do roślin zielnych 

9. Waga elektroniczna 

10. Zestaw do testowania minerałów 

11. Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1 

12. Termometr do pomiaru temperatury w cieczach i ciałach stałych 
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13. Zlewki miarowe szklane 

V. INNE 

1. Plansze, np. ekosystemy, biocenozy, prawidłowa segregacja odpadów, odnawialne źródła energii.  

2. Filmy edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska 

3. Gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska 

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

1. Tablica interaktywna 

2. Projektor 

3. Laptop 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia i Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć i zaoferować cenę za wszystkie wymienione w załączniku pomoce dydaktyczne i 

wyposażenie pracowni. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę, wniesienie, ewentualną instalację oraz w 

miarę wynikającej potrzeby wskazanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej montaż i uruchomienie zamówionych 

i dostarczonych produktów. 

 PODANA CENA POWINNA ZAWIERAĆ KOSZTY POMOCY DYDAKTYCZNYCH/WYPOSAŻENIA 

PRACOWNI WRAZ Z ICH TRANSPORTEM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE, UL. 

GLINIANKI 47, 26-260 FAŁKÓW 

 

1.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39162000-5 - Pomoce naukowe 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

 

Termin wykonania/dostawy: do 14 dni od podpisania umowy 

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 

działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do 

wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie (zał nr 2) według formuły spełnienia – niespełnienia 

IV. Warunki wykluczenia. 

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności tych osób. 

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenie ( zał nr 3), według formuły spełnienia – niespełnienia 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego –zał nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał nr 2 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał nr 3 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  

Pan Paweł Pękala- 447873535. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w 

godzinach pracy urzędu tj.: pon-piątek od godz.7.00 do 15.00 

VII. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat, lub 

- przesłać faksem na nr 44 7873535, lub 

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : gmina.falkow@wp.pl 

 

w terminie do dnia 19.07.2018 , do godz 12.00 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia odrębnie dla każdej części (jednej lub dwóch części)  uwzględniając wszystkie wymienione zabawki / 

pomoce dydaktyczne oraz koszt ich transportu. 

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena - 100 pkt 

Sposób wyliczenia punktów:  

Kryterium cena = najniższa oferowana cena/cena oferty badanej * 100 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 
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VIII. Informacje o formalnościach  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą ( 30 dni).  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną 

ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

Zdzisław Skiba – Zastępca Wójta Gminy 

 

                                                                                                 Fałków, 11.07.2018  …..……………………………….. 

                                   (data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie) 

Załączniki: 

Formularz cenowo – ofertowy 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 
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............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP): ....................................................                

tel./fax): .....................................................                                

adres e – mail): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

  

  Zamawiający: 

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260  Fałków 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.0.2018 prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych na: 

 

„Dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

Oferujemy: 

Dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole 

Podstawowej w Fałkowie, za kwotę brutto:……………………zł 

/słownie brutto za całość / ……………………………………………………………………….……………………… 

 

w tym: 

a) dostawę pomocy dydaktycznych, za kwotę brutto………………………..zł 

b) dostawę wyposażenia (tablica interaktywna, projektor i laptop), za kwotę brutto………….zł 

 

 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 14 dni od podpisania umowy 

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

           miejscowość i data  

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

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/ 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T E P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, 

wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie w ramach 

zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne 

źródła energii.” 

 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania 

odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

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

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Dostawę pomocy dydaktycznych, 

wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie w ramach 

zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne 

źródła energii.” 

 

 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 

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

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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U M O W A  N r   W F O Ś . Z P . 2 7 1 . 1 . 2 0 1 8  

zawarta w dniu ………… roku w Fałkowie pomiędzy : 

1. Gminą Fałków mającym siedzibę 26-260 Fałków, ul. Zamkowa 1A, reprezentowaną przez : 

………………….. – ……………………   

przy kontrasygnacie Bogumiły Wyciszkiewicz – Skarbnika Gminy 

zwanym dalej Zamawiającą 

a  

………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez : 

…………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

§1  

Umowa zostaje zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

Zarządzeniem  Nr 60/2014 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia2014 r.  w sprawie Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych w Gminie Fałków 

§ 2 .  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego do Szkoły Podstawowej w 

Fałkowie pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni zgodnie ze złożoną ofertą oraz z opisem przedmiotu 

zamówienia 

§ 3 .  

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia celem dokonania dostaw zgodnie z umową 

§ 4 

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac instalacyjnych 

§ 5 .  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od podpisania 

umowy, tj do dnia…. 

§ 6 .  

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi 

Cena ryczałtowa brutto ……………… zł 

Słownie cena brutto :  ……………………………………… 

w tym: 

a) dostawę pomocy dydaktycznych, za kwotę brutto………………………..zł 

b) dostawę wyposażenia (tablica interaktywna, projektor i laptop), za kwotę brutto………….zł 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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2. Podstawą wystawienia rachunku/faktury zamawiającemu będzie protokół zdawczo - odbiorczy. 

Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania rachunku/faktury na konto Wykonawcy określone w rachunku/fakturze. 

§ 7 .  

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy, lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy , termin wykonania usługi ulegnie przesunięciu o 

udokumentowany w formie pisemnej okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac objętych 

zamówieniem. 

§ 8 .  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, będą kary umowne 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w 

wysokości 20 % ceny umownej brutto określonej w § 6. 

b)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto , za każdy dzień 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy , po terminie określonym w § 5.pkt.1. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 20 % ceny umownej brutto określonej w § 6. 

b)za zwłokę w przekazaniu należności Wykonawcy wynikającej ze złożonej faktury – odsetki ustawowe od 

nieterminowych płatności. 

2. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekroczą wysokość kar umownych, poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych 

wymienionych wyżej dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 .  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za 

zgoda umawiających się stron. 

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

zamawiającego. 

§10 

Strony umowy, w przypadku wystąpienia kwestii spornych będą się starały rozwiązywać je polubownie. 

W przypadku gdy rozwiązanie kwestii spornych nie będzie możliwe , strony poddają się orzecznictwu sądu 

właściwego dla siedziby zamawiającego. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

ustaw prawa budowlanego , Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

§ 1 2  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

 

       WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 5 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia p.n. 
 

„Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - 
przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie  w ramach zadania pn. „Pracownia 
edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne 

źródła energii.” 

 
Poz. Nazwa zakupu Parametry/opis techniczny Jednostka 

miary 
Ilość 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO , ENERGIA ODNAWIALNA 

1 Miernik poziomu 
zanieczyszczeń 

powietrza w otoczeniu 
szkoły (wymagane 

wskaźniki pomiaru: PM 
10; PM 2,5) 

posiadający możliwość 
zamieszczania jego 
odczytów na stronie 
internetowej szkoły. 

 

Czujnik PM10 i PM2,5 służy do ciągłego lub okresowego monitoringu jakości 
powietrza poprzez badanie stężenia pyłów zawieszonych o rozmiarach PM2,5 i 
PM10.  
Czujnik PM10 i PM2,5 za pomocą sensora laserowego ustala stężenie pyłów 
zawieszonych i aktualizuje je w czasie rzeczywistym.  
SDL607 dostarcza także dane na wbudowany port USB, co pozwala używać go jako 
czujnika PM10 i PM2,5 w większym systemie pomiarowym. 
Na potrzeby prezentacji informacji online opracowano Skalę Jakości Powietrza, 
odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których 
prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. 
Przy opracowywaniu skali uwzględnić określone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 
powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031). Skala pozwala porównać odczyty z czujnika 
z oficjalnymi danymi podawanymi przez miejskie stacje monitoringu. 
Czujnik PM2.5 / PM10 jest przeznaczony do użycia wewnątrz pomieszczeń, nie 
nadaje się do instalacji na zewnątrz, ale może być użyty do pomiarów na zewnątrz 
przez ograniczony czas. Czujnik posiada certyfikaty CE/FCC/RoHS 

Sztuka 1 

2 Maseczki antysmogowe 
z filtrem 

Produkt fabrycznie nowy chroniący drogi oddechowe przed działaniem wielu 
czynników zewnętrznych, szkodliwych dla zdrowia zwłaszcza w bezwietrzne dni w 
sezonie grzewczym, kiedy w powietrzu zawieszone są trujące pyły. 
Maska wyprofilowana oraz wyposażona w rzepy co pozwala dokładnie dopasować ją 
do twarzy, nie zakrywająca całej twarzy, a jedynie chroniąca drogi oddechowe (nos 
i usta). Możliwość łatwej wymiany filtrów na nowe. 

sztuka 20 

3 Filmy, plansze, plakaty, 
gry edukacyjne o 

tematyce związanej z 
zanieczyszczeniem 

powietrza, 
odnawialnymi źródłami 

energii. 

 Film DVD: Odnawialne źródła energii dla rolnictwa 
Film edukacyjny opisujący podstawowe, odnawialne źródła energii: promieniowanie 
słoneczne, wiatr, energia wód i biomasę. W każdym z tych rodzajów przedstawiono 
przykłady praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w 
rolnictwie. Film informuje również o zasobach energii odnawialnej w Kraju oraz 
stopniu ich wykorzystania. 

sztuka 1 

 Plansza ścienna: Odnawialne źródła energii 
Plansza ścienna o wymiarach  co najmniej 70 x 100 cm przedstawia odnawialne 
źródła energii jakimi są woda, wiatr i Słońce. Dwustronnie foliowana, z zawieszką. 

sztuka 1 

 Eko-Gra: Chrońmy środowisko! 
Gra zwiększa świadomość ekologiczną dzieci poprzez wskazanie konkretnych 
przykładów oszczędzania energii, recyklingu odpadów i zmniejszania zużycia wody. 
Wszystko to na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Gra dla 2-4 graczy w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Zawartość: plansza do gry, 4 pionki, kostka do gry. 

sztuka 1 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 
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 plakat o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza, 
odnawialnymi źródłami energii. 

sztuka 1 

4 Energia wiatru – 
model/zestaw 

demonstracyjny 

Uczniowie budują z elementów zestawu działającą mini-wersję generatora 
wiatrowego, czyli turbinę wiatrową, która jest podstawowym elementem elektrowni 
wiatrowej, w której prąd pozyskiwany jest w wyniku zamiany energii kinetycznej 
wiatru na mechaniczne obroty wiatraka turbiny, a w następstwie tego na energię 
elektryczną. Zaawansowana budowa turbiny pozwala eksperymentować uczniom z 
różnymi ustawieniami łopat oraz ich ilością - zestaw zawiera 3 różne typy łopat 
(łącznie 9 sztuk) zainspirowanych badaniami aeronautycznymi NASA, jak również 
nowoczesne łopaty arkuszowe. O przepływie prądu informują zapalające się diody 
LED. Skład zestawu: 

