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Białystok, dnia 25.04.2022 r. 
 

ZAPYTANIE  

w celu oszacowania wartości zamówienia  

 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa zapytanie o wstępną wycenę kosztów dostawy niezbędnego 
sprzętu do tworzonego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa. 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   
15-426 Białystok   
Rynek Kościuszki 10   
   
REGON:  000276328  
NIP:   542-10-06-132  
Numer telefonu: (85) 740-77-37, faks: (85) 740-77-39   
E-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 
 
2. Opis przedmiotu szacowania. 

Przedmiotem szacowania jest: dostawa niezbędnego sprzętu do tworzonego Centrum Badań i 
Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa 2. 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 
 
Część I: 
Sprzęt fotograficzny 

Część II: 

Mikroskopy  

Część III: 

Elektronarzędzia, urządzenia elektroniczne i wyposażenie pracowni 

Część IV: 

Urządzenia laboratoryjne i wyposażenie 

Część V: 

Narzędzia ręczne 

Część VI: 

Podnośnik łańcuchowy 

Część VII: 

System monitorowania klimatu (10 sztuk czujek wraz z oprogramowaniem) 

 

Według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia. 

about:blank
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Termin realizacji dla każdej części: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością dostawy w 

terminie wcześniejszym po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym 

 
3. Kryteria oceny ofert. 

Cena – 100 % 
 
 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postepowania 
są: 

 
Sprawy związane z szacowaniem zamówienia: 
Imię nazwisko: Katarzyna Gawryluk 
tel.  (85) 740-77-37  
e-mail: przetragi@muzeum.bialystok.pl  
 
Sprawy merytoryczne, techniczne: 
Imię i nazwisko: Jerzy Ostapczuk 
tel. 509 337 089 

e-mail: pkz@muzeum.bialystok.pl  
 
5. Miejsce i termin złożenia wyceny 

 

Wycenę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres przetargi@muzeum.bialystok.pl 
do dnia 09.05.2022 r. do godziny 10:00. (data i godzina oraz adres e-mail) 
 
6. Opis sposobu obliczenia wyceny. 

 
1. Sposób obliczenia wyceny: cenę należy obliczyć netto i brutto i wpisać ją do formularza następnie 

wynik wpisać słownie.  
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od 

wchodzących w jej skład elementów.  
3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem 

zamówienia. 
4. W wycenie jednostkowej oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług. 

 

Zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, ma jedynie na celu ustalenie wartości rynkowej zamówienia 
przed wszczęciem postępowania.  
 
 
Załączniki: 

1. formularz wzoru wyceny 
2. opis przedmiotu zamówienia 

mailto:przetragi@muzeum.bialystok.pl
mailto:pkz@muzeum.bialystok.pl
mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

WYCENA 
Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

 

 

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części I: 

 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

 

W  tym: 
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Część I: 

Sprzęt fotograficzny. 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Namiot bezcieniowy 

  

1 sztuka      

2 Aparat cyfrowy 

 

1 sztuka      

3 Akcesoria do aparatu zgodnie ze 

specyfikacją: 

RAZEM: 

    

 1.obiektyw 

kompatybilny z 

aparatem cyfrowym 

 

1 sztuka      

2.obiektyw 

kompatybilny z 

aparatem cyfrowym 

 

1 sztuka      

3.obiektyw 

kompatybilny z 

aparatem cyfrowym 

 

1 sztuka      

4. obiektyw 

kompatybilny z 

aparatem cyfrowym 

 

1 sztuka      

5.Kontroler radiowy 

kompatybilny z 

dostarczonym 

aparatem cyfrowym 

1 sztuka      
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i dwoma zestawami 

lamp opisanych 

poniżej 

 

6.Światłomierz 

cyfrowy do światła 

odbitego i 

błyskowego 

 

1 sztuka      

7.Dedykowana 

walizka, torba lub 

plecak do 

przewożenia sprzętu 

fotograficznego 

 

1 sztuka      

8.Głowica do 

statywu z 

przekładniami 

zębatymi, płytka 1 

sztuka 

 

1 sztuka      

4 Trójnożny statyw do 

aparatu 

1 sztuka      

5 Lampa stacjonarna 2 sztuki      

6 Lampa przenośna 2 sztuki      

7 Trójnożny statyw 

składany 

1 sztuka      

8 Zestaw filtrów do obiektywów: 1 zestaw 

RAZEM: 

    

1.filtr ochronne 

 

4 sztuki      
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2. filtr 

polaryzacyjne 

 

4 sztuki 

 

  

 

   

 
 
 

…………………………..……………dnia……………..     
        

 

 

  ...............................................................................    
(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

 
WYCENA 

Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

 

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części II: 

 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

 

 

 

 

w tym: 
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Część II: 

Mikroskopy: 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Mikroskop 

stereoskopowy z 

trinokularowym 

tubusem i kamerą   

1 sztuka      

2 Mikroskop 

stereoskopowy na 

statywie 

wysięgnikowym 

 

1 sztuka      

3 Mikroskop 

stereoskopowy 

binokularowy na 

statywie 

wysięgnikowym 

3 sztuki      

 

 

 

 

 

…………………………..……………dnia……………..     
       ...............................................................................    

(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

 
WYCENA 

Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części III: 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

w tym: 
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Część III: 
Elektronarzędzia , urządzenia elektryczne i wyposażenie pracowni 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elektryczne koło 

garncarskie  

1 sztuka      

2 Mikropiaskarka  1 sztuka      

3 Oczyszczarka 

ultradźwiękowa 

 

1 sztuka      

4 Wiertarka 

protetyczna (silnik 

jubilerski – zestaw 

złożony z napędu, 

wału prostownicy i 

nożnego regulatora 

obrotów) 

1 zestaw      

5 Myjka 

ultradźwiękowa o 

poj. 20 l 

1 sztuka      

6 Polerka   1 sztuka      

7 Urządzenie do 

pakowania 

próżniowego 

1 sztuka      

8 Próżniowy 

ekstraktor pyłu 

(stanowiskowy 

odciąg pyłów i 

oparów) 

1 sztuka      

9 Automatyczny 

podajnik wody do 

oczyszczarki 

1 sztuka      
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ultradźwiękowej z 

poz. 3 

10 Próżnociąg do 

stołów (odkurzacz 

do stołów 

niskociśnieniowych) 

1 sztuka      

11 Kauter z 

termostatem 

1 sztuka      

12 Końcówki do 

kautera  

10 sztuk      

13 Ciężkie żelazko 1 sztuka      

14 Pistolet grzewczy 

(mikriopalarka) 

1 sztuka      

15 Mechaniczna 

szczotka do papieru 

(gumka -4 szt.) 

1 sztuki      

16 Zestaw 

mikroakcesoriów 

(do odkurzacza 

poz. 10) 

1 zestaw      

17 Ekstraktor pary i 

pyłu (stanowiskowy 

odciąg pyłu) 

1 sztuka      

18 Podświetlany stół 

ssący  

1 zestaw      

19 Stół podświetlany

  

1 sztuka      

20 Stół 

niskociśnieniowy

  

1 sztuka      

21 Stół roboczy PCV

  

2 sztuki      
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22 Maszyna do 

uzupełniania dziur 

(ubytków) w 

papierze  

1 sztuka      

23 Kopuła do 

nawilżania  

1 sztuka      

24 Prasa stołowa 

  

1 sztuka      

25 Prasa 

introligatorska

  

1 sztuka      

26 Obciążniki 

introligatorskie 

  

3 sztuki      

27 Tester ph  1 sztuka      

28 Krosna 

introligatorskie 

(szywnica 

introligatorska)

  

1 sztuka      

29 Manekin 

uniwersalny  

1 sztuka      

30 Modułowy system 

naciągowy  

1 sztuka      

31 Zestaw małych 

narzędzi  

1 zestaw      

32 Zestaw do płuczki 

kaskadowej – 

kwasoodporne 

tacki stalowe (4 szt. 

kaskadowo 

ułożonych kuwet ze 

stali 

kwasoodpornej)

  

1 zestaw      
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33 Wanna PCV   1 sztuka      

34 Tace do czyszczenia 

papieru (zestaw 

składający się z 

dwóch kuwet)

  

1 zestaw      

35 Zestaw tac (kuwety 

systemowe)  

1 zestaw      

36 Suszarki do 

papieru (1 duża, 1 

mała)  

2 sztuki      

37 Wanna PCV na 

ramie  

1 sztuka      

38 Stół uniwersalny

  

1 sztuka      

39 Lampa ze szkłem 

powiększającym  

(2 szt.)  

2 sztuki      

40 Lampa podłogowa  

(2 szt.)  

