
Załącznik nr 3 do modyfkacji : Dodatek nr 6a do SIWZ po modyfkacji

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

dot. części nr 1 zamówienia pn.  „ Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”- zakup i  dostawa pomocy dydaktycznych”

1.  Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest zakup wraz  dostawą pomocy dydaktycznych:

LP Nazwa towaru Opis towaru (wykonawca może zaoferować towary  równoważne – nie gorsze niż opisane
przez Zamawiającego

Ilość 

1 2 3 4

1 Elektroskop Zestaw elektroskopów :
a)  Elektroskop  w kształcie  kwadratu  umieszczony  na  stopce,  obudowa:  ścianka  boczna
metalowa,  z  przodu  i  z  tyłu  szklane,  przeźroczyste  szybki.  Wewnątrz  obudowy  na
odizolowanym  metalowym  pręcie  zawieszona  obrotowa  wskazówka.  W  dolnej  części,
wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV.
Minimalna  wysokość:  37  cm.
b) Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch nóżkach, obudowa – ścianka boczna
metalowa,  z  przodu  szklana  szybka  przeźroczysta,  z  tyłu  szklana  szybka  mleczna  z
narysowaną  podziałką.  Wewnątrz  obudowy  na  odizolowanym  metalowym  pręcie
zawieszona obrotowa wskazówka. Minimalna wysokość: 27 cm.

2

2 Mikroskop z podłączeniem do 
komputera

Kamera: min. 5 megapikseli. 
Zasilanie kablem USB. Podświetlenie diodami LED z możliwością płynnej regulacji. 
Możliwość zapisywania zdjęć i nagrywania flmów. Kompatybilność z systemem 
Windows .Oprogramowanie do przetwarzania obrazu.

3

3 Palnik spirytusowy Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. 7

4 Probówki ze statywem Zestaw zawierający: 12 próbówek, stojak, statyw.
Stojak  na  min.  6  probówek  +  min.  6  kołeczków  do  osuszania  probówek,  wykonany  z
plastiku,  średnica  otworów:  20  mm.
Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, średnica 20 mm.

7



5 Zestaw preparatów 
mikroskopowych – tkanki człowieka
(część 1) 

W zestawie min.  20 preparatów np.:  rozmaz krwi  ludzkiej,  komórki  nabłonkowe z jamy
ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra
ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby .

1

6 Zestaw preparatów 
mikroskopowych – tkanki człowieka
(część 2)

W zestawie min.  20 preparatów np.:  rozmaz krwi  ludzkiej,  komórki  nabłonkowe z jamy
ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra
ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby .

1

7 Zestaw preparatów 
mikroskopowych
- Preparaty zoologiczne

W  zestawie  min.  30  preparatów,  np.:
pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy,
dafnia,  wirki,  tasiemiec  bąblowiec,  oko  złożone  owada,  glista  (  przekrój  poprzeczny),
dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów.

1

8 Zestaw preparatów 
mikroskopowych - bezkręgowce

W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. 3

9 Zestaw preparatów 
mikroskopowych-co żyje w kropli 
wody

W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki
(orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka.

3

10 Zestaw preparatów 
mikroskopowych -przyroda

W  zestawie  min.  10  preparatów,  np.:  odnóże  muchy,  skrzydło  ptaka,  skrzydło  motyla,
rozmaz krwi ludzkiej.

1

11 Zestaw preparatów 
mikroskopowych -tkanki człowieka 
zmienione chorobowo

W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc,
malaria (zaatakowana krew).

2

12 Zestaw preparatów biologicznych Zestaw 50 preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym.min. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm 1

13 Apteczka z wyposażeniem Apteczka  przeznaczona  m.in.  dla  szkół  pozwalająca  na  prawidłowe  zabezpieczenie
poszkodowanego w przypadku urazów i obrażeń przed przybyciem pogotowia. Apteczka
usztywniana,  z uchwytem. 

3



14 Atlas ptaków w Polsce Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków 
występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD
z głosami ptaków. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika 
w terenie.

1

15 Barometr  (przenośna  stacja
pogodowa) 

Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060
hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.

1

16 Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz 
cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet
na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm 
Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V.

1

17 Fartuch laboratoryjny Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z
tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S, M,L,XL

4

18 Lornetka Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min.
BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy,  masa max.  170 gram, w
zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.

2

19 Model szkieletu człowieka – 
wielkość naturalna 1:1

 Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami.
Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: min.. 170 cm. 3 

20 Model serca Model, dwuczęściowy model serca człowieka, naturalnej wielkości, 
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawce.
Wewnątrz modelu uwidoczniono zastawki serca, które wykonane są z miękkiego tworzywa
sztucznego. 

1

21 Model skóry człowieka Model przedstawiający mikroskopową strukturę skóry człowieka w czterech różnych 
odsłonach: skórę owłosioną i nieowłosioną (różne warstwy komórkowe, gruczoły potowe, 
receptory dotyku, naczynia krwionośne, nerwy, budowę włosa z jego korzeniem), przekrój 
przez płytkę paznokciową (wraz z jego łożyskiem i korzeniem), korzeń włosa ze wszystkimi 
warstwami komórkowymi. 
Model na plastikowej podstawie.
Wym.min. 10 x 12,5 x 14 cm

1

22 Model budowy antynomicznej Naturalnej wielkości model tułowia ludzkiego.  Częściowo otwarte plecy (od móżdżku do 1



człowieka- tułów kości ogonowej).
Korpus o wys. min. 87 cm
min. 40 ruchomych elementów

23 Proste klucze do oznaczania roślin 
Prac.-biologiczna

Pozycja  książkowa pozwalająca  rozpoznać   i  oznaczyć  roślinę.  Dychotomiczne  klucze  do
oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych obejmujące około 2 000 gatunków
rodzimych i blisko 1 00 0 zawlekanych lub uprawianych i dziczejących. Klucze pomocnicze
do roślin  drzewiastych i  wodnych.  Ilustrowane  omówienie  organów roślin  oraz  słownik
terminów botanicznych. Gatunki zaopatrzono w metryczki informujące m.in. o środowisku,
formie życiowej, czasie kwitnienia, stopniu zadomowienia i zagrożenia lub ekspansji.