• turbina wiatrowa (generator wiatrowy) w wersji mini 
• statecznik ustawiający turbinę w kierunku wiatru 
• prądnica 3-fazowa 
• różne typy łopat  
 diody LED demonstrujące przepływ prądu 

sztuka 1 

5 Energia termalna – 
model/zestaw 

demonstracyjny 

Zestaw modeli eksperymentalnych, w którym uczniowie wytwarzają energię 
elektryczną wykorzystując do tego jedynie gorącą i zimną wodę! Wytwarzanie tej 
czystej formy energii możliwe jest dzięki zawartemu w zestawie termoogniwu 
wodnemu, które wytwarza energię wykorzystując różnicę temperatur wody gorącej 
i zimnej, którą napełniane są zbiorniki. Wielkość - moc - wytworzonej energii można 
zaobserwować na wchodzącym w skład zestawu wiatraczku (turbince) i 
zapalających się diodach LED, jak również dwóch termometrach. Skład zestawu (3 
moduły): 

• termoogniwo - moduł termoelektryczny 
• pojemniki na wodę 
• 2 termometry 
• moduł wiatraczka 
• moduł diodowy LED 
• • przewody 

sztuka 1 

6 Słona woda – model – 
uzyskiwanie energii 
elektrycznej z wody 

morskiej 

Eksperymentalny zestaw demonstracyjny, za pomocą którego uczniowie wytwarzają 
energię elektryczną wykorzystując słoną wodę (wodę morską) będącą elektrolitem 
oraz płytki magnezowe. Moc uzyskanej energii widać na dołączonym do zestawu 
wiatraczku. Skład zestawu (2 moduły): 
• ogniwo słonowodne 
• płytka anodowa 
• moduł wiatraczka 
• pojemnik 
• strzykawka  
• przewody 

sztuka 1 

7 Zawartość smoły w 
papierosie – zestaw 

doświadczalny 

Zestaw praktycznie demonstruje obecność i zawartość substancji smolistych i 
nikotyny w papierosach. Papieros (nie dołączone) zapalany jest za pomocą pompki, 
a spalane substancje, normalnie zaciągane przez palacza do płuc, osadzane są w 
modelu na okrągłych filtrach (25 sztuk w zestawie), który zmienia barwę w 
zależności od ilości substancji zawartych w papierosie – barwę tę można porównać 
z dołączoną skalą kolorystyczną. Na wyższych poziomach nauczania substancje z 
filtra można poddać analizie chemicznej. 
Filtry zawarte w zestawie (25 szt.): 
• materiał z włókna szklanego 
• średnica: 7 cm; 
• retencja: 1,6 µm; 

sztuka 1 

8 Ogniwo wodorowe i 
fotowoltaiczne – model 

pokazujący zasadę 
działania 

Zestaw, który demonstruje wytwarzanie czystej energii wykorzystując do tego tylko 
energię Słońca i wodę. Zestaw ma zawierać m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na 
podstawie, podwójne pojemniki do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w 
procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło, pojemnik na baterie 
oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). Wymiary elementów: od 7cm 
(wysokość pojemników) do 15,5cm (ogniwo fotowoltaiczne). 

Sztuka 1 

9 Turbina wodna – model 
pokazujący zasadę 

działania 

Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z szybą z przodu 
umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona do generatora 
wytwarzającego prąd, którego działanie  widoczne poprzez m.in. świecącą żarówkę, 
obracające się koło barw i inne elementy obwodu (zawarte w zestawie). 

Sztuka 1 

10 Energia słoneczna – 
model do doświadczeń 

Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń z zakresu energii 
słonecznej - jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, 
jak również działania fotoogniwa. Zestaw powinien zawierać takie elementy jak:  

• fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody  
• podstawka fotoogniwa, termometr  
• szkło powiększające  
• silniczek elektryczny  
• śmigło  

Zestaw 1 
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• podstawka silniczka  
• lustro paraboliczne  
• podstawka pod lustro paraboliczne  
• lustro płaskie  
• lupa podwójna  
• kolorowe filtry z uchwytem-4 różne  
• probówka  
• podstawka probówki  
• stojak do probówki  
• gumki  
• spinacze do papieru z główką  
• plastikowe koluszka  
• nitka  
• plastikowe paski  
• arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje, itp.) 

11 Bio-energia – model 
pokazujący zasady 

funkcjonowania (paliwo 
np. etanol) 

Zestaw do demonstracji zasilania urządzeń alkoholem (etanol o stężeniu 5%...15%, 
działa także poprzez napędzanie piwem lub winem). Zestaw powinien zawierać: 
ogniwo paliwowe, przewody, śmigło oraz pojemnik na paliwo etanolowe i naczynie 
miarowe (elementy stanowią jedną całość-połączone). Urządzenie powinno mieć 
możliwość działać non-stop przez wiele dni.  

Sztuka 1 

12 Model do skupiania 
energii słonecznej 

Model do demonstracji skupiania promieni słonecznych i przekazywania ich energii 
przewodnikiem miedzianym. Model powinien składać się z dużego lustra 
parabolicznego (w kształcie misy) o średnicy co najmniej 30 cm zamocowanego na 
statywie z podstawą oraz wysięgnika wychodzącego ze środka lustra zakończonego 
miedzianym naczyniem. 

Sztuka 1 

13 Pojazd z napędem 
wodorowym 

Model (jeżdżący) pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie 
w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte 
Membrane). Możliwość obserwacji tworzenia się tlenu i wodoru w dwóch 
transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych pojeździe. W wyniku 
zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzana ma być energia elektryczna oraz 
para wodna. Napotykając na przeszkodę omija ją bez ingerencji właściciela, a na 
kokpicie wewnątrz zapalają się światła LED.  