2 sztuki      

41 Stół ze zlewem 

(wanno stół 

niskociśnieniowy) 

ze stelarzem  

1 sztuka      

42 Stół roboczy ze stali 

kwasoodpornej

  

2 sztuki      

 
…………………………..……………dnia……………..     

        

 

  ...............................................................................    
(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

 
WYCENA 

Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części IV: 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

 

w tym: 
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Część IV: 

Urządzenia laboratoryjne i wyposażenie 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Sterylizator 

(suszarka 

laboratoryjna)  

1 sztuka      

2 Waga 

laboratoryjna  

1 sztuka      

3 Elektroniczny 

miernik ph 

 

1 sztuka      

4 Ekystkator szklany 

  

2 sztuki       

5 Łaźnia wodna z 

termostatem 

1 sztuka      

6 Destylator 1 sztuka      

7 Szafa na odczynniki

  

1 sztuka       

………………………..……………dnia……………..     
       ...............................................................................    

(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

 

WYCENA 
Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części V: 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

w tym: 
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Część V: 

Narzędzia ręczne. 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Zestaw bardzo 

twardych dłut 

1 zestaw      

2 Zestaw pił typu 

japońskiego do 

cięcia drewna 

1 zestaw      

3 Piła ramowa typu 

japońskiego 

1 sztuka      

4 Zestaw dłut 

obrotowych (zestaw 

dłut tokarskich) 

1 zestaw      

5 Zestaw 

gwintowników 

drewna 

1 zestaw      

6 Zestaw osełek 1 zestaw      

7 Zestaw dłut 

rzeźbiarskich do 

drewna  

1 zestaw      

8 Zestaw metalowych 

zacisków 

1 zestaw      

9 Zestaw drewnianych 

zacisków (ściski 

drewniane 10 szt.) 

1 zestaw      
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10 Zestaw noży do 

forniru 

1 zestaw      

11 Zestaw drewnianych 

strugów z wysokiej 

jakości ostrzami 

stalowymi (zestaw 

trzech strugów z 

ostrzami z 

wysokogatunkowej 

stali) 

1 zestaw      

12 Zestaw pilników (10 

sztuk) 

1 zestaw      

13 Niskoobrotowa 

ostrzarka – low-

speed sharpening 

grinder  

1 sztuka      

14 Stół stolarski 

(strugnica) – joiner´s 

bench  

1 sztuka      

 
 
 

…………………………..……………dnia……………..     
        

 

 

 

  ...............................................................................    
(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

 
WYCENA 

Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części VI: 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

 

w tym: 

 
 
Część VI: 
Podnośnik łańcuchowy 
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L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Podnośnik 

łańcuchowy 

1 sztuka      

 RAZEM:        

 
 

…………………………..……………dnia……………..     
       ...............................................................................    

(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 1 
Do zapytania 

WYCENA 
Zamawiający: 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10 
15-426 Białystok 

FORMULARZ WYCENY 
Składający wycenę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 
miejsca wykonywania działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

 

Wycena szacunkowa przedmiotu zamówienia dla części VII: 

 

kwota netto:  …………………….  zł 

(słownie:………………………………………………………...……..)   

   

podatek VAT:…………………….zł ( 

słownie………………………………………………………………………)   

   

Kwota brutto ……………………………..zł ( 

słownie:……………………………..………………………..)   

 

w tym: 

Część VII: 
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System monitorowania klimatu 10 sztuk czujek wraz z oprogramowaniem. 

L.p. 

  

  

  

Przedmiot 

zamówienia  

 Ilość  

  

Cena za  

1 szt.  

netto  

Wartość   

( kol. 3 x 

kol. 4)  

Podatek  

VAT  

 Wartość  

zamówienia  

brutto  

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 System 

monitorowania 

klimatu – czujki + 

oprogramowanie 

10 sztuk      

 RAZEM:        

 

 

 

 

 

…………………………..……………dnia……………..     
       ...............................................................................    

(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej   

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do zapytania  
 

 

SPECYFIKACJA 

CZĘŚĆ I:  

SPRZĘT FOTOGRAFICZNY: 

1. NAMIOT BEZCIENIOWY – LIGHT TENT 

- wymiary po rozłożeniu co najmniej 80 x 80 x 80 cm.  

- stelaż montażowy 

- co najmniej dwa panele QLED,  

- zasilacz z regulacją oświetlenia 

- strumień światła co najmniej 8500 lumenów,  

- temperatura barwowa nie więcej niż 5600 K,  

- zasilanie 230 V   

- w zestawie co najmniej 3 tła białe, czarne, pomarańczowe,  

- torba do przenoszenia całego zestawu 

-certyfikat CE 

 

 
 2.   APARAT CYFROWY – DIGITAL CAMERA 

Matryca pełnoklatkowa min. 24,5 mln pikseli o wymiarach min. 35,9 x 24 mm 

Korpus uszczelniony odporny na kurz wilgoć i niską temperaturę  

 Automatyczne  czyszczenie matrycy 

Funkcja stabilizacji obrazu w aparacie lub obiektywach 

Czułość regulowana  w zakresie   co najmniej ISO 100 – 102 400 

Format zapisu  RAW, TIFF, JPEG, RAW + JPEG 

Migawka  w przedziale co naj mniej 30 s- 1/4000s 

  sterowana elektronicznie o przebiegu pionowym 

Pomiar światła  
 system pomiaru TTL 86K pixel RGB sensor  
 tryb pomiaru 
  wielosegmentowy  
  centralnie ważony 
  punktowy 
 Ogniskowanie 

  TTL detekcja fazy minimum 27 punkty (minimum 25 punktów krzyżowych),  

tryby ostrzenia  

  AF pojedynczy  

  AF ciągły 
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 punkty AF  

  Punktowy 

  Wybór 

  Obszar AF(S,M,L) 

  Wybór Strefy 

  Auto 

Lampa błyskowa 

  Gorąca stopka  

  Gniazdo synchronizacji 

  Czas synchronizacji nie więcej niż 1/125 s 

  P-TTL 

  Kompensacja ekspozycji od -2.0 do +1.0 EV  

Karty pamięci 

  dwa gniazda dwa gniazda kart pamięci  

LCD 

  rozmiar nie mniej niż 3 cale,  

  rozdzielczość nie mniej niż 1000 punktów,  

  odchylany co najmniej w górę i dół 

Wizjer optyczny 

  Pryzmat trapezoidalny 

  Matówka 

  pole widzenia nie mniej niż 95%,  

  Regulacja dioptrii w zakresie -3,5 do + 2,0 m-1 

Zasilanie  ( w zestawie) 

  Akumulator  

  ładowarka do akumulatorów  

Złącza 

  USB 3.0 

Wejście zewnętrznego zasilania 

gniazdo X-sync 

HDMI  

Wejście mikrofonowe stereo 

-certyfikat CE 
 

 

3. AKCESORIA DO APARATU – CAMERA ACCESSORIES 

1. Obiektyw kompatybilny z aparatem cyfrowym. 

 Zakres ogniskowych – w zakresie dolnym nie mniej niż 70 mm i nie więcej niż 80 mm – w zakresie 

górnym nie mniej niż 160 mm i nie więcej niż 200 mm 

 maksymalny otwór przysłony nie mniej niż f 4,  

  ostrzenie manualne na obudowie i autofokus 
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 Funkcja stabilizacji obrazu w obiektywie w przypadku gdy body aparatu nie jest w nie 

wyposażone   

 -certyfikat CE 
 

Budowa obiektywu winna pozwalać na wykorzystanie pełnej rozdzielczości uzyskanej przez aparat 

opisany w pozycji 2 

Obiektyw musi być w pełni kompatybilny z aparatem opisanym w pozycji 2 

 

2. Obiektyw kompatybilny z aparatem cyfrowym. 

 Zakres ogniskowych – w zakresie dolnym nie mniej niż 24 mm i nie więcej niż 28 mm – w zakresie 

górnym 70 mm 

 maksymalny otwór przysłony nie mniej niż f 4, 

 ostrzenie manualne na obudowie i autofokus 

 Funkcja stabilizacji obrazu w obiektywie w przypadku gdy body aparatu nie jest w nie wyposażone  

 

-certyfikat CE 

 

Budowa obiektywu winna pozwalać na wykorzystanie pełnej rozdzielczości uzyskanej przez aparat 

opisany w pozycji 2  

Obiektyw musi być w pełni kompatybilny z aparatem opisanym w pozycji 2 

 