8

24 Przewodnik – las 
Prac przyrod.

Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. 
Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z
możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.

1

25 Zestaw magnesów 28 magnesów 2

27 Skalpel, nożyczki 
Prac. Biologiczna

Skalpel do precyzyjnego cięcia ze stali szlachetnej 8

28 Tace laboratoryjne Taca laboratoryjna, wykonana z polipropylenu,  wielofunkcyjna. 5

29 Termometr laboratoryjny Szklany,  cieczowy,  bezrtęciowy,  o  zakresie  pomiaru  temperatury  od  -10  do  +110  o  C,
wykonany techniką całoszklaną.

3

30 Termometr z sondą Elektroniczny termometr z wyświetlaczem LCD i sondą na kablu.
Długość przewodu:  ok. 95cm
Zakres pomiaru temperatury: od -50 st.C do 110 st.C.
Rozdzielczość wyświetlacza 0,1C
Dokładność pomiaru +- 0,1C
Zasilanie: 2x bateria LR44 (w zestawie

1

31 Waga elektroniczna do 600 gramów Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu
min.  0,1  g,  wbudowana  na  stałe/niewymienna  szalka  wykonana  ze  stali  nierdzewnej,
zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia

3



służący  także  do  przykrywania  wagi,  ważenie  w  gramach  i  uncjach,  liczenie  sztuk  o
jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.

32 Waga laboratoryjna z dokładnością 
do 0,1 g 

Precyzyjna waga elektroniczna do pracowni chemicznej - Zakres od 0 do 500g; minimalna
średnica  szalki  100  mm;  szalka  wykonana  ze  stali  nierdzewnej,  zasilanie:  bateryjne  lub
zasilacz sieciowy; wyświetlacz LCD; dokładność odczytu 0,01 g

3

33 Szafa metalowa z odciągiem na 
odczynniki chem. dla nauczyciela

Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych.  Wykonana z blachy 
stalowej pomalowanej farbami proszkowymi. Drzwi posiadające wzmocnioną konstrukcje, 
zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Wyposażona w pięć 
półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. W wyposażeniu wentylator 
elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na 
otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu.
Wymiary: min. 800x380x2240 (z wentylacją)

1

33 Białka , albumina Opakowanie 1kg 2

34 Modele do budowania cząsteczek Zestaw zawierający do 454 elementów  - modeli atomów (min. 240) oraz łączników (min. 
150).
 Elementy wykonane z mocnego tworzywa - łączniki elastyczne i umożliwiają wiązania 
złożone.
Opakowanie z tworzywa sztucznego.

1

35 Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw 4 pałeczek o długości ok. 30 cm. Pałeczki wykonane z różnych materiałów: szklana, 
ebonitowa, winidurowa i stalowa.

1

36 Zestaw optyczny -krążek Newtona Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za 
pomocą ręcznej wirownicy z korbką. 
Średnica krążka:min. 17 cm

1

37 Lupa Plastikowa lupa z szklanymi soczewkami i podświetleniem LED białym i UV 
Śr. głównej soczewki (powiększenie 2,5x): 90 mm 
Powiększenia pozostałych soczewek 25x, 55x
Podświetlające  diody  LED  ze  światłem  białym  i  1  z  UV  
Zasilania bateriami (w zestawie

15

38 Mikroskopy optyczne Mikroskop kompaktowy. Korpus mikroskopu wykonany z metalowego odlewu. 5



Wyposażenie:
PC okular (640x480 pixeli) z kablem USB
Oprogramowanie na płycie CD
Oświetlenie LED górne i dolne
Regulacja natężenia oświetlenia
Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową (opcja)
Zestaw preparatów
Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów
Pęseta
Gilotynka
Inkubator
Pokrowiec z tworzywa
Zasilacz sieciowy
Zasobnik na baterie w podstawie
Walizka z tworzywa do transportu i przechowywania

PC okular mikroskopu kompatybilny z systemami Windows: XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10.
Typ biologiczny, cyfrowy
Głowica monookularowa
Powiększenie 40x - 400x
Okulary WF 10
Średnica obsady okularu, mm 23
Obiektywy 4x 10x 40x (S)
Zasilanie sieciowe i baterie
Przekazanie obrazu: zewnętrzna kamera
Rozdzielczość 640x480 pixeli (0,3 mln. pixeli)
Przesuwanie preparatu ręczne 
Ustawianie ostrości śruba makrometryczna

39 Mikroskop terenowy Przenośny kieszonkowy mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Zasilanie na baterie. W 
zestawie z  torbą do przenoszenia. 
Powiększenie optyczne od 1x do 3,7x i 54x. 

1



Wbudowana pamięci fash o pojemności  min.128MB lub karcie pamięci SD. 
Złącze USB.