Sztuka 1 

14 Zestaw do badania 
powietrza w walizce 

terenowej 

Zestaw przenośny do badania powietrza. Skład zestawu: 
• Długopis laser/latarka 1 szt. 
• Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt. 
• Gwóźdź długi 2 szt. 
• Linijka 15 cm transparentna z lupą 1 szt. 
• Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 szt. 
• Łyżko-szpatułka 1 szt. 
• Matryca milimetrowa A4 3 szt. 
• Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt. 
• Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 1 szt. 
• Notatnik 1 szt. 
• Ołówek 1 szt. 
• Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt. 
• Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt. 
• Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt. 
• Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt. 
• Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt. 
• Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt. 
• Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1 szt. 
• Taśma samoprzylepna 1 szt. 
• Termometr min.-max z higrometrem 1 szt. 
• Woda destylowana 200 ml 
• Walizka zamykana z rączką (wyściełana wewnątrz pianką) o wym. 30,5 

cm x 37 cm 1 szt.; 

Zestaw 1 

15 Zestaw do badania 
stanu powietrza, w tym 

zanieczyszczenia i 
hałasu 

Zestaw  do badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego. W skład zestawu 
wchodzi: 

• Barometr 
• Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, 

dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm) 
• Paski wskaźnikowe do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu 
• Termometr min.-max z higrometrem 
• Termometry szklane -10..+110 oC 
• Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1g/max 150g 
• Deszczomierze (wbijane w podłoże) 
• Fiolki PS z korkiem 
• Kolby stożkowe z korkiem 
• Lejki 
• Bibuły filtracyjne (sączki) 
• Łyżko-szpatułka 

Zestaw 1 



14 

 

• Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 
• Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 
• Lupa z 3 powiększeniami 
• Nasiona rzeżuchy 
• Paski wskaźnikowe pH 
• Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml 
• Korki do cylindrów 
• Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym 
• Palniki spirytusowe z knotem 
• Stojaki nad palnik alkoholowy 
• Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml 
• Szalki Petriego 
• Szczypce laboratoryjne do zlewek 
• Szczypce laboratoryjne 
• Szkiełka podstawowe 
• Szkiełka zegarkowe 
• Taśma samoprzylepna 
• Zestaw reagentów 
• Matryca milimetrowa foliowana 
• Okulary ochronne podstawowe 

16. Paski wskaźnikowe do 
badania zawartości 
ozonu w powietrzu 

Komplet 12 pasków do oznaczania poziomu ozonu w powietrzu (w ramach 
4 zakresów) w ciągu 10 minut (wg skali barwnej). 

Zestaw 1 

17. Miernik prędkości 
wiatru i temperatury. 

Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem 
elektronicznym (w oC lub oF). Na baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. 
Zakresy: (prędkość wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60 oC 

Sztuka 1 

18. Miernik promieniowania 
UV 

Miernik promieniowania UV z wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu 
UVA/UVB w zakresie 290...390 nm. Wyposażony w fotodiodę i filtr korekcji barwnej. 
Czas reakcji ok. 0,4 s. Zasilany baterią 9V. 

Sztuka 1 

19. Stacja pogody, 
dydaktyczna, 

umieszczona na terenie 
szkoły 

Stacja pogody drewniana do ustawienia na powietrzu i przeznaczona do 
wspomagania stałych obserwacji pogody. Powinna zapewniać swobodny dostęp 
powietrza bez ryzyka nasłonecznienia przyrządów, drewniana z żaluzjowymi 
ścianami, pomalowana na biało. Zawierać powinna: termometr min.-max., 
higrometr i barometr i deszczomierz wbijany w glebę.  

Sztuka 1 

OCHRONA WÓD 

1 Zestaw ekologiczny do 
badania wody 

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań 
(testów) każdego wskaźnika (razem 500 testów) i określenia następujących 
wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) 
zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. 
Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. 
Zestaw zawierać powinien m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i 
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; 
dołączone bufory do kalibracji). Zawartość zestawu umieszczona w przenośnej 
walizce z tworzywa sztucznego. 

Zestaw 1 

2 Zestaw edukacyjny do 
badania wody : 

filtrowanie, 
oczyszczanie, 

uzdatnianie wody 

Zestaw  do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i 
uzdatniania wody. Zestaw zawierać powinien rozkładany model w kształcie 
transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych 
osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów 
ma posiadać wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której 
wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym 
pojemniku (90g), piasek (3x65g), żwir (3x65g). Zawierać powinien również 
plastikowy pojemnik miarowy o poj. 50 ml, papier filtrujący (A4) oraz okulary 
ochronne.. 

Zestaw 2 

3 Pakiet do badania 
zawartości chlorków w 

wodzie 

Pakiet do oznaczania zawartości chlorków w wodzie (metodą miareczkowania). 
Pakiet umożliwi wykonanie 100 testów. Zakresy (wysoki i niski): 0..1000 mg/l 
(ppm) Cl-, 0..100 mg/l (ppm) Cl-. 

Zestaw 1 

4 Pakiet do badania 
zawartości żelaza w 

wodzie 

Pakiet  do oznaczania zawartości żelaza w wodzie (metodą kolorymetryczną), 
umożliwia wykonanie 50 testów. Zakres: 0..5 mg/l (ppm) żelazo Fe2+, Fe3+, 
wrażliwość 1 mg/l. 