3. Obiektyw kompatybilny z aparatem cyfrowym. 

 Z funkcją MACRO 

 Ogniskowa obiektywu MACRO w przedziale 70 -300 mm 

 maksymalny otwór przysłony nie mniej niż f 4,   

 ostrzenie manualne na obudowie i autofokus 

 Funkcja stabilizacji obrazu w obiektywie w przypadku gdy body aparatu nie jest w nie 

wyposażone 

 -certyfikat CE 
 

Budowa obiektywu winna pozwalać na wykorzystanie pełnej rozdzielczości uzyskanej przez aparat 

opisany w pozycji 2  

Obiektyw musi być w pełni kompatybilny z aparatem opisanym w pozycji 2 

 

4. Obiektyw kompatybilny z aparatem cyfrowym. 

 Ogniskowa 50 mm 

 maksymalny otwór przysłony nie mniej niż f 1,4  

 pierścień przesłony na obudowie obiektywu 

 ostrzenie manualne na obudowie i autofokus 

 -certyfikat CE 
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Budowa obiektywu winna pozwalać na wykorzystanie pełnej rozdzielczości uzyskanej przez aparat 

opisany w pozycji 2 

Obiektyw musi być w pełni kompatybilny z aparatem opisanym w pozycji 2 

 

5. Kontroler radiowy kompatybilny z dostarczonym Aparatem cyfrowym i dwoma zestawami lamp 

opisanymi poniżej 

Obsługa minimum 3 grup lamp,  

-certyfikat CE 
 

 

6. Światłomierz cyfrowy do światła odbitego i błyskowego 

Pomiar czasu błysku 

Pomiar światła padającego  

Ekran dotykowy  

Tryb pomiaru błyskowego bezprzewodowy, przewodowy, sterowany radiowo, pomiar wielokrotny 

Zakres czasu migawki min. od 30 do 1/ 64000 s,  

Zakres przysłon min. f1 do f 60,  

-certyfikat CE 
 

 

7. Dedykowana walizka, torba lub plecak do przewożenia sprzętu fotograficznego 

Mieszcząca opisany powyżej w poz. 2 aparat fotograficzny z trzema powyżej opisanymi obiektywami 

(poz. 3, 1-6) ładowarką i zapasowym akumulatorem do aparatu. 

 

8. Głowica do statywu z przekładniami zębatymi , płytka 1 szt. 

Materiał aluminium 

Wysokość max. 16 cm,  

Udźwig min. 7 kg,  

3 poziomice 

Podziałka stopniowa 

Obrót 360 stopni w poziomie , + 90 do -30 stopni w płaszczyźnie pionowej i na boki 

Płytka do szybkiego odłączania aparatu. 

 

 

4. TRÓJNOŻNY STATYW DO APARATU – COLUMN CAMERA TRIPOD 

Konstrukcja metalowa 

Minimalna wysokość 280 cm,  

Podstawa w kształcie litery T 

Ramię długości min. 100 cm ruch na ramieniu min. 60 cm,  

Przemieszczanie poziomego ramienia w pionie za pomocą mechanizmu zębatkowego  

Gwint 3/8 cala do mocowania głowicy 
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W zestawie półka na akcesoria, ramię z przeciwwagą, uchwyt do mocowania aparatu opisanego 

powyżej. 

 

5.   LAMPA STACJONARNA – 2 SZTUKI - 2 PSC STATIONARY LAMP 

Moc minimum 1000 ws,  

Dokładność regulacji mocy 1/10 

Zakres regulacji mocy minimum 10 EV,  

Czas całkowity błysku nie dłuższy niż 1/600 s przy 1000 W,  

temperatura barwowa 5600 K 

Żarówka modelująca minimum 300 w,  

Fotocela 

Wyposażona w odbiornik radiowy systemu TTL HSS 

Wyświetlacz LCD 

-certyfikat CE 
 

Paraboliczna parasolka odbijająca biała do lap 

 Średnica co najmniej 130 cm,  

 Konstrukcja z min. 16 prętów z włókna węglowego,  

 Tkanina odporna na czynniki atmosferyczne 

 Torba/pokrowiec do przenoszenia 

Statyw do lamp  

            Materiał stal chromowana 

 Minimum 3 sekcje wysuwanych elementów 

 Max. Wysokość 320 cm,  

 Minimalna wysokość nie mniej niż 100 cm 

 Udźwig nie mniej niż 10 kg, 

 

6.  LAMPA PRZENOŚNA – 2 SZTUKI – MOBILE LAMP 2 PCS 

Lampy błyskowe studyjne  

Zasilanie akumulatorowe 

Moc minimum 500 Ws  

Zakres regulacji mocy 9E V 

Dokładność regulacji mocy 1/10 

Całkowity czas błysku 1/400 s przy mocy 500 Ws 

Temperatura barwowa 5500 K 

Wyświetlacz LCD 

Dwa zapasowe akumulatory 

Ładowarka sieciowa 

Wyposażona w odbiornik radiowy systemu TTL HSS 

-certyfikat CE 
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Paraboliczna parasolka odbijająca biała do lap 

 Średnica co najmniej 90 cm  

 Konstrukcja z min. 16 prętów z włókna węglowego 

 Tkanina odporna na czynniki atmosferyczne 

 Torba/pokrowiec do przenoszenia 
Statyw do lamp  
            Materiał stal chromowana 
 Co naj mniej. 3 sekcje,  
 Max. Wysokość  nie mniej niż 320 cm,  
 Minimalna wysokość nie mniej niż 100 cm, 
 Udźwig nie mniej niż 10 kg,  
 

7.  TRÓJNOŻNY STATYW SKŁADANY – FOLDING TRIPOD  

Materiał aluminium 

Wysokość minimalna nie więcej niż 50 cm, 

Maksymalna wysokość po rozłożeniu nie mniej niż 250 cm, 

Waga max 10 kg,  

Udźwig minimum 15 kg, 

Kolumna centralna podnoszona za pomocą samoblokującej przekładni zębatej, 

Wbudowana poziomica  

Z obrotową głowicą do szybkiego montażu aparatu opisanego powyżej. 

Gumowane stopki z wysuwanymi kolcami. 

 

8.    ZESTAW FILTRÓW DO OBIEKTYWÓW – A SET OF CAMERA LENS FILTERS 
1. Filtr ochronny  ( 4 szt.)UV do czterech opisanych powyżej obiektywów wymienionych w pkt 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

2. Filtr polaryzacyjny ( 4 szt.) do czterech opisanych powyżej obiektywów wymienionych w pkt 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy 

Wykonawca dostarczy sprzęt nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

CZĘŚĆ II:  

 

MIKROSKOP:  
1. MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z TRINOKULAROWYM TUBUSEM I KAMERĄ (1SZT) - STEREOSCOPIC 

MICROSCOPE WITH IMAGE DIGITALIZATION FEATURE  

 

Korpus mikroskopu. 

- system optyczny –tory optyczne wewnątrz głowicy mikroskopu ułożone pod kątem względem osi 

symetrii Z . 
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- odległość robocza co najmniej 110 mm 

- powiększenie co naj mniej 5:1,  

- nominalny zakres powiększeń co naj mniej od 8 do 49 x ( bez optyki czołowej) 

- śruba zmiany powiększeń z funkcją skokowej zmiany, krotność powiększeń co naj mniej 0,8, 1, 2, 3, 4 

x  lub płynna regulacja powiększeń w zakresie co naj mniej 0,8-4 x 

- rozdzielczość co najmniej 200 Lp/mm  

- tubus trinokularowy z podziałem światła 50/50 

- kąt nachylenia 45° 

- regulacja rozstawu źrenic 55-75 mm 

- zintegrowany łącznik do podłączenia kamery cyfrowej o powiększeniu co naj mniej  0,5 

- port służący do podłączenia kamery cyfrowej 

- możliwość rozbudowy 

Okulary 

- powiększenie 10 x 

- pole widzenia co najmniej 23 mm,  

- z regulacją dioptryjną ± 5,5 dioptrii w każdym okularze 

- muszle oczne 

- możliwość stosowania okularów o 16 x i 25 x powiększeniu (dostępne do rozbudowy) 

 

Statyw mikroskopu. 

- statyw wysięgnikowy, przegubowy z uchylnym montażem do stołu 

- kolumna o wysokości co najmniej 400 mm,  

- uchwyt głowicy 

- możliwość ustawiania głowicy pod kątem 

- montaż do blatu stołu max. grubość 75 mm,  

 

Oświetlenie 

- światło odbite 

- oświetlacz pierścieniowy diodowy LED 

- płynna regulacja natężenia światła bez zmiany temperatury barwowej 

 

Kamera cyfrowa 

- kolorowa kamera cyfrowa z gwintem typu C  

- przetwornik CMOS 1 /2,5” lub równoważny  

- rozmiar piksela 2,5 x 2,5 μm 

- wielkość sensora  co naj mniej 5,7 x 4,28 mm 

- złącze USB 

- producent kamery -producent mikroskopu. 