40 Siłomierze -zestaw 6 sztuk Zestaw 6 sz. siłomierzy o następującym zakresie: 0-1N; 0-2N; 0-5N; 0-10N; 0-20N; 0-100N. 
Wykonane w przezroczystej rurce z tworzywa sztucznego. 
Zaopatrzone w pokrętło skalujące oraz zaczepy i zawieszki.
- Dwie skale całkowite: w Niutonach i w kg. 
- Dwie skale dziesiętne

1

41 Ciężarki Zestaw 6 ciężarków z haczykami. Ciężarki umieszczone na podstawie z tworzywa 
sztucznego.
Komplet zawierający ciężarki: 10gx2,20gx2,50g,100g
Wymiary: min. 55x45x240 mm

1

42 Naczynia perforowane do 
przechowywania obiektów żywych

Zestaw składający się z min. 10 pojemników na owady, z których każdy zawiera siatkę 
pomiarową (5mm) oraz przykrywkę z wbudowanym szkłem powiększającym. Przykrywka 
posiadająca otwory wentylacyjne.
Wymiary pojemników: wysokość około:62mm, średnica pokrywki 72mm

1

43 Wskaźniki lub mierniki do badania 
odczynu PH gleby

Zestaw przeznaczony do profesjonalnego oznaczania pH gleby (metoda kolorymetryczna), 
umożliwiający wykonanie min. 30 testów. Zestaw zawiera:
-  niezbędne wyposażenie laboratoryjne(cylindry, szalki, zlewki, pipeta, pęseta, folki, lejki, 
sito, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby) 
- roztwór wskaźnikowy ze skalą kolorymetryczną 
- karty pracy dla prowadzącego zajęcia

1

44 Mapa ścienna Europy: 
ogólnogeografczna,  polityczna 

Ścienna mapa ogólnogeografczna Europy  przedstawiająca ukształtowanie powierzchni 
Europy. 
Mapa wykonana techniką pozwalającą na uzyskanie efektu trójwymiarowego. 

• Format i skala:
160 cm x 120 cm - 1 : 4 000 000 
Ścienna mapa polityczna Europy zawierająca układ państw i ich granice,  główne miasta i 
regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi a także sieć głównych dróg, ważne 

1



linie promowe, największe lotniska i porty morskie, granice sektorów ekonomicznych na 
Morzu Północnym. 
Dodatkowo na mapie umieszczone zestawienie najważniejszych danych o wszystkich 
państwach europejskich: powierzchnia, ludność, waluta, język ofcjalny oraz faga.

• Format i skala:
160 cm x 120 cm - 1 : 4 000 000 
Każda mapa:
-laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

.
45 Mapa ścienna ogólnogeografczna 

Australii 
Ścienna mapa ogólnogeografczna Australii ( w tym Oceanii) prezentująca ukształtowanie 
powierzchni lądu i hydrosfery w tym krainy geografczne, wody, najważniejsze miasta na tle 
rzeźby terenu.  Format i skala:
150 cm x 170 cm - 1 : 8 300 000 
Materiał banerowy matowy
Dwustronnie laminowana, 
Oprawiona  w wałki PCV z zawieszeniem sznurkowym

1

46 Mapa ścienna płyt litosfery, mapa 
ścienna zjawisk wulkanicznych, 
mapa ścienna obszarów 
sejsmicznych lub wspólna mapa dla 
wszystkich trzech elementów 
(tektoniki płyt litosfery) sztuka

Ścienna mapa świata (lub mapy) przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i 
tektoniki płyt litosfery oraz wulkanizmu.

Format i skala:
-120 x 160 cm - 1:37 000 000
Oprawa:
-laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
-oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.

1

47 Mapa ścienna Polski 
hipsometryczna ( ukształtowanie 
powierzchni)

Mapa administracyjna Polski / Polska fzyczna z elementami ekologii - dwustronna mapa 
ścienna

1



48 Globus w większej skali Globus  420mm  mapa  fzyczna  stopka  drewno,  cięciwa  aluminiowa.

Wysokość: min.62cm

1

49 Okazy skał i minerałów oraz 
przykłady skamieniałości 
Prac.geogr.-1

Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. 1

50 Wiatromierz Wiatromierz  elektroniczny,  z  dużym,  przejrzystym  wyświetlaczem.  Pomiar  aktualnych,
przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru:
2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1
km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne.

1

51

Szkła optyczne Zestaw szkieł optycznych zawierający: 
-  zwierciadło płaskie o średnicy 6 cm, 
- zwierciadło wklęsłe f = 8 cm 
- pryzmat z uchwytem, 
- soczewkę dwuwypukła f = 4,5 
- soczewkę dwuwypukła f = 25 cm, 
-  soczewkę płasko-wypukła f = 7 cm, 
- soczewkę dwuwklęsła f = 10 cm, 
- 3 szt. uchwytów uniwersalnych do soczewek

2

52 Maszyna elektrostatyczna Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz 
ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie 
gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki).
 Maszyna umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki.
Z pasem uruchomianym korbą, regulowaną długością iskry oraz dwa wysokonapięciowe 
kondensatory (butelki lejdejskie). Przybliżone wymiary :  min.30 x 21 x 38 cm. Długa i 
bardzo widoczna iskra.

2

53 Miernik uniwersalny Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru 
temperatury sztuka

3



54 Metale, niemetale, tlenki, 
wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole,
cukry. Zestaw

Skład zestawu:
- Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfkowany ok. 95%) 200 ml
- Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml
- Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml
- Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml
- Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g
- Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g
- Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g
- Azotan(V) srebra 10 g
- Benzyna ekstrakcyjna (eter nafowy- t.w. 60-90oC) 250 ml
- Bibuła fltracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt.
- Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml
- Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2
- Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak.
- Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml
- Chlorek potasu 100 g
- Chlorek sodu 250 g
- Chlorek wapnia 100 g
- Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml
- Cyna (metal-granulki) 50 g
- Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g
- Dwuchromian(VI) potasu 50 g
- Fenolofaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml
- Fosfor czerwony 25 g
- Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g
- Glin (metal-blaszka) 100 cm2
- Glin (metal-pył) 25 g
- Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml
- Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml
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- Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
- Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml
- Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml
- Kwas cytrynowy 50 g
- Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml
- Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml
- Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml
- Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml
- Kwas oleinowy (oleina) 100 ml
- Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml
- Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
- Magnez (metal-wiórki) 50 g
- Magnez (metal-wstążki) 50 g
- Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g
- Nazwa materiału Ilość
- Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g
- Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2
- Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2
- Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml
- Octan etylu 100 ml
- Octan ołowiu(II) 25 g
- Octan sodu bezwodny 50 g
- Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2
- Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml
- Parafna rafnowana (granulki) 50 g
- Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.
- Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt.
- Ropa nafowa (minerał) 250 ml
- Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g
- Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.
- Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g



- Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g
- Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g
- Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g
- Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g
- Siarka 250 g
- Skrobia ziemniaczana 100 g
- Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafnowym) 25 g
- Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g
- Świeczki miniaturowe 24 szt.
- Tlenek magnezu 50 g
- Tlenek miedzi(II) 50 g
- Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g
- Tlenek żelaza(III) 50 g
- Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g
- Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g
- Węglan potasu bezwodny 100 g
- Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g
- Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g
- Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g
- Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g
- Węglik wapnia (karbid ) 200 g
- Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g
- Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g
- Wodorotlenek wapnia 250 g
- Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g
- Żelazo (metal- proszek) 100 g

 Termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat  (w zależności od substancji)
55 Statyw z wyposażeniem Statyw laboratoryjny z wyposażeniem:

- tłoczona, lakierowana prostokątna, ciężka podstawa
- pręt o długości 65 cm umocowany w podstawie
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- łączniki krzyżowe ( mocujące elementy ) 5 szt.
- łapa do kolb
- łapa do chłodnic czteropalczasta
- łapa do chłodnic zwykła
- łapa podwójna do biuret
- stojak do lampki spirytusowej
- lampka spirytusowa
- stojak do próbówek
- łapa do próbówek
- szczotka do czyszczenia próbówek
- łyżko-szpatuła
- szczypce laboratoryjne
- pęseta 
- pierścień metalowy z prętem
- pierścień ogumowany z prętem

Pręt i wszystkie elementy wyposażenia statywu wykonane ze stali chromowanej. Elementy 
chwytne łap pokryte otuliną flcową lub gumową.

56 Terrarium Szklane terrarium z tłem w komplecie. Drzwi otwierane z przodu, zdejmowalna pokrywa 
wierzchnia, zamek zapobiegający wydostaniu się zwierząt,  wentylacja na frontowej szybie, 
pełnoekranowa wentylacja na metalowej płycie wierzchniej, podnoszone dno, zamknięte 
kanały na kable lub rurki. Wymiary terrarium: 30x30x30cm.

1

57 Zestaw soczewek Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o śr. 50 mm. Soczewki umieszczone 
w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. 
Dołączony drewniany stojak umieszczania w nim soczewek także o innej średnicy. Długość 
ogniskowej soczewek: -100, +100, -150, +150, -200 i +200 mm 
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58 Zestaw skał i minerałów zestaw – 
56 sztuk

Zestaw skał i minerałów min.  56 okazów w drewnianej skrzynce, każdy okaz w wydzielonej 
przegródce/pudełeczku. Okazy wielopostaciowe lub sypkie zapakowane w foliowe 
woreczki.
Próbki opisane i podzielone systematycznie na grupy.
Okazy ułożone i ponumerowane wg wykazu. W wykazie nazwa okazu w języku polskim.
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59 Przenośny zestaw do badania wody Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych
określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, 
twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby.
Zestaw zapakowany w walizkę. 
Walizka  zawiera:

1. Notatnik
2. Płyn Helliga
3. Strzykawka 5 ml
4. Strzykawka 10 ml
5. Bibuły osuszające
6. Lupa powiększająca x 5
7. Probówka okrągło denna 
8. Stojak plastikowy do probówek
9. Łyżeczka do poboru próbek gleby
10. Płytka kwasomierza Helliga
11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich
12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami
13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników.
14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników.
15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody

2

60 Plansza roślin trujących Plansza naścienna o wym.min. 100 x70 cm. Krawędź górna i dolna wykończone stalowymi 
wzmocnieniami. Obustronnie foliowana.
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61 Plansza grzybów trujących Plansza naścienna o wym. min.90 x 120 cm przedstawiająca ok. 20 gatunków grzybów 
trujących i niejadalnych. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej 
nazwy, rysunku i opisu.
Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości . 
Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

2

 Dygestorium  Dygestorium z komorą roboczą z płyty melaminowanej wraz z montażem. Ściany boczne z 
otworami okiennymi wyłożone od wewnątrz szybą bezpieczną, klejoną, ściana tylna 
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62 wyłożona płytą polipropylenową. Oświetlenie komory poprzez lampę jarzeniową 
umieszczoną ponad suftem wykonanym ze szkła bezpiecznego. Podnoszona w systemie 
przeciwwagi osłona z przezroczystego tworzywa, blat wykonany z ceramiki z podniesionym 
obrzeżem i zlewikiem polipropylenowym. Pod blatem panel instalacyjny z dwoma 
gniazdkami 230V/16A IP 54 wyłącznikiem oświetlenia i wentylatora oraz zaworem wody 
zimnej. Szafka z płyty laminowanej z drzwiami suwanymi, wentylator wykonany z tworzywa
odpornego chemicznie i wydajności nie mniejszej niż 400m3/h umieszczony na sufcie 
dygestorium. Wymiary  min.1200x750x2200 mm

