
 

 

 

       

                                                                                                                       Załącznik nr 4 do SIWZ 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Powiat Tomaszowski 

stawia na kompetencje kluczowe na rynku pracy”. Dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 

 
Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji 

produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. 

 

 

Pracownia fizyczna 

Lp. Nazwa  Szczegółowy opis  Jedn. Ilość  

 1. Grzałka nurkowa małej mocy 300 W  szt.   1 

 2. Wskaźnik laserowy zielony 30000 mW disco z kluczem zabezpieczającym szt.    2  

 3. Soczewki skupiające o 

różnych ogniskowych 

zestaw soczewek  o średnicy 50mm ( 6 sztuk  w pudełku  

wraz z uchwytem do montowania (ogniskowe soczewek 

wklęsłych: 50mm,100mm;  ogniskowe soczewek 

skupiających: 50mm,100mm,200mm,1000mm)     

 

kpl.    2 

 4. Statyw  (uchwyt)do mocowania soczewek skupiających o różnych 

ogniskowych       
szt.     2    

 5. Rurka szklana (lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego) o długości 

kilkudziesięciu cm i średnicy kilkunastu 

mm z korkiem  

 

szt.     4 

 6. Termometr 

laboratoryjny 

zakres pomiarowy  od -10C do 110C, długość całkowita 

30cm, zastosowana ciecz  termometryczna w kolorze 

czerwonym   

szt.    2 

 7. Waga laboratoryjna dydaktyczna, elektroniczna, dokładność  pomiaru 1g, 

zakres 1kg   
szt.     2 

 8. Taśma miernicza automatycznie zwijana, długość  5m, dokładność  pomiaru 

1mm    
szt.     2 

 9. Stoper elektroniczny, wyświetla czas, godziny, minuty, sekundy 

oraz  dni i miesiące; sygnalizacja dźwiękowa, dokładność 

pomiaru:  0,001s    

 

szt.     2 

10 Miernik uniwersalny , służy do dokonywania pomiarów napięcia prądu 

przemiennego i stałego; posiada funkcje: amperomierz, 

omomierz, woltomierz         

 

szt.     2 

11 Zasilacz o regulowanym 

napięciu 
wielozakresowy, regulacja napięcia na wyjściu 3V-12V  o 

ciągłym prądzie wyjściowym do 1A      

 

szt.     2 

 



12 Oporniki o różnym 

oporze 
 zestaw oporników o różnym oporze      szt.     2 

13 Przewody elektryczne  zestaw  10 kolorowych przewodów ze złączami 

krokodylkowymi, długość 36cm      
szt.     2 

 

14 Przezroczysty 

prostopadłościan   
Model z akrylu    szt.     2 

15 Małe akwarium   szklane z nóżkami  o wym. dł.40 cm, szer. 10 cm, 

wys. 30 cm             
szt.     2 

16 Magnesy o różnych 

kształtach 
: ( zestaw  magnesów ) - sztabkowy,   walcowy,  

podkowiasty ze zworą  (3 różne),neodymowe       

 

zestaw     2 

17 Kamerton duży 2000Hz;  + dwa kamertony rezonacyjne 440Hz   z 

młotkiem   
szt.     2 

         
 