- oprogramowanie do pomiarów co najmniej: długości, szerokości, wielkości kątów w badanych 

obiektach  

- możliwość sterowania parametrami kamery z poziomu komputera  
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-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje ich  sprawność   

 

2.  MIKROSKOP STEREOSKOPOWY (1 SZT) – STEREOSCOPIC MICROSCOPE 

Korpus mikroskopu na statywie wysięgnikowym. 

- system optyczny –tory optyczne wewnątrz głowicy mikroskopu ułożone pod kątem względem osi 

symetrii Z 

- odległość robocza co najmniej 110 mm 

- powiększenie co najmniej 5:1,  

- nominalny zakres powiększeń co naj mniej od 8 do 49 x ( bez optyki czołowej) 

- śruba zmiany powiększeń z funkcją skokowej zmiany krotność powiększeń co naj mniej: 0,8, 1, 2, 3, 4 

x lub płynna regulacja powiększeń w zakresie co naj mniej 0,8-4 x 

- rozdzielczość co najmniej 200 Lp/mm,  

- tubus trinokularowy z podziałem światła 50/50 

- kąt nachylenia 45° 

- regulacja rozstawu źrenic 55-75 mm 

- zintegrowany łącznik do podłączenia kamery cyfrowej o powiększeniu 0,5 

- port służący do podłączenia kamery cyfrowej 

- możliwość rozbudowy 

 

Okulary 

- powiększenie 10 x 

- pole widzenia co najmniej 23 mm,  

- z regulacją dioptryjną ± 5,5 dioptrii w każdym okularze 

- muszle oczne 

- możliwość stosowania okularów o 16 x i 25 x powiększeniu (dostępne do rozbudowy) 

 

Statyw mikroskopu. 

- statyw wysięgnikowy, przegubowy z uchylnym montażem do stołu 

- kolumna o wysokości co najmniej 400 mm,  

- uchwyt głowicy 

- możliwość ustawiana głowicy pod kątem 

- montaż do blatu stołu max. grubość 75 mm,  

 

Oświetlenie 

- światło odbite 

- oświetlacz pierścieniowy diodowy LED 

- płynna regulacja natężenia światła bez zmiany temperatury barwowej 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje ich  sprawność   
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3.MIKROSKOP STEREOSKOPOWY BINOKULAROWY (3 SZT) - STEREOSCOPIC MICROSCOPE 

Korpus mikroskopu na statywie wysięgnikowym. 

- system optyczny –tory optyczne wewnątrz głowicy mikroskopu ułożone pod kątem względem osi 

symetrii Z 

- odległość robocza nie mniej niż 110 mm 

- powiększenie co najmniej 5:1,  

- nominalny zakres powiększeń co naj mniej od 8 do 49 x ( bez optyki czołowej) 

- śruba zmiany powiększeń z funkcją skokowej zmiany krotności powiększeń co naj mniej 0,8, 1, 2, 3, 4 

x lub płynna regulacja powiększeń w zakresie co naj mniej 0,8-4 x 

- maksymalna rozdzielczość co najmniej 200 Lp/mm,  

- tubus binokularowy  

- kąt nachylenia 45° 

- regulacja rozstawu źrenic 55-75 mm 

- możliwość rozbudowy 
  
Okulary 
- powiększenie 10 x 

- pole widzenia co najmniej 23 mm, 

- z regulacją dioptryjną ± 5,5 dioptrii w każdym okularze 

- muszle oczne 

- możliwość stosowania okularów o 16 x i 25 x powiększeniu (dostępne do rozbudowy) 

 

Statyw mikroskopu. 

- statyw wysięgnikowy, przegubowy z uchylnym montażem do stołu 

- kolumna o wysokości co najmniej 400 mm, 

- uchwyt głowicy 

- możliwość ustawiana głowicy pod kątem 

- montaż do blatu stołu max. grubość 75 mm,  
 
Oświetlenie 
- światło odbite 

- oświetlacz pierścieniowy diodowy LED 

- płynna regulacja natężenia światła bez zmiany temperatury barwowej 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje ich  sprawność   

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy 

Wykonawca dostarczy sprzęt nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

 

CZĘŚĆ III:  
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ELEKTRONARZĘDZIA , URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I WYPOSARZENIE PRACOWNI 

1  . ELEKTRYCZNE KOŁO GARNCARSKIE – ELECTRIC POTTERY WHEEL 

- wymiary min.75 x 55 x 55 cm,  

- waga nie mniej 60 kg,  

- maksymalna wysokość toczka 60 cm,  

- minimalna wysokość toczka 50 cm, 

- średnica toczka nie mniej niż 30 cm,  

- maksymalne obciążenie toczka 30 kg 

- moc silnika (wyjściowa ) nie mniej niż 300W,  

- silnik bezszczotkowy  

- obroty regulacja lewo/prawo 

- zakres regulacji obrotów minimum 0-250 obrotów /minutę,  

- zasilanie 230 V 

- wbudowane zabezpieczenie anty przeciążeniowe 

- konstrukcja powinna pozwalać na regulowanie wysokości blatu i toczka (regulacja nóg) 

- blat wykonany z tworzywa odpornego na wilgoć i korozję na stabilnej stalowej lub aluminiowej ramie 

- nogi wykonane z żeliwa stali lub aluminium (regulowana wysokość) 

- toczek ( talerz obrotowy) wykonany z aluminium lub nierdzewnej stali z kołami centrycznymi 

- osłona talerza wykonana z tworzywa sztucznego podzielona na dwie części. 

- nożny regulator obrotów 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

2.  MIKROPIASKARKA - MICROSANDBLASTER 

Mikropiaskarka z elektroniczną regulacją wypływu ścierniwa, niezależnie od wypływu powietrza 

- ciśnienie powietrza do 6 atmosfer 

- zasilanie 230 V 

- napięcie sterowania obwodu 24 V 

- wymiary 31 x 36 x 37 cm 

- regulator ciśnienia z manometrem 

- podświetlany włącznik on/off 

- kolumnowy zasobnik na ścierniwo z zaworem bezpieczeństwa 

- głowica piaskująca z włącznikiem no/off 24 V 

Z wyposażeniem: 

1 dysza widiowa 0,7 mm 

1 dysza widiowa 1,1 mm  

1 dysza widiowa 1,4 mm  

1 osłona mocująca dyszę  

1 wąż 1,5 m długości 

1 lejek średnicy 100 mm 
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1 pojemnik białego korundu granulacji 150 

1 pojemnik białego korundu granulacji 180 

1 pojemnik białego korundu granulacji 220 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

3. OCZYSZCZARKA ULTRADŹWIĘKOWA – ULTRASONIC CLEANER 

Urządzenie ultradźwiękowe do usuwania nawarstwień korozyjnych na obiektach metalowych i 

kamiennych. 

Urządzenie składa się z:  

- elektronicznej ultradźwiękowej jednostki sterującej z regulatorem mocy i regulacją obiegu chłodzenia 

- włącznikiem z kontrolką LED 

- zasilanie 230 V 

- odłączanej rękojeści roboczej  

- uchwytu rękojeści na jednostce sterującej 

- minimum 5 wymiennych końcówek z kluczem dynamometrycznym,  

- nożnym pedałem sterującym  

- moc wyjściowa 3-20 W 

- częstotliwość wibracji w przedziale 24-33kHz 

Futerał na urządzenie. 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 
4. WIERTARKA PROTETYCZNA - PROSTHETIC DRILL  
(silnik jubilerski- zestaw złożony z napędu, wału prostnicy i nożnego regulatora obrotów) 

- silnik o mocy nie mniej niż 120 W,  

- obroty silnika płynnie regulowane w zakresie od 0 do nie mniej niż 18000 RPM (obrotów na minutę) 

- duży moment obrotowy 

- nożny regulator obrotów 

- prostnica z kluczem do montażu narzędzi 

- giętki przegub do ciężkich prac (wzmocniony) 

- mocowanie /wieszak do stołu roboczego 

- zasilanie 230 V 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
5.  MYJKA ULTRADŹWIĘKIWA O POJ . 20 L – ULTRASONIC BATH WITH CAPACITY OF 20 L 
- pojemność użytkowa nie mniej niż 20 l,  

- wymiary wanny nie mniej niż: dł. szer. wys. 400 x 260 x 270 mm,  

- typ wanny spawana 
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- materiał stal kwasoodporna ( na przykład gat. 305 lub równoważny) 

- moc generatora ultradźwięków nie mniej niż 500 W,  

- częstotliwość drgań ultradźwiękowych w przedziale  21-60 kHz 

- moc grzałek nie mniej niż 1800 w,  

- zasilanie 230 V 50 Hz 

- temp grzania nie mniej niż 75 °C,  

- automatyczne wyłączanie mycia ustawiane w przedziale minimum 0-30 minut 

- regulacja mocy ultradźwięków co najmniej 5 stopniowa,  

- zawór spustowy 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 
6. POLERKA – GRINDER/POLISHER 
- zasilanie 230 V  

- moc min. 120 W,  

- płynna regulacja prędkości 

- zakres prędkości min 700-7000 obrotów / minutę, 

- dwustronny montaż narzędzi polerująco-szlifujących 

W zestawie:  

Polerka 

Komplet trzpieni prawa strona/lewa strona 

Komplet uchwytów z zaciskami do tarcz.  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

7.  URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO – VACCUM PACK MACHINE 

Przeznaczona do pakowania metalowych obiektów zabytkowych. 