63 Materiały szybko-zużywalne Zestaw artykułów biurowych:
Papier ksero – 1 ryza po 500 kartek A4 80g 
Naklejki z buźkami - zestaw minimum 100 naklejek różnokolorowych z uśmiechniętymi 
buźkami do nagradzania dzieci, wielkości 30-40 mm – 1 zestaw 
Taśma dwustronna, szeroka – 1 szt. Długość 25 m
10 szt. w opakowaniu – 10 opakowań Magnesy okrągłe 20 mm różne kolory – Magnesy 
okrągłe 20 mm różne kolory – opakowanie (10 szt. w opakowaniu)  
Długopisy czarne – 10 szt. 
Kredki grube trójkątne 24 kolory
Koszulki krystaliczne na prace dzieci 100 sztuk
Skoroszyty na dziurkowane kartki, A4, z folii PCV – 5 szt.
Ołówki HB – 10 szt.
 Klipsy do papieru, różnokolorowe, min. 25 mm, 10 szt.
 Karteczki samoprzylepne, bloczek 100 szt., 75x75mm, różne kolory – 5 szt.
 Arkusze brystolu format A1: 20 x biały
Nożyczki duże – 1 szt. 
Gumka do ścierania o długości 65mm – 10 szt. 
Temperówka do ołówków – 1 szt.
Kółka do origami – 1 zestaw 
Kwadraty do origami – 1 zestaw 
Trójkąty do origami – 1 zestaw
 Zakreślacze tekstu - zestaw 4 kolorów
 Blok techniczny biały A4 (min.10 kartek)

56 zestawów



Blok techniczny szkolny biały A3 (min.10 kartek)
Blok techniczny kolorowy A4 (min.10 kartek)
Blok techniczny kolorowy A3 (min.10 kartek)

Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedii 

LP Nazwa towaru Opis towaru (wykonawca może zaoferować towary  równoważne – nie gorsze niż opisane
przez Zamawiającego

Ilość 

1 2 3 4

1  Ćwiczenia dla dzieci z autyzmem, 
afazją

Zestaw zawierający dwie pozycje:
1. Pozycja  książkowa  w  postaci  ćwiczeń   dla  dzieci  z  zaburzeniami  ze  spektrum
autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych. Ćwiczenia do uczenia się niewerbalnych
zachowań komunikacyjnych i języka. Ćwiczenia pozwalające na kształtowanie prewerbalnej
komunikacji  jako  istotnego  elementu  budowania  w  przyszłości  porozumiewania  się
językowego, poznawania i akceptowania reguł społecznych, budowania własnej tożsamości.
2. Zestaw plansz przeznaczonych dla logopedów, neurologopedów, nauczycieli  szkół
powszechnych i specjalnych, lektorów języka polskiego jako obcego, rodziców i opiekunów.
Plansze  mają  pomóc  w  kształtowaniu  umiejętności  budowania  zdań  poprawnych
gramatycznie. Plansze powinny składa się min. z pięciu historyjek. Każdemu obrazkowi z
historyjki  powinny  być  przyporządkowane  min.  cztery  teksty,  które  ukazują  narastanie
słownika i gramatyki. Ilustracje mają służyć do ćwiczeń myślenia przyczynowo-skutkowego.

3

2 Ćwiczenia Logopedia. Zabawa 
głoskami 

Zestaw  7  podręczników  z  ćwiczeniami  do  nauki,  w  tym  zabawy  logopedyczne  dla
najmłodszych, zabawa głoskami m.in: SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ

3

3 Domino logopedyczne Domino  logopedyczne,  wsparcie  wymowy  głosek  (K-T,SZ-S,  SAMO-Pol) Przydatne  w
ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej.
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Pomaga  w  utrwaleniu  pojęć  `koniec`  i  `początek`wyrazu.  
zawiera obrazy/kartoniki  ilustrujące  przedmioty i zwierzęta, których nazwy rozpoczynają
się  głoskami  opozycyjnymi  zestawu  SZ  -  S,  K  -  T.

4 Program komputerowy do 
logopedii

Oprogramowanie dla szkół o następujących parametrach minimalnych: Logopedia – wersja 
rozszerzona zawiera ok. 560 ćwiczeń (m.in. w formie rozbudowanych gier).
Moduły terapeutyczne z zakresu: artykulacji głoski k, g , mowy bezdźwięcznej,  słuchu 
fonematycznego Terapia polega na pobudzaniu analizy słuchowej nierozróżnianych 
wcześniej par (lub większych grup) głosek poprzez łączenie wypowiadanych przez lektora 
słów z właściwymi ilustracjami,  jąkania – nowatorska metoda!
Terapia polega na ćwiczeniach aktywizujących dziecko do wymawiania konkretnych 
dźwięków o właściwym poziomie natężenia i długości, a także na regulowaniu faz 
oddychania poprzez wywoływanie reakcji w odpowiedzi na obrazy pojawiające się na 
monitorze. Obejmuje ćwiczenia spowalniające oraz rytmizujące mowę, kształtujące 
kontrolę nad głośnością głosu.
Logopedia powinna zawierać:- szereg szumiący (poziom łatwy, średni, trudny)- szereg 
syczący (poziom łatwy, średni, trudny)
- szereg ciszący (poziom łatwy, średni, trudny)- różnicowanie szeregów- artykulacja głosek r,
k, g- dźwięczność (mowa bezdźwięczna – poziom łatwy, średni, trudny)- słuch 
fonematyczny (sfonem)- skuteczna terapia jąkanie (echo korektor)- różnicowanie szeregów 
(poziom łatwy, średni, trudny)
- badanie mowy - umożliwia zdiagnozowanie budowy i sprawności narządów mowy- 
ćwiczenia do nauki i utrwalania kształtów liter (grafomotoryka)- min. 879 interaktywnych 
ćwiczeń- min. 690 kart pracy do wydruku- poradnik metodyczny- słuchawki z mikrofonem- 
drukarka laserowa
oraz: zestaw pomocy dydaktycznych:
- zestaw min. 39 kolorowych plansz – labiogramów
- min. 33 karty do ćwiczeń słuchu fonemowego
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- memory logopedyczne (40 kartoników)
- naklejki – nagrody dla dzieci (zestaw 5 wzorów po 10 naklejek)
- plansze sytuacyjne
- min. 600 drukowanych kart pracy

Z programem: słuchawki z mikrofonem, program do kalibracji nagrań (poprawia jakość 
nagrań), naklejki – nagrody dla dzieci,  ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla 
opiekunów Program działa min. na platormach MS Windows XP/Vista/7/8/10 oraz MacOS 
od wersji 10.5 i wyzejw górę.