Zestaw 1 

5 Pakiet do badania 
zawartości fosforanów 

w wodzie 

Pakiet do badania wody przeznaczony do oznaczania zawartości fosforanów (niskie 
zakresy) w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwi 
wykonanie 50 badań (testów). 

Zestaw 1 

6 Pakiet do badania 
zawartości azotanów w 

wodzie i glebie 

Pakiet do badania wody przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji) 
azotanów w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwi 
wykonanie 100 badań (testów} 

Zestaw 1 
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7 Pakiet do badania 
zawartości siarczynów 

w wodzie 

Pakiet do oznaczania zawartości siarczynów w wodzie (metoda: miareczkowanie 
jodometryczne), umożliwi wykonanie 100 testów. Zakresy: 0..20 mg/l (ppm) 
Na2SO3, 0..200 mg/l (ppm) Na2SO3. 

Zestaw 1 

8 Pakiet do badania 
zawartości tlenu 

rozpuszczonego w 
wodzie 

Pakiet  do oznaczania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (metoda: 
miareczkowanie). Pakiet umożliwi wykonanie 100 testów. Zakres: 0..10 mg/l (ppm) 
O2. 

Zestaw 1 

9 Przenośny zestaw 
pojemników do próbek. 

Komplet: nosidło + 8 zamykanych pojemników (2x4 różne) do przenoszenia i 
przechowywania różnego typu próbek terenowych (wodnych i glebowych). Nosidło 
z tworzywa sztucznego, ma dwie komory z otworami dostosowanymi do 
pojemników oraz stabilny uchwyt. W nosidle mieścić się powinny (zawarte                       
w zestawie) zamykane pojemniki, butle i słoje – razem 8 sztuk (4 różne, każdego 2 
sztuki). W skład zestawu wchodzi: 

• nosidło z tworzywa sztucznego, z dwoma komorami z otworami 
dostosowanymi do pojemników oraz stabilnym uchwytem 

• 2 butle (PP/PE) zakręcane z wąskimi szyjami o poj. 1000 ml każda 
• 2 butle (PP/PE) zakręcane z szerokimi szyjami o poj. 1000 ml każda 
• 2 słoje z szeroką szyją o poj. 500 ml każdy 
• 2 butle szklane o poj. 1000 ml każda, ze szkła brązowego na próbki 

światłoczułe 

Zestaw 2 

10 Paski wskaźnikowe do 
oznaczania zawartości 

olejów (w wodzie i 
glebie) 

Opakowanie 100 pasków do wykazywania zawartości olejów w wodzie/glebie oraz 
wykazywania obecności węglowodorów w wodzie (metodą kolorymetryczną – wg 
skali barwnej). 

Zestaw 1 

OCHRONA GLEB I POWIERCHNI ZIEMI 

1 Wpływ człowieka na 
glebę– zestaw 
doświadczalny 

Zestaw 8 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do 
wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (szalki, 
zlewki, pipety, fiolki, lupy, łopatka do gleby, bagietka itd.) wraz z niezbędnymi 
substancjami oraz roztworem wskaźnikowym i skalą kolorymetryczną Tematami 
ćwiczeń powinny być m.in.: wpływ skażenia gleby na wzrost roślin, zasolenie gleby, 
oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ wybranych nawozów na 
gruzełkowatość gleby i na jej odczyn pH. Dołączone karty pracy . 

Zestaw 1 

2 Zestaw doświadczalny 
do badania gleby 

Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do 
wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, 
szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, 
lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze 
skalą kolorymetryczną. Zestaw zawierać powinien  także kolorowe 
foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń oraz karty 
pracy. Cały zestaw umieszczony  w sztywnej walizce. Instrukcja zawierać powinna 
karty pracy ze szczegółowym opisem następujących doświadczeń: Skład mineralny 
gleb • Podstawowe frakcje glebowe • Trwałość struktury gruzełkowatej gleby • 
Wilgotność gleby • Zdolność filtracyjna gleb • Pojemność wodna gleb • Odczyn 
gleby • Sorpcja fizyczna gleby • Wpływ nawozów zawierających wapń i sód na 
strukturę gruzełkowatą gleby • Wpływ wapnowania gleby na jej odczyn • Budowa 
dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb • Organizmy glebowe i ich działalność w 
glebie • Zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby • Zasolenie 
gleb a rozwój roślin • Zasolenie gleby a zużycie wody przez rośliny • Wpływ 
skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin • Oddziaływanie chlorku sodu na 
strukturę gleby • Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew • Udział roślin w 
procesach glebotwórczych. 

Zestaw 1 
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3 Zestaw doświadczalny 
do badania procesu 

Biodegradacji. 

Zestaw ma umożliwić przeprowadzanie doświadczeń z zakresu biodegradowalności 
różnych materiałów oraz swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do 
testowania. W skład zestawu wchodzi: 

• Pojemniki testowe przezroczyste z zatrzaskowymi pokrywami                  
z 2 otworami wentylacyjnymi (6 szt.) 

• Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych (12 szt.) 
• Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych (6 szt.) 
• Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej (6 szt.) 
• Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej (3 szt.) 
• Podstawka do pojemnika testowego (3 szt.) 
• Klatka siatkowa do podstawki do pojemnika testowego (3 szt.) 
• Pęseta do przenoszenia próbek (1 szt.) 
• Torba biodegradowalna na zakupy (1 szt.) 
• Torba biodegradowalna na psie odchody (1 szt.) 
• Folia celulozowa (1 szt.) 
• Wypełniacz skrobiowy biodegradowalny (1 l) 
• Naczynie z otrąb pszennych (1 szt.-talerz) 
• Komposter  (1 szt.-100 ml) 
• Próbka metalu: miedzi (pasek o min. wym. 1x10cm; zaokrąglone rogi) - 3 

szt. 
• Próbka metalu: aluminium (pasek o min. wym. 1x10cm; zaokrąglone rogi) 

- 3 szt. 
• Próbka metalu-stopu: stal ocynkowana (pasek o min. wym. 1x10 cm; 

zaokrąglone rogi) - 3 szt. 
• Arkusz 33 etykiet samoprzylepnych do opisywania próbek 
• Wzór karty obserwacji, do powielania i wypełniania  (1 szt.) 
• Opakowanie-nosidło (1 szt.) 
• W skład pakietu uzupełniającego wchodzi 
• Pojemnik testowy przezroczysty z zatrzaskową pokrywą z 2 otworami 

wentylacyjnymi (1 szt.) 
• Korki do otworów wentylacyjnych pokryw pojemników testowych (4 szt.) 
• Ramki transparentne U-kształtne do pojemników testowych (2 szt.) 
• Uchwyt do ramki transparentnej U-kształtnej (2 szt.) 
• Uchwyt-klips do ramki transparentnej U-kształtnej (2 szt.) 
• Podstawka 

Zestaw 1 

4 Sita glebowe Komplet 6 elementów zawierający 4 sita oraz pojemnik z pokrywą. Sita o średnicy 
10 cm każde. Metalowe sita wbudowane w dna plastikowych walcowatych 
pojemników i posiadają następującą numerację (numery sit): 5, 10, 60 oraz 230 
oraz otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,25 / 0,071 mm. 

Zestaw 1 

5 Zestaw do pobierania 
prób glebowych 

Zestaw składa się z przyrządu do pobierania prób i profili glebowych w kształcie 
metalowego cylindra długości 35cm i średnicy wewnętrznej 16mm z nacięciem 
tworzącym rowek długości 20cm. Do przyrządu wsuwana jest rączka, którą po 
pobraniu próby można wykorzystać jako tłok. Przyrząd wykonany  z nierdzewnej 
stali. 

Zestaw 2 

6 Pakiet wskaźnikowy pH 
gleby, grupowy 

Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawierać powinien 50 
ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę 
kolorymetryczną wraz z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych 

Zestaw 2 

7 Proces Recyklingu 
pokazujący cykl życia 

plastiku – forma 
planszy/plakatu itp. 

Zestaw powinien składać się z 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z 
trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału 
oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do 
dyskusji, a dołączone dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania 
własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: co najmniej 21x19,5cm. 

Zestaw 
 
 
 
 

1 

8 Proces Recyklingu 
pokazujący cykl życia 

metalu – forma 
planszy/plakatu itp. 

Zestaw powinien składać się z 13 kolorowych zmywalnych kart, wykonanych z 
trwałego, sztywnego kartonu, przedstawiających pełny cykl życia danego materiału 
oraz sposób jego recyklingu. Etapy przedstawione na kartach mają zachęcić do 
dyskusji, a dołączone dodatkowe 2 puste karty zachęcić do przedstawiania 
własnych pomysłów. Wymiary każdej karty-płytki: co najmniej 21x19,5cm. 

Zestaw 1 

POMIARY, BADANIA, POMIARY PRZYRODNICZE 

1 Lornetki Lornetka dachopryzmatyczna kompaktowa o powiększeniu 10-krotnym 
obserwowanego obiektu przy średnicy soczewek 25 mm. Lornetka jest gumowana z 
dodatkowymi wypukłymi punktami, co zapobiega wyślizgiwaniu się jej z rąk podczas 
obserwacji. 

Sztuka 5 

2 Aparaty fotograficzne Aparat powinien posiadać minimum następujące cechy : 
• wodoodporny do głębokości 13m, 
• odporny na upadki z wysokości 2m. 
• odporny na mróz do -10°C, 
• odporny na nacisk do 100kg 
• szerokokątny obiektyw 28mm z 4,6 x zoomem optycznym 

Sztuka 
 
 
 
 
 

1 
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• matryca – 16,1 Mpix 
• nośnik danych: karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, pamięć 

wewnętrzna, karta pamięci SDXC 
• zapis formatu zdjęć: JPEG MPO 
• do rozdzielczości 2560x1712 
• zapis formatu filmów: AVCHD MP4 do rozdzielczości: 1920x1080 
• programy tematyczne, samowyzwalacz 
• zdjęcia seryjne 
• wbudowany GPS, złącze mikro HDMI, czas pracy akumulatora 

(przybliżony) 370 zdjęć 
• wyposażenie załączone: akumulator, kabel USB, ładowarka, kabel 

zasilający, pasek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pudełka z lupami i 
miarką do obserwacji 

okazów 

Rozszerzona wersja Pudełka z 2 lupami... Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, 
w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na 
zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory 
wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z 
odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to 
oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka 
(zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. Bezpieczne, 
wygodne i humanitarne. 

Sztuka 5 

4 Mikroskop Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do 400x wyposażony w szerokopolowy 
okular WF 10x oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową) 
głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje ilość światła 
przechodzącego przez kondensor. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. 
Oprócz standardowego podświetlenia dolnego wbudowane oświetlenie górne 
umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich 
jak np. liście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AAA – zapewnia to 
pełną mobilność i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne wykorzystanie do 
oświetlenia diod LED (niski pobór prądu) zapewnia długotrwałą pracę bez wymiany 
baterii. Ciekawy mikroskop szczególnie polecany dla początkujących. Do mikroskopu 
dołączona płytka pomiarowa. 