- zasilanie 230 V 

- moc minimum 700 W,  

- regulowane podciśnienie i temperatura 

- regulowany czas próżni oraz czas zgrzewania 

- podwójna pompa  

- maksymalna próżnia 0,1 mBa 

- funkcja pulsu dla miękkich obiektów 

- z funkcją tylko uszczelniania 

- przeźroczysta pokrywa 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
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8.  PRÓŻNIOWY EKSTRAKTOR PYŁU - VACUUM (DUST EXTRACTOR) 
(STANOWISKOWY ODCIĄG PYŁÓW I OPARÓW) 
Kompletny zestaw do odciągu i filtracji rozpuszczalników i pyłów na stanowisku pracy. 

System mobilny na kółkach . 

- wydajność wentylatora regulowana elektronicznie 

- zasilanie 230 V 

- poziom hałasu nie więcej niż 65 DB,  

- efektywność filtra nie mniej niż 90%,  

- osłona zamocowana na przegubowym ramieniu z regulacją we wszystkich płaszczyznach. 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 
9. AUTOMATYCZNY PODAJNIK WODY - AUTOMATIC WATER DISPENSING SYSTEM 
do oczyszczarki ultradźwiękowej poz. 3 powyżej, 

- kolumnowy zbiornik z przeźroczystego tworzywa 

- pojemność nie mniej niż 700 ml,  

- pompa ssąca mini z zasilaczem 

-Zamawiający dopuszcza podajnik wody integralnie połączony z czyszczarką ultradźwiękową poz.3 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

10.  PRÓŻNOCIĄG DO STOŁÓW – VACCUM FOR THE TABLES  

(ODKURZACZ DO STOŁÓW NISKOCIŚNIENIOWYCH) 

- kompatybilny z podświetlanym stołem ssącym  

- obudowa odporna na korozję 

- zasilanie 230 V 

- podciśnienie 230 hPa 

- pobór mocy max 1500 W,  

- hałas nie więcej niż 63 db 

- płynna regulacja siły ssania 

-elektroniczna regulacja siły ssania 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

11.  KAUTER Z TERMOSTATEM – CAUTER WITH A THERMOSTAT 

- regulacja temperatury 20-199 °C 

- rozdzielczość pomiaru ±1°C 

- dokładność nastawy ±2°% 

- zasilanie 230 V 
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- transformator separujący 40 W/ 24 V 

- moc grzałki kautera nie mniej niż 40 W,  

- klasa izolacji II 

- wymienne końcówki 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

12.  KOŃCÓWKI DO KAUTERA (10 szt. łącznie) 

Wykonane z miedzi lub stopów miedzi chromowane powierzchniowo 
Kształty  
- żelazko duże dł. nie więcej niż 50 mm 
- żelazko małe dł. nie więcej niż 30 mm 
- żelazko z ostrym czubkiem dł. nie więcej niż 20 mm 
- kulka średnica nie więcej niż 4 mm 
- zakrzywionego stożka dł. nie więcej niż 30mm 
- nożyka o wymiarach nie więcej niż 15 x 25 mm 
- żelazka z rzadką fakturą tkaniny 
- żelazka ze średnią fakturą tkaniny 
- żelazka z gęstą fakturą tkaniny 
- tygielka o pojemności nie więcej niż 15cm³ i nie mniej niż 5 cm³ 
 

13. CIĘŻKIE ŻELAZKO – HEAVY IRON 

Żelazko z dokładną regulacją temperatury. 

- masa żelazka nie mniej niż 4,5 kg,  

- termostat RTC (elektroniczny z wyświetlaczem) 

- wahania temperatury nie więcej niż 1°C  

- moc grzałki nie mniej niż 700 W,  

- zakres stabilizacji temperatury do 160°C 

- zasilanie 230 V 

- klasa izolacji I- zerowanie ochronne  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 

14. PISTOLET GRZEWCZY ( MIKRIOPALARKA) – MICRO HEAT GUN 

- zasilanie 230 V 

- moc pobierana nie mniej niż 550 W,  

- temperatura regulowana w zakresie 100-400°C 

- cyfrowy odczyt temperatury  

- wymienne dysze ( co najmniej 4 szt. różne kształty)  

- system ochrony przed przegrzaniem  
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- system chłodzenia włączający się o zakończeniu pracy 

- możliwość regulacji parametrów urządzenia  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

 
15.  MECHANICZNA SZCZOTKA DO PAPIERU (GUMKA- 4 szt.)  - 4 PCS MECHANICAL PAPER BRUSH 
- elektryczna gumka o obrotowych wymiennych wkładach ciernych 
- zasilanie 230 V 
- wymienne wkłady o różnych twardościach (4 szt.) 
 1 szt. miękki 
 1 szt. bardzo miękki 
 1 szt. średni 
 1 szt. twardy 
  

16.  ZESTAW MIKROAKCESORIÓW – A SET OF MECHANICAL MICROACCESORIES 
- zestaw wymiennych mini końcówek z adapterem do odkurzacza z pozycji nr 10 powyżej.   
- adapter 1 szt. 
- giętki przewód –przedłużka  
- wymienne końcówki 5 szt. różnych kształtów. 
 Prosta z prostym zakończeniem 
 Prosta z ukośnym zakończeniem   
 Zagięta pod kątem od 30 do 45 °z prostym zakończeniem 
 Zagięta pod kątem od 30 do 45 ° ukośnym zakończeniem 
 Zagięta pod kątem od 30 do 45 ° i ze spłaszczonym zakończeniem ( zakończenie szczelinowe) 

 
17. EKSTRAKTOR PARY I PYŁU– DUST AND VAPOR EXTRACTOR 
( stanowiskowy odciąg pyłu) 
- zestaw do odciągu pyłów i oparów rozpuszczalników ze stanowiska pracy 
- złożony z cylindrycznej osłony zamocowanej do przegubowego ramienia mocowanego do blatu stołu 
- ramie zamocowane elastyczną rurą z wentylatorem i wydajnym filtrem. 
- wydajność wentylatora regulowana elektronicznie 
- zasilanie 230 V 
- poziom hałasu nie więcej niż 62 db,  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 
18. PODŚWIETLANY STÓŁ SSĄCY  - BACKLIT SUCTION TABLE 
- blat wykonany z aluminium i porowatego materiału przepuszczającego powietrze oraz wodę 
- blat wykonany z odpornego chemicznie materiału.   
- blat podświetlany -diody LED 
- możliwość odchylania blatu 
- natężanie oświetlenia nie mniej niż 800 lux,  
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- możliwość odsysania wody do wnętrza stołu 
- płynna regulacja podświetlenia 
- płynna regulacja siły ssania współpracującego z nim odkurzacza  
- podciśnienie robocze max 150 hpa,  
- powierzchnia robocza podświetlana nie mniejsza niż 45 x 61 cm,  
- konstrukcja stołu z profili stalowych malowanych zakończonych kółkami z blokadą 
- wymiary zewnętrzne blatu 110 x 144 cm 
- powierzchnia robocza 100 x 134 cm 
- zasilanie 230 V 
- klasa izolacji I -zerowanie 
- króciec ssący wewnętrzny 1 cal 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 
19. STÓŁ PODŚWIETLANY – BACKLIT TABLE 
- blat wykonany ze szkła klejonego bezpiecznego z folią mleczną pomiędzy warstwami szkła 
- wymiary blatu 148 x 102 cm 
- podświetlenie świetlówki (dzienne) lub diody LED regulacja siły świecenia 
- zasilanie 230V 
- wysokość stołu regulowana w zakresie co najmniej 74- 90 cm,  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 

20.  STÓŁ NISKOCIŚNIENIOWY – LOW-PRESSURE TABLE 
- blat stołu wykonany z perforowanego materiału 
- opartego na sztywnej aluminiowej ramie 
- połączony ze stalowymi nogami z możliwością regulacji wysokości 
- stół przeznaczony do współpracy z odkurzaczem jako źródłem podciśnienia ( opis poz. 10 części III) 
- wymiary blatu 150 x 200 cm 
- temperatura blatu regulowana do 5 st. C powyżej temp pomieszczenia od 0 do 90 st. C 
- zasilanie trójfazowe 230/ 400 V 
- klasa izolacji I zerowanie 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 