5 Historyjki obrazkowe Pomoc  do  terapii  dzieci  z  zaburzeniami  komunikacji  językowej,  a  także  dla  dzieci
rozpoczynających  naukę  czytania.  
Zestaw min. 27 ilustracji stanowiących  historyjki obrazkowe  oraz etykiety z samogłoskami,
wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi oraz zdaniami opisującymi obrazki.

6

6 Karty pracy  do programu 
logopedyczego lub równoważne

Zestaw kart  z  programu, które będą kompatybilne z zakupionym oprogramowaniem lub
oprogramowaniem równoważnym. Zestaw min. 600 kart, w którym znajdują się ćwiczenia
wspomagające  terapię  wszystkich  zaburzeń  mowy,  jakie  znajdują  się  w  programie
multimedialnym, między innym: zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski
„r” oraz mowy bezdźwięcznej. Diagnoza logopedyczna w programie powinna obejmować
min.  takie  obszary  jak:
Artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe,
spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe,
spółgłoski  półotwarte,  spółgłoski  tylnojęzykowe,  samogłoski  ustne,  samogłoski  nosowe,
artykulacja tekstu, mowa spontaniczna, budowa i sprawność narządów mowy.
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7 Logopedia układanki Zestaw Układanek np. z fgur  geometrycznych do opanowania umiejętności układania wg
wzoru obrazów z fgur geometrycznych min. 12 plansz.
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8 Logopedyczne symultaniczno-
sekwencyjne układanki 

Zestaw  minimum  dziewięciu  np.   kostek  oraz  książeczki  z  wzorami  uporządkowanymi
według trudności. Zestaw ma pozwolić  na ćwiczenie funkcji zarówno prawej jak i lewej
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półkuli mózgu.
9 Plansze dydaktyczne Plansze dydaktyczne (różne) do logopedii. 

Plansze dydaktyczne to pomoc dla nauczycieli logopedii. Jedna plansza dydaktyczna 
rozumiana jest jako np.: 
-zestaw min. 15 dużych plansz 28 cm x 19 cm. wydrukowane na papierze 160g, 
zalaminowane folią. Na planszach znajdują się grafki + podpisy do emocji.
- zestaw kart demonstracyjno-edukacyjnych, wyrazów dwusylabowych do poznawania 
nowych wyrazów przez dzieci, min. 79 kart w formacie 8,5x12cm, laminowane
- kolorowe plansze logopedyczne z wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Zestaw zawiera min. 
60 kart laminowanych (9x9,5 cm) z kolorowymi obrazkami odpowiadającymi dźwiękom. 
- Zestaw ilustracji formatu A4, dobieranki, rozsypanki wyrazowe sylabowe, rebusy, zagadki, 
skojarzenia z głoskami Ć lub CZ lub C
- Zestaw ilustracji formatu A4, dobieranki, rozsypanki wyrazowe sylabowe, rebusy, zagadki, 
skojarzenia z głoskami S, itp.
-Zbiór plansz przeznaczonych do ćwiczenia głoski r Zawiera min. 15 par obrazków i 15 par 
podpisów o wymiarach 5,5 x 6 cm. Znajdź pary:  obrazki, wyrazy, obrazek-wyraz.
- Plakaty format min. A3 30x42cm, 50 sztuk, na zajęcia logopedyczne, do nauki czytania, 
ortografi. Na plakacie np. trening wyobraźni – co jest żółte. Na plakacie rysunki żółtych 
owoców, przedmiotów wraz z opisami.
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10 gra logopedyczna  GraZgadnij i skojarz to logopedyczna ,gra edukacyjna. uczestnicy słuchają uważnie 
czytanych kolejno (z kart) rymowanych zagadek każdy z graczy, który odgadł odpowiedź 
stara się jak najszybciej odnaleźć właściwy dla niej obrazek leżący na stole gracz, który 
pierwszy położy swój żeton na odpowiednim obrazku musi głośno wymówić jego nazwę 
zwycięzcą w grze zostaje ten, kto wskaże i wymówi prawidłowo najwięcej trafnych 
odpowiedzi

Gra w której dzieci ćwiczą artykulację spółgłosek szeregu syczącego sz-c-dz, ciszącego ś-ź-ć-
dź i szumiącego sz-ż-cz-dż. Dzięki grze dzieci nie tylko trenują i utrwalają wymawianie 
głosek, ale także doskonałą koncentracje, refeks, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność 
czytania, świetnie się przy tym bawiąc. Zawartość pudełka  około:
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 55 kart zagadek
 55 tabliczek z obrazkami

 40 kolorowych żetonów

 instrukcja
11 gra planszowa Gra planszowa dla 2-7 graczy  , której celem jest wymyślanie   słów z różnych kategorii:

miasto, muzyka, zwierzę, państwo, sport, roślina, flm. Wymyśl na przykład miasto z literami
D i B w nazwie lub zwierzę, którego nazwa zawiera litery Ł i W . Za prawidłowe odpowiedzi
gracze otrzymują karty liter, które pozwolą im zdobyć łakome stwory. Wygra gracz, któremu
uda  się  napełnić  brzuchy  największej  liczbie  Słowo  Stworów!
Gra posiada 2  warianty  –  łatwiejszy  (dla  młodszych graczy)  oraz trudniejszy  (dla  graczy
starszych
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12 Układanki lewopółkulowe Zestaw Układanki lewopółkulowe pozwala przeprowadzić ćwiczenia polegające na 
naśladowaniu wzoru ułożonego przez terapeutę (rodzica), układaniu wzorów z pamięci oraz
na układaniu wzorów prezentowanych na tablicach. Pozwala również uczyć dokonywania 
kategoryzacji a także ćwiczyć układanie wzorów sekwencyjnych. 