Sztuka 1 

5 Szklane lupy Komplet 12 tradycyjnych, szklanych lup z rączką: ⌀ 50 mm – 4 szt., ⌀ 60mm – 4 

szt., ⌀ 75mm – 4 szt. 

Zestaw 1 

6 Przyrząd do obserwacji 
przyrody 

Przyrząd stanowi powiązany ze sobą zbiór scalonych ze sobą urządzeń: kompas, 
dwie różne pary lup (ruchomych, nakładanych na siebie), przestrzeń do obserwacji 
okazów zamknięta obustronnie powiększającymi lupami, lornetka, powiększarka 
stereoskopowa, gwizdek i heliograf oraz dodatkowe elementy: uniwersalny model 
zegara słonecznego, kwadrant, latarka, alfabet Morse’a. 

Sztuka 5 

7 Pakiet edukacyjny do 
obserwacji leśnych 

Pakiet/zestaw powinien zawierać: 
• Pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka) - 2 szt. 
• Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów (1 szt.) 
• Pudełko z 2 lupami i miarką, do obserwacji okazów (2 szt.) 
• Pudełko z lupą i miarką do obserwacji okazów (2 szt.) 
• Mikroskop ręczny LED ze stolikiem 20-40x (1 szt.) 
• Przyrząd do obserwacji przyrody EKO-BIO Plus (1 szt.) 
• Ceratka żółta do wabienia bezkręgowców (1 szt.) 
• Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym teleskopowym (1 szt.) 
• Pojemnik siatkowy do owadów, składany (1 szt.) 
• Lornetka podstawowa, metalowa, gumowana 10x25mm (1 szt.)  -

Latarka-dynamo II - zasilana i doładowywana siłą mięśni - dłonią 
(niepotrzebne baterie) (1 szt.) 

• Kompas i lupa z linijką, oba wysuwane ze sztywnej plastikowej obudowy 
(1 szt.) 

• Lupa okularowa 10x, wysuwana (1 szt.) 
• Lupa potrójna 10x wysuwana, 38mm (1 szt.) 
• Lustra płaskie bezpieczne bez szkła 15x15 cm (2 szt.) 
• Skala porostowa A4 foliowana (1 szt.) 
• Pęseta metalowa (1 szt.) 
• Pęseta plastikowa, 1 szt. 
• Pędzelek miękki, 1 szt. 
• Fiolka PS 75 mm z korkiem, 3 szt. 
• Słoik z zakrętką 500 ml, 1 szt. 
• Podkładka A4 z klipsem do pisania, 1 szt. 
• Kredki ołówkowe wielokolorowe, 1 kpl  (min. kilkanaście) 
• Linijka z lupą, 1 szt. 
• Naklejki kolorowe z ponad 130 rysunkami fauny i flory,                           

3 arkusze A4 
• łopatka do gleby, chromowana z drewnianym uchwytem, 1 szt.  -gwizdek 

mały ze sznurkiem, 3 szt. 
• otwarta gra leśno-przyrodnicza, 1 szt. 

Zestaw 1 
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8 Prasa do roślin zielnych Prasa do roślin zielnych wykonana z pełnych płyt drewnianych, dodatkowo 
dokręcanych śrubami zapewniających odpowiedni, regulowany nacisk na okazy 
roślinne umieszczane wewnątrz. Wymiar: ok. 45 x 30cm. 

Sztuka 1 

9 Waga elektroniczna Precyzyjna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna 
("kieszonkowa") 0,1g/max. 150g. Posiadać powinna funkcję tarowania oraz 
odrębne pamięci do wagi opakowania  i zawartości. Zasilanie 3 bateriami AAA 
(1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach "bezruchu" 
(oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej co najmniej 80x70mm. 
Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń. 

Sztuka 2 

10 Zestaw do testowania 
minerałów 

Zestaw do testowania minerałów pomagający określić cechy minerałów i grupę do 
której należą. W składzie: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do 
wykonywania rys (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa. 

Zestaw 1 

11 Wielofunkcyjny 
przyrząd pomiarowy 5 

w 1 

Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) 
i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz 
temperatury. 
Parametry:   wilgotność względna: 33%...99%;   temp. otoczenia:  0°C … 50°C; 
0,1°C; +/-3% + 3°C;   temperatura (sonda; termopara):  -20 … +1300°C; 0,1°C; 
+/-3% + 3°C;   oświetlenie:  4000/40000 Lux; +/-5%;   dźwięk:  35..100dB 
(30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB;   DCV (prąd stały): 
 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV +/-1,0%;   ACV (prąd zm.): 
 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV; +/-1,0%; 50...400Hz;   DCA: 400/4000µA/ 
40/400mA/10A; 0,1µA; +/-1,0%;   ACA: 400/4000µA/40/400mA/10A; 0,1µA; +/-
1,2%;   Ohm:  400Ω /4/40/400kΩ/4/40MΩ; 0,1 Ω; +/-1,5%. Bezp.: EN 61010-1; 
CAT III 600V. Wyświetlacz LCD 15 mm, wielopoziomowy, z podświetleniem. 
Zasilany baterią 9 V.   

Sztuka 1 

12 Termometr do pomiaru 
temperatury w cieczach 

i ciałach stałych 

Termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym 
przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także 
zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC. 
Dokładność: 0,3. 

Sztuka 2 

13 Zlewki miarowe szklane Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych  o różnej pojemności: 2 x 50ml, 2 
x 100ml, 2 x 250ml. 