21.   STÓŁ ROBOCZY PCV  - 2 SZTUKI – 2 PCS. PVC WORK TABLE 
- blat o wymiarach 100 x 150 cm wodoodporny 
- ustawiony na nogach ze stalowych /aluminiowych profili zamkniętych ( stalowe malowane) 
- nóżki z kółkami jezdnymi z blokadą 
- możliwość regulacji wysokości w zakresie co najmniej 65-130 cm,  
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- regulacja wysokość elektryczna 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

22.  MASZYNA DO UZUPEŁNIANIA DZIUR (UBYTKÓW) W PAPIERZE – MACHINE FOR FILLING UP HOLES IN 
PAPER 

- konstrukcja urządzenia wykonana z profili aluminiowych i płyty PCV 
- zasilanie 230V 
- wymiary zewnętrzne  (szer. dł. wys.)  nie mniej niż 78 x 130 x 100 cm  

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
 
 

23.  KOPUŁA DO NAWILŻANIA – HUMIDIFICATION DOME 
- przeznaczona do współpracy ze stołem niskociśnieniowym opisanym w pozycji 20 
- kopuła wykonana z przeźroczystego tworzywa 
 

24.  PRASA STOŁOWA – BENCH PRESS 
- docisk śrubowy 
- konstrukcja stalowa lub stalowo -żeliwna 
- format co najmniej 32 x 44 cm,  
- wysokość użytkowa co najmniej 32 cm,  

 
25. PRASA INTROLIGATORSKA  - 1 SZT. – BOOKBINDING PRESS (1 PCS) 

- wykonana ze stabilnych żeliwnych odlewów (podstawa, płyty dociskowe i zwieńczenie) 
- śruba dociskowa i prowadnice wykonane ze stali 
- maksymalny nacisk 5000 kg  
- wymiary płyt dociskowych nie mniej niż 40 x 60 cm,  
- wysokość robocza nie mniej niż 20 cm,  
- wysokość użytkowa nie mniej niż 40 cm,  
- podstawa do prasy wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo 
- wysokość podstawy 50 cm  
- powierzchnia robocza stołu prasy na wysokości 70 cm 

 
26. OBCIĄŻNIKI INTROLIGATORSKIE  - 3 SZTUKI – 3 PCS. BOOKBINDING WEIGHTS 
- trzy sztuki obciążników  
- wykonane ze stali malowanej proszkowej  
- wymiary 10 x 20 cm 
- waga co najmniej 2 kg  
- uchwyt do przenoszenia 

 
27. TESTER Ph – PH TESTER 
- pisak do ustalenia pH papieru 
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-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
28. KROSNA INTROLIGATORSKIE– BOOKBINDING LOOM 
(szywnica introligatorska) 
- rama wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo 
- blat i belka wykonane z drewna bukowego lub sklejki 
- nie mniej niż 5 regulowanych haczyków,  

 
29.  MANEKIN UNIWERSALNY – UNIVERSAL MANNEQUIN 
- manekin krawiecki regulowany (rozm. 42, 44, 46), 

- biust regulacja 99-115 cm 

- talia regulacja 77 - 95 cm 

- biodra regulacja 101 - 119 cm 

Płynna regulacja wysokości,  

- stabilna podstawa z metalową nogą z miarką 

- 4 pokrętła, do regulacji rozmiarów   

 
30. MODUŁOWY SYSTEM NACIĄGOWY – A SET MODULAR CANVAS STRETCHERS 
- krosno pomocnicze z możliwością naprężenia każdego elementu śrubą metalową  

- konstrukcja nośna z profili aluminiowych i listew drewnianych ( drewno nieżywiczne) 

- śrubowa regulacja naprężania o skoku nie mniejszym niż 15 mm,  

- zestaw powinien zawierać 4 szt. narożników rozporowych 

- 4 przedłużki o długości:  

20 cm;  

40 cm;  

80 cm. 

- 2 przedłużki o długości 120 cm 

- 1 przedłużka o długości 180 cm 

 
31. ZESTAW MAŁYCH NARZĘDZI – A SET OF SMALL TOOLS 

1. zestaw precyzyjnych dwustronnych szpachelek metalowych (różne kształty) - 4 szt. do formowania 

gliny 

- wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej 

- gumowa rączka 

- długość nie mniej niż 15 cm,  

2. zestaw nożyków do ceramiki - 4 szt. 

- długość nie mniej niż 17 cm,  

- drewniane trzonki 

 

32.  ZESTAW DO PŁUCZKI KASKADOWEJ - A SET OF CASCADING ACID-RESISTANT STEEL PROCESSING 

TRAYS  

(kwasoodporne tacki stalowe) 
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 (4 SZT. KASKADOWO UŁOZONYCH KUWET ZE STALIKWASOODPORNEJ)  

Takie ustawienie kuwet pozwala na ekonomiczne wykorzystanie wody do płukania obiektów 

zabytkowych. Im wyżej tym czystsza kąpiel. 

- wymiary dł. szer. wys. 1000 x 700 x 100 mm 

- konstrukcja nośna stal kwasoodporna 

- system przelewowy z regulowanymi zaworkami i możliwością założenia węża spustowego na każdą 

kuwetę 

- możliwość wysunięcia do połowy szerokości kuwety 

- z zabezpieczeniem przed wywróceniem kuwety. 

 
33.  WANNA PCV  - 1 SZT.  – PCV BATH 
- wanna wykonana z białego PCV 
- wymiary 90 x 90 cm  
- głębokość nie mniej niż 5 cm,  
- na regulowanych nóżkach 
- zakorkowywany odpływ 
- możliwość ustawienia kaskadowo ( jedna nad drugą –przestrzeń pomiędzy wannami nie mniej niż 40 i 
nie więcej niż 60 cm) 

 
34.  TACE DO CZYSZCZENIA PAPIERU – 2 PCS. PROCESSING TRAYS FOR CLEANING OF PAPER 
(Zestaw składający się z 2 kuwet ) 
- wykonane z białego propyleny 
- wymiary 50 x 60 x 10 cm 1szt 
- wymiary 50 x 70 x 16 cm 1 szt. 
 
35.  ZESTAW TAC– A SET OF SYSTEM PROCESSING TRAYS 
(kuwety systemowe) 
- wykonane z białego polipropylenu  
- wymiary duża kuweta 170 x 100 x 16 cm - 1 szt. 
- wymiary mniejsza kuweta 90 x 80 x1 0 cm- 1 szt. 
- króciec odpływowy w kuwetach, 
- przeźroczysty podest o szerokości 50 cm 
-montowane na stalowym stelażu 

 
36.  SUSZARKI DO PAPIERU – PAPER DRYES 
1. DUŻA 
- złożona z co najmniej 50 sit odchylanych z blokadą sprężynową,  
- sita stalowe malowane proszkowo  
- wymiary sita 100 x 150 cm 
- ilość sit nie mniej niż 50,  
- wymiary 160 x 111 x 176 cm 
-  waga nie więcej niż 170 kg 
2. MAŁA 
- złożona z co najmniej 25 sit odchylanych z blokadą sprężynową  
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- sita stalowe malowane proszkowo  
- wymiary sita 52 x 72 cm 
- ilość sit nie mniej niż 25,  
- wymiary 80 x 58 x 88 cm 
- waga nie więcej niż 30 kg 

 
37. WANNA PCV NA RAMIE – PVC BATH ON A FRAME 
- wanna wykonana z białego PCV 
- wymiary wanny 122 x 75 x 17,5 cm 
- głębokość użytkowa wanny 12 cm 
- max pojemność użytkowa 100 dm³,  
- odpływ średnica 1 cal  z zaworem kulowym 

 

38. STÓŁ UNIWERSALNY – UNIVERSAL TABLE 
- konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo 
- trzy wodoodporne półki 
- wysokość regulowana i regulowana konfiguracja ustawienia półek 
- nogi zakończone kółkami jezdnymi z hamulcem 
- wymiary dł. szer. 104 x 67 cm 
- wysokość podstawowa regulowana w krokach co 5 cm 

 
39. LAMPA ZE SZKŁEM POWIĘKSZAJĄCYM (2 SZT) – 2 PCS. LAMP WITH MAGNIFYING GLASS 
- elektroniczny układ zapłonowy 
- duża soczewka o powiększeniu nie mniej niż 3 dioptrie,  
- wyposażona w dwie świetlówki kompaktowe  
- moc nie miej niż 9 W,  
- temperatura barwowa światła 4000 K 
- lampa na ruchomym ramieniu z imadłem mocującym 
- zasilania 230 V 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
 