Zestaw zawiera około: 25 kwadratów z tworzywa  w tym: 11  czerwonych, 10 zielonych, 4 
niebieskie, książeczkę zawierającą wzory do układania.
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13 Sprawność językowa Pakiet+ 
dziennik logopedy.

Publikacja  składająca  się  z  dwóch  części:  Kwestionariusza  diagnostycznego  (książki)  i
Materiałów  diagnostycznych  (teczki).  Jest  to  narzędzie,  które  umożliwi  nauczycielom
przedszkolnym dokonanie oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed przekroczeniem przez
nie  progu  szkolnego.  Pomoc  ta  może  być  również  wykorzystana  przez  logopedów  do
wstępnej  diagnozy  i  terapii.  Ocenie  podlega  zdolność  rozumienia  i  nadawania  mowy,
posługiwanie się częściami mowy i ich prawidłowa odmiana, umiejętność budowania zdań
oraz,  orientacyjnie,  zakres  słownictwa  z  wybranych  obszarów.  Kwestionariusz  został
opracowany w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim). Umożliwia
to  wstępną  diagnostykę  dzieci  dwujęzycznych,  których  w  przedszkolach  i  gabinetach
logopedycznych  pojawia  się  coraz  więcej.  
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Teczka zawiera około 31 kart, które przed przystąpieniem do badania należy rozciąć. Dzięki
temu uzyskamy 62 zdjęcia niezbędne do przeprowadzenia diagnozy. 

14 Zbiór ćwiczeń logopedycznych  do 
nauki czytania i poprawnej 
wymowy

Zbiór zawiera: zestaw do nauki, grę edukacyjną, zestaw do logopedii

Zestaw do nauki umiejętności dopasowywania elementów na polecenie oraz do nauki 
czytania pełnymi wyrazami zdań dwuwyrazowych, rozumienie pytań: Co je?, Co pije?Co 
myje?, Zestaw plakietek i etykietek, który służy do przenoszenia obrazów z rzeczywistości 
na obrazki, uświadamianiu dziecku, że słowo (napis) oznacza konkretną rzecz, czynność czy 
sytuację oraz do nauki czytania. Uczy dziecko rozumienia pytań oraz udzielania odpowiedzi.
W skład zestawu powinno wchodzić min: 1 plansza, 11 elementów obrazkowych, 13 
etykietek opisowych, opis przykładowych ćwiczeń

Grę edukacyjną dla dzieci.  Materiały dostępne w grze można wykorzystać do: - ćwiczeń
analizy wzrokowej, - programowania języka, budowy zdań 3 wyrazowych. Zestaw powinien
zawierać napisy z pytaniem zapisanym np.: BAWI SIĘ CZYM? i odpowiedzią na pytanie  np:
SAMOLOTEM oraz plakietki z pytaniami. W pudełku powinno znajdować się min. : 8 plansz,
8 elementów obrazkowych (o wymiarach min. 15cm x 15 cm, z grubej tektury), 10 etykietek
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń.

 Zestaw  do  logopedii  wprowadzający  pojęcia  dużo-mało,  mniej-więcej,  przy  pomocy
różnych  zbiorów,  określanie  ilości,  przygotowanie  do  określeń:   mniej  niż,  więcej  niż…,
rozumienie  pytania:  Czego  jest  więcej  (mniej)  ?Zestaw  powinien  składać  się  min.:12
elementów obrazkowych,  4 etykietki opisowe, opis przykładowych ćwiczeń.
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15 Szeregi ,relacje 

Zbiór ćwiczeń logopedycznych na 
logiczne myślenie, mowę 

Ćwiczenia /układanki 
do terapii neurobiologicznej, stymulacji ogólnorozwojowej, terapii logopedycznej 
rozwijającej logiczne myślenie.

1. Zestaw ćwiczeniowy składający się min.:
min. 300 elementów tekturowych,  min. 60 pasków wzorcowych, instrukcja ćwiczeń.

3 zestawy



Zadania  zawarte  w grze  rozwijają  pamięć,  analizę  i  syntezę  wzrokową,  uczą  logicznego
myślenia,  dostrzegania  nazywanych  przez  przyimek  relacji,  które  dają  możliwość
poprawnego  pod  względem  feksyjnym  nazywania  relacji  przestrzennych.  Zadania  te
przygotowują do nauki czytania i pisania.

2.Zestawy ćwiczeń kształtujących umiejętność porządkowania (część 1 i 2) lub równoważne.
Każda  część  zestawu  zawiera  min.  64  elementy  o  wymiarach  6x6cm.  Umożliwia
wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów. 
Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przyto- czona 
najprostsza defnicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym. Dzięki 
linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych możliwe jest 
budowanie znaczeń. Jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny 
sens (kot : kto, nos : son, seton : notes). Liczne błędy w uszeregowaniu znaków języko- 
wych można obserwować u dorosłych osób z afazją, u dzieci z autyzmem, alalią i afazją 
dziecięcą, u uczniów z dysleksją, a także u osób uczących się języków obcych.

Podczas  konstruowania  szeregów  do  ćwiczeń́  stymulujących  muszą być ́  uwzględnione
następujące cechy:
a) rosnącarosnąca wielkoścwielkość ́(od najmniejszego do największegonajwiększego), 
b) malejącamalejąca wielkoścwielkość ́(od największegonajwiększego do najmniejszego), 
c) stopniowe domykanie rysunku,
d) rosnącarosnąca intensywnościntensywność ́barwy.