Sztuka 2 

INNE 

1 Plansze, np. 
ekosystemy, biocenozy, 
prawidłowa segregacja 
odpadów, odnawialne 

źródła energii.  

 Plansza: Ekosystem łąki i pola, laminowana, z drążkami, Wymiary planszy: co 
najmniej 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i laminowana.  

 Plansza ścienna: Jak prawidłowo segregować odpady, laminowana, Wymiary 
planszy: co najmniej 130 x 91 cm, oprawiona w drążki i foliowana  

Sztuka 2 

2 Filmy edukacyjne 
dotyczące ekologii, 
ochrony przyrody i 

środowiska 

Filmoteka leśna 3: Na skraju lasu, Rok w puszczy, Moczary i uroczyska 
Zestaw 3 filmów na jednej płycie DVD: 

• Na skraju lasu" 
Film przedstawia bogactwo gatunków zwierząt żyjących w środowiskach związanych 
z lasem: na jego skraju, na polanach, łąkach i rozlewiskach, nad jeziorami i 
bagnami. Ciekawe ujęcia zwierząt filmowanych z ukrycia. Długość filmu: 23’00”. 

• Rok w puszczy: 
Film przedstawia las zmieniający się wraz z następującymi po sobie porami roku. 
Wspaniałe zdjęcia filmowe, często realizowane ze specjalnych ukryć, ukazują z 
bliska życie dzikich zwierząt, a wszystko to na tle nastrojowej muzyki i odgłosów 
przyrody. Długość filmu: 35’00. 

• Moczary i uroczyska: 
Film przepięknie ukazuje dziewiczą przyrodę bagien i mokradeł, często niedostępną 
do obserwacji przez zwykłego człowieka. Pokazane są różne i często rzadkie gatunki 
zwierząt i roślin. Film można oglądać w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, 
niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej. Długość filmu: 35'00. 
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3 Gry edukacyjne 
dotyczące ekologii, 
ochrony przyrody i 

środowiska 

 Gra: obieg wody i jej oszczędzanie 
Edukacyjna gra planszowa zapoznająca graczy z obiegiem wody w przyrodzie, 
konsekwencjami określonego wykorzystywania wody oraz sposobami oszczędzania 
wody i jej zasobów. Przykładowo, na planszy umieszczone są w formie rysunkowej 
pozytywne (w zielonym kółku) i negatywne (w czerwonym kółku) fakty na temat 
wody i jej użytkowania. Ilości zużywanej wody oznaczone są w anglosaskim 
systemie zapisu liczb. Gracze w trakcie gry dowiadują się m.in. ile wody zużywa 
organizm człowieka, ile wody potrzebują rośliny, czy przemysł. Wiek graczy: 6-
8+.Skład gry: plansza do gry, 24 elementy-puzzle, 4 pionki, duża kostka do gry. 
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

1. Tablica interaktywna Przekątna tablicy co najmniej 85" (łącznie z ramą)  
Obszar roboczy  co najmniej 1665 x 1160 mm  
Proporcje obrazu 4:3  
Technologia Podczerwień  
Dokładność 0,1 mm  
Prędkość odczytu współrzędnych Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms  
Powierzchnia tablicy magnetyczna, ceramiczna powierzchnia, suchościeralna 
100% odporna na uszkodzenia i zarysowania, zabezpieczona polimerami 
nanotechnologii  
Akcesoria standardowe 3 pisaki 
Kabel USB 
Oprogramowanie 
Instrukcja PL  
Uchwyt do projektora 
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2. Projektor Technologia DLP  
Rozdzielczość 1,024x768 XGA  
Kontrast 18000:1  
Jasność 3000 ANSI lm  
Odległość od ekranu 0,5 - 2,5 m  
Wejścia video Composite (1x) 
HDMI (1x) 
S-Video (1x) 
VGA (D-Sub15) (2x)  
Wyjścia video VGA (D-Sub15) (1x)  
Wejścia audio Mini jack 3,5 mm (1x)  
Wyjścia audio Mini jack 3,5 mm (1x)  
Porty komunikacyjne RS232 
USB typu B (zdalna mysz/tryb serwisowy)  
Wbudowany głośnik 2W  
Wyposażenie standardowe Osłona obiektywu 
Kabel zasilający 
Kabel VGA 
Pilot z bateriami 
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3. Laptop Procesor Intel Core i5-8250U z 6MB Cache 
Pamięć 8GB DDR4 2400MHz 
Dysk twardy 256GB SSD  
Karta Graficzna Intel UHD 620  
Ekran 15,6'' Błyszczący, Dotykowy, IPS 
Rozdzielczość matrycy 1920x1080 
Wbudowana Kamera + Wifi + Bluetooth 
Czytnik kart pamięci 
Wielodotykowy touchpad 
Oprogramowanie: Program operacyjny Win 10 + pakiet biurowy z licencjami dla 
szkól 
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POZOSTAŁE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZAMÓWIENIA 

 
1. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia 

w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie 
przedmiotów o innych zbliżonych wymiarach, kolorach, itp. z zastrzeżeniem właściwego 
zachowania przeznaczenia oferowanego przedmiotu.  

2. Złożona oferta powinna uwzględniać koszty dostawy zamówienia.  
3. Docelowe miejsce dostawy w siedzibie szkoły zostanie wskazane przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Fałkowie  
4. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego 

zamówienia jest protokół zdawczo - odbiorczy lub inny dokument dotyczący 
realizacji zamówienia. 

 