40. LAMPA PODŁOGOWA (2 SZT) – 2 PCS. FLOOR LAMP 

 - elektroniczny układ zapłonowy 
- duża soczewka o powiększeniu nie mniej niż 3 dioptrie,  
- wyposażona w dwie świetlówki kompaktowe  
- oddzielnie włączane świetlówki światła dziennego i UV 
 - światło białe Ra> 80 -1 szt. 
 - światła UV 360 nm 
- moc nie miej niż 9 W jednej świetlówki,  
- lampa na ruchomym ramieniu ze statywem z kółkami o wys. minimum 85 cm,  
- zasilania 230 V 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
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41. STÓŁ ZE ZLEWEM– TABLE WITH A SINK 

 (WANNO STÓŁ NISKOCIŚNIENIOWY) ZE STELAŻEM)  

- wanna wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczony do brudnych prac na mokro 
- odporny na czynniki chemiczne 
- konstrukcja wanny w pełni rozbieralna 
- możliwość współpracy z odkurzaczem ( niskociśnieniowo) 
- jako kuweta z króćcem odpływowym  
- jako wanna z podwójnym dnem 
- zdalnie sterowany włącznik odkurzacza 
- pedał nożnego sterowania odkurzaczem 
- wymiary niemniej niż 150x 100 cm,  
- głębokość kuwety 3,4 cm 

 
42. STOŁ ROBOCZY ZE STALI KWASOODPORNEJ – 2 SZTUKI – 2 PCS WORK TABLE MADE OF ACID – 

RESISTANT STELL SHEET 

Stoły przeznaczone są do wyklejania ceramiki pozyskanej podczas wykopalisk jak i do rekonstrukcji 

(uzupełniania ubytków w czerepie ceramiki) 

- wymiary blatu wys. 75 cm, szer. 90 cm, długość. 140 cm 

- blat wykonany ze stali kwasoodpornej 

- konstrukcja nośna ze stali o profilach zamkniętych malowanej proszkowo na czterech regulowanych 

nogach, wysokość regulacji min. 5 cm,  

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji nośnej z aluminium ( bez malowania) 

- nogi zakończone kółkami z hamulcem z możliwością poziomowania 

- konstrukcja umożliwiająca łączenie dwóch stołów po krótszym i dłuższym boku 

- minimalne obciążenie blatu stołu 60 kg  

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy. 

W ramach wynagrodzenia wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia i zademonstruje ich  

sprawność.  

Termin dostarczenia i instalacji musi być uzgodniony z firmą budowlaną wykonującą prace 

remontowo-budowlane oraz z zamawiającym. Wykonawca dostarczy sprzęt nie później niż w ciągu 6 

miesięcy od dnia podpisania umowy.  

Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

CZĘŚĆ IV:  URZĄDZENIA LABORATORYJNE I WYPOSAŻENIE  
 
1.  STERYLIZATOR– INCUBATOR/STERYLIZER 

(suszarka laboratoryjna) 

- pojemność nie mniej niż 114 l,  

- grawitacyjny obieg powietrza 

- wym. zewnętrzne (szer. wys. gł.) 780 x 670 x 495 
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- ilość półek min 2, max 8  

- komora stal nierdzewna 

- nastawy temperatury minimum co 1 °C,  

- zakres temperatur od 5 °C powyżej otoczenia do co najmniej 250 °C,  

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dostępnych temperatur 

- kominek wentylacyjny 

-zasilanie 230V 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
 

 
2.  WAGA LABORATORYJNA – LABORATORY SCALE 

- dokładność 0,01 g 

- max obciążenie 2200 g,  

- zasilanie sieciowe 230 V –zasilacz 

- osłona przeciwwiatrowa  

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

-zegar wewnętrzny 

- łącza port USB, lub RS232 

- blokada kalibracji 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
 

 
3.ELEKTRONICZYNY MIERNIK ph – ELECTRONIC PH METER 

Do badania pH roztworów wodnych płuczących 
- automatyczna kalibracja pH 
- automatyczne wyłączenie  
- wskaźnik naładowania baterii 
- możliwość ustawienia czynników TTS i temperatury 
- funkcja HOLD 
- wymienne elektrody pH 
- wbudowana sonda temperatury,  
- wodoszczelny 
- rozdzielczość pH 0,1-0,01 
- zakres temperatury minimum od 0- 60 °C 
- zakres pH 2-16 
- zasilanie akumulatorowe  

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 

4. EKYSTKATOR SZKLANY – 2 SZT. – DESICCATOR 2 PCS. 

- materiał szkło borokrzemowe 
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- odporny na działanie gorącej wody, kwasów i wodnych roztworów zasad 

- wkład porcelanowy 

- pokrywa szklana z gniazdem i zaworem odcinającym 

- wymiary średnica minimalna nie mniej niż 390 mm,  
 

 

5.ŁAŹNIA WODNA Z TERMOSTATEM – A WATER BATH WITH THERMOSTAT 

- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej 

- w komplecie co najmniej dwa pojemniki ze stali nierdzewnej na klej stolarski, grunty itp. pojemności 

nie mniej niż 400 cm³ z pokrywkami,  

- dokładność temperatury minimum 1 °C,  

-elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem 

- zakres nastaw temperatur minimum 20 -90° C, 

- elektroniczna blokada grzania przy niedostatecznym poziomie wody 

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem  

-zasilanie 230v 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  
 

 

6.DESTYLATOR  - DISTLLER 

Łatwy w obsłudze destylator pracujący w sposób ciągły, a jego praca na bieżąco monitorowana jest 
poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania. 
Spełnia wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN 

ISO 3696. 

 Programowalny czas włączania/wyłączania 
 Alarm wizualny i dźwiękowy 
 Historia pracy urządzenia 
 Monitorowanie temperatury destylatu 
 Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej 
 Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii 
 Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody 
 Kolorowy wyświetlacz 
 Wydajność nie mniej niż 7 dm³/h  
 Klasa ochrony I  
 Moc pobierana nie więcej niż 8 kw, 
 Zasilanie 3 x 400 V 

 certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

 
 

7. SZAFA NA ODCZYNNIKI – CABINET FOR STORING CHEMICAL AGENTS 
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Szafa przeznaczona do bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania cieczy zapalnych z 
ochroną ppoż. 30 minut (zgodnie z EN14470-1) 
-Przyłącze wywiewne na suficie szafy 
-Drzwi zamykane na klucz (zamek bębenkowy) 
-Lekko otwierające się drzwi zatrzymujące się w każdym położeniu 

-Samoczynne zamykające się drzwi w razie pożaru 

- Nie mniej niż trzy półki wkładane z możliwością regulacji pomiędzy nimi  regulacja półek nie mniej niż 

30 mm 

-Wanna podłogowa z pokrywą perforowaną 
-Wymiary zewnętrzne nie mniej niż  
 Szerokość 564 mm 
 Głębokość 620 mm 
 Wysokość nie mniej niż 1947 mm nie więcej niż 2000 mm 
-Drzwi skrzydłowe prawe 

-certyfikat CE 
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń zademonstruje jego sprawność  

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy 

Termin dostarczenia i instalacji musi być uzgodniony z firmą budowlaną wykonującą prace 

remontowo-budowlane oraz z zamawiającym, jednak termin dostawy musi nastąpić nie 

później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

CZĘŚĆ V:   

NARZĘDZIA RĘCZNE 

 

1. ZESTAW BARDZO TWARDYCH DŁUT – A SET OF VERY HARD STEEL CHISELS 

Zestaw płaskich dłut stolarskich (10 sztuk) w skórzanym etui 

- stal węglowa warstwowa 

- ilość warstw - dwie 

- twardość stali nie mniej niż 62 Hrc,  

- grubość części roboczej 5-6 mm 

- długość części roboczej nie mniej niż 58 mm,  

- metalowy pierścień na rękojeści 

- 10 dłut płaskich o szerokości ostrza: 3 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 24 mm; 30 mm; 36 

mm, 42 mm. 

 

 

2. ZESTAW PIŁ TYPU JAPOŃSKIEGO DO CIĘCIA DREWNA – A SET OF JAPANESE SAWS  

- w skład zestawu wchodzą 3 piły  
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- rękojeści drewniano ratanowe 

- grubość brzeszczotu pił nie więcej niż 

 Grzbietnica 0,3 mm 1 szt. 

 Płatnica 0,5 mm 1 szt. 

 Dwustronna 0,5 mm 1szt. 

- możliwość wymiany brzeszczotów 

- etui na 3 sztuki pił. 