16  Logatomy Zbiór ćwiczeń 
logopedycznych z 
głoskami/dziennik/diagnoza/dyslek
sja

Pozycje książkowe będące pomocą dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, 
chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne. Materiał zawarty w 
opracowaniach powinny zachęć dziecko do wielokrotnego powtarzania materiału 
słownikowego, do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczkami, 
dopasowywania.
Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek  t, d, n. Format: karty pracy do kopiowania, A4.
Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek L, R. Format: karty pracy do kopiowania, A4.
Ćwiczenia pozwalające na ćwiczenie głosek szeregu ciszącego - ś, ź, ć, dź.  Format: karty
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pracy do kopiowania, A4. 

Pozycja  książkowa  zawierająca  metody  pracy  z  dziećmi  z  diagnozą  dysleksji  min.  100
pomysłów  jak  pomagać  dzieciom  z  dysleksją.  Książka  powinna  zawierać  zbiór
wypróbowanych  i  efektywnych  metod  pracy  z  dziećmi  z  diagnozą  dysleksji.  Zawarte  w
książce ćwiczenia i pomysły powinny być łatwo modyfkowane i dostosowywane do różnych
rodzajów zajęć. Format książki min. 235 x 10 x 165

17 Zestaw ćwiczeń logopedycznych 
rozwijających umiejętności analizy i 
syntezy słuchowej 

W skład zestawu wchodzą dwie pozycje: 
1. Zestaw służący do analizy i syntezy słuchowej składający się  z min. 30 kart z zadaniami
oraz  kartę  kartą  z  szablonem  odpowiedzi)  lub  pozycja  równoważna  pozwalająca  na
kształtowaniu  umiejętności  analizy  i  syntezy  słuchowej  u  dzieci  w  młodszym  wieku
szkolnym lub pozycja równoważna. 
2.  Ćwiczenia  pozwalające  na  rozwijanie  uwagi  i  pamięci  słuchowej.  W  skład  zestawu
powinna wchodzić płyta CD z nagraniami min.  60 dźwięków w różnych konfguracjach oraz
min.  60  ilustracji  obiektów  generujących  nagrane  dźwięki  lub  pozycja  równoważna  w
zakresie  ćwiczeń rozwijających uwagę i pamięć słuchową.

6 

18 Trenuj wzrok+ sokoli wzrok Dwie pozycje ćwiczeniowe: 
1.Ćwiczenia  dla  uczniów  starszych  klas  szkoły  podstawowej  z  zaburzoną  percepcją
wzrokową. Publikacja w formie książkowej w miękkiej okładce powinna składa się z min.
ośmiu  kategorii  ćwiczeń  (np.  dobieranie  w  pary,  znajdowanie  różnic,  odbijanie  wzoru,
śledzenie labiryntu), które zawierają po min. dziesięć kart praktycznego treningu wzroku
dziecka. W zależności od poziomu percepcji wzroku podopiecznego terapeuta może dobrać
na zajęcia  karty  z  poszczególnych kategorii.  Ćwiczenia  poprawiają,  usprawniają  i  ćwiczą
małą  grafomotorykę,  koordynację  wzrokowo-ruchową,  analizę  i  syntezę  wzrokową,
koncentrację uwagi,  spostrzeganie  i  różnicowanie,  wyróżnianie i  wyodrębnianie znaków,
kształtów i całych układów, pamięć wzrokową i logiczne myślenie lub pozycja równoważna
2.Ćwiczenia dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową. Publikacja w formie książki, w
miękkiej okładce.
Ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą:
- małą grafomotorykę
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- koordynację wzrokowo-ruchową
- analizę i syntezę wzrokową
- koncentrację uwagi
- spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów oraz całych
układów
- pamięć wzrokową i logiczne myślenie lub pozycja równoważna.

2.Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  pomoce  dydaktyczne  były  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad  oraz  dopuszczone  do  stosowania  w  placówkach
oświatowych. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfkaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie
wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
3.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczone  przedmioty  są  uszkodzone,  bądź  nie  odpowiadają  przedmiotowi  zamówienia  pod  względem  jakości,

funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt.

4. Wykonawca zobligowany jest w ramach dostaw do transportu i wniesienia pomocy dydaktycznych. W przypadku dygestorium Wykonawca zobligowany

jest  także do zamontowania i uruchomienia pomocy dydaktycznej.

5.  Wykonawca zobligowany jest do  zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcjami w jęz. polskim
6.  Miejsce  dostawy  poszczególnych  elementów  przedmiotu  umowy zostanie  szczegółowo określone   po  podpisaniu  umowy z  wybranym wykonawcą.

Dostawy będą realizowane do  szkół na terenie Gminy  Miedźno (tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad

Okszą, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej)

7. Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15.  Wykonawca zobowiązuje się powiadomić

Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy

 8. Równoważne rozwiązania techniczne.



-  W przypadku  użycia  w SIWZ lub  dodatkach  odniesień  do  norm,  europejskich  ocen  technicznych,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. 

-W przypadku,  gdy  w SIWZ lub  załącznikach  zostały  użyte  znaki  towarowe,  oznacza  to,  że  są  podane  przykładowo i  określają  jedynie

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne

będzie  obowiązany  wykazać  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  że  zastosowane  przez  niego  urządzenia  i  materiały  spełniają  wymagania

określone przez Zamawiającego.

-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne

oznakowania potwierdzające,  że dane  dostawy  spełniają równoważne wymagania.  W przypadku,  gdy Wykonawca z przyczyn od niego

niezależnych  nie  może  uzyskać  określonego  przez  Zamawiającego  oznakowania  lub  oznakowania  potwierdzającego,  że  dane  dostawy

spełniają  równoważne wymagania,  Zamawiający  w terminie  przez  siebie  wyznaczonym akceptuje  inne odpowiednie  środki  dowodowe,  w

szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane,

spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

-Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia  lub  warunkach realizacji  zamówienia  oznacza,  że Zamawiający  akceptuje  również  certyfikaty  wydane przez  inne
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie,  o ile  ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy,  oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni,  że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi  określone w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach
realizacji zamówienia.
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