 

3. PIŁA RAMOWA TYPU JAPOŃSKIEGO – 1 SZTUKA – JAPANESE FRAME SAW 

- wymiary zewnętrzne 360 x 800 mm 

- długość brzeszczotu 500 mm 

- grubość brzeszczotu 0,6 mm 

- grubość rzazu nie więcej niż 0.9 mm, 

- typ zębów uniwersalny 

- odstęp między zębami 1,8 mm 

- korpus twarde drewno tropikalne 

- możliwość wymiany brzeszczotów. 

 

4. ZESTAW DŁUT OBROTOWYCH– A SET OF TURNING CHISELS 

(zestaw dłut tokarskich) 

Zestaw 5 dłut w drewnianym pudełku 

rodzaj stali HSS 

twardość stali               nie mniej niż 64 HRc 

Rękojeść buk, woskowana 

długość części roboczej 150 mm 

długość rękojeści 315 mm 

długość całkowita 465 mm 

wielkość dłut Standard 

W skład zestawu wchodzi 5 poniższych dłut: 

1 szt. przecinak, diament: 
1 szt. skrobak, zaokrąglony 
1 szt. ostrze płaskie, skośne prawe:  
1 szt. ostrze wklęsłe, typu Spindle:   

1 szt. ostrze wklęsłe, do obróbki wstępnej: 

 

5. ZESTAW GWINTOWNIKÓW DREWNA– A SET OF SCREW TAPS FOR WOOD 

(gwintownik + narzynka) 

Zestaw złożony z 1 szt. narzynki i 1 szt. gwintownika o następujących wymiarach (łącznie 20 

elementów): 

Gwintownik + narzynka 
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- 12,5 mmm    + 12,5 mmm 

- 19 mm           + 19 mm 

- 25 mm           + 25 mm 

- 32 mm           + 32 mm 

- 38 mm           + 38 mm 

Narzynka wykonana z drewna lub metalu z możliwością wymiany nożyka 

 

 

 

6. ZESTAW OSEŁEK – A SET WHETSTONES 

Zestaw 3 osełek (wodnych) z kamienia naturalnego o różnej granulacji do ostrzenia dłut z bazą oraz z 

osełką do planowania osełek 

- wymiary nie mniej niż 65 x 65 x 220 mm,  

- etap ostrzenia zgrubne 

- granulacja 400-800 

- wymiary nie mniej niż 62 x 65 x 220 mm,  

- etap ostrzenia właściwy 

- granulacja 800-1200 

- wymiary nie mniej niż 12 x 60 x 250 mm,  

- etap ostrzenia wykończająca 

- granulacja 4000-6000 

- kamień do plantowania powierzchni kamieni naturalnych ( osełek) 

- wymiary nie mniej niż 40 x 100 x240 mm,  

- granulacja 100 

- materiał blok ceramiczny 

- baza do blokowania osełek podczas ostrzenia 

- wymiary osełki nie mniej niż szer. 70 mm, długość 140-220 mm,  

 

7. ZESTAW DŁUT RZEŹBIARSKICH DO DREWNA – A WOOD CARVING CHISEL SET 

- w skład zestawu wchodzą: 

- 1 szt. pobijak  

- 2 szt. osełki wodne 

- noże stal chromowo – wanadowa (stopowa) 

- twardość stali nie mniej niż 59 HRc, 

Dłuta ( 20 sztuk) wykonane z: 

- stal chromowo-wanadowa ( stopowa) 

- twardość stali nie mniej niż 59 HRc,  

- długość części roboczej 110-135 mm 

- długość rękojeści 135 mm 

- rękojeść jesionowa olejowana 

- materiałowe etui na dłuta, pobijak i osełki 
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Rodzaje dłut każdy po 1 szt. 

 

1.  3/5 

2.  5/3 

3.  7/4 

4.   8/2 

5.   8/4 

6.   9/3 

7.    9/5 

8.   11/1 

9.   11/4 

10.   12/2 

11.   12/4 

12.   13/2 

13.   13/4 

14.   14/4 

15.   5L/5 

16.   7l/6 

17.   8L/4 

18.   8L/7 

19.   12L/3 

20.   25/6 

 

8. ZESTAW METALOWYCH ZACISKÓW – A SET OF METAL CLAMPS 

  2 szt. ściski metalowe rurowe 

 - wysięg nie mniej niż 40 mm,  

 - długość regulowana bezkońcowa 

 - zacisk śrubowy 

 

 2 szt. ściski metalowe  

 - wysięg nie mniej niż 95 mm,  

 - siła mocowania 7000 N 

 - długość nie mniej niż 1000 mm,  

 - zacisk śrubowy 

 

 2 szt. ściski metalowe  

 - wysięg nie mniej niż 80 mm,  

 - siła mocowania 1200 N 

 - długość nie mniej niż 300 mm,  

 - zacisk dźwigniowy 
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 2 szt. ściski metalowe jednoręczne  

 - wysięg nie mniej niż 120 mm,  

 - siła mocowania nie mniej niż 6000 N,  

 - długość nie mniej niż 300 mm,  

 - zacisk dźwigniowy 

 

 2 szt. ściski metalowe  

 - wysięg nie mniej niż 95 mm,  

 - siła mocowania nie mniej niż 6000 N, 

 - długość nie mniej niż 1500 mm,  

 - zacisk dźwigniowy 

 

9.  ZESTAW DREWNIANYCH ZACISKÓW– A SET OF WOODEN CLAMPS 

 ( ściski drewniane 10 szt) 

- ściski drewniane  

 - wysięg 110 mm 

 - zacisk mimośrodowy 

 - korkowe nakładki na zaciski 

 długość zacisku (zakres) 

 4 szt. 1000 mm 

 2 szt. 800 mm 

 2 szt. 600 mm 

 2 szt. 400 mm 
 

10.  ZESTAW NOŻY DO FORNIRU – A SET OF VENEER KNIVES FOR TRIMMING VENEER 
 - nóż do forniru 1 szt. 

 - faza pojedyncza prawa 

 - twardość  nie mniej niż 58 HRc 

 - grubość części roboczej 2-3 mm 

 - szer. ostrza 12 mm 

 - długość ostrza nie mniej niż 160 mm,  

 

 - nóż do forniru 1 szt. 

 - faza pojedyncza lewa 

 - twardość nie mniej niż  58 HRc 

 - grubość części roboczej 2-3 mm 

 - szer. ostrza 6 mm 

 - długość ostrza nie mniej niż 160 mm,  
 
 - nóż do forniru 1 szt. 
 - faza podwójna 
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 - rodzaj stali węglowa nie mniej niż 20 warstw,  

 - twardość nie mniej niż 64 Hrc 

 - szer. ostrza 18 mm 

 - długość ostrza nie mniej niż 160 mm,  

  

 - nóż do forniru 1 szt. 

 - faza podwójna 

 - rodzaj stali węglowa nie mniej niż 20 warstw,  

 - twardość nie mniej niż 64 Hrc 

 - szer. ostrza 3 mm 

 - długość ostrza nie mniej niż 160 mm,  
  

11. ZESTAW DREWNIANYCH STRUGÓW Z WYSOKIEJ JAKOŚCI OSTRZAMI STALOWYMI- A SET OF 
WOODEN PLANES WITH HIGH – QUALITY STEEL BLADES 
(zestaw trzech strugów z ostrzami z wysokogatunkowej stali TYPU JAPOŃSKIEGO – SPOSÓB STRUGANIA 

DO SIEBIE) 

Gładzik 

 - korpus z drewno dębu japońskiego 

 - długość stopy nie mniej niż 150 mm,  

 - nóż niebieska stal papierowa  

 - faza noża 40° 

 - szerokość ostrza nie mniej niż 42 mm,  

 - sposób strugania do siebie 

 Gładzik  

 - korpus z drewna dębu japońskiego 

 - długość stopy nie mniej niż 290 mm,  

 - nóż biała stal papierowa skuta z miękkim żelazem 

 - faza noża 40° 

 - szerokość ostrza nie mniej niż 65 mm,  

 - sposób strugania do siebie 

 Skrobak 

- szerokość ostrza 42 mm  
- grubość ostrza 6 mm  
- długość całkowita 155 mm  
- sposób strugania do siebie 
 

12.  ZESTAW PILNIKÓW – A SET OF RASPS AND FILES 

Zestaw złożony z 10 pilników 

 Ostrza wykonane z hartowanej stali o twardości nie mniej niż 65 Hrc 

 Sztuk Nacięcie Przekrój Dł. części roboczej 

2 szt.  00 0 21 x 6 mm  200 mm  
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1 szt. 00 15 x 4,5 mm 150 mm  

2 szt. 0  15 x 4,5 mm  150 mm  

1 szt. 1 21 x 6 mm  200 mm 

1 szt. 2 15 x 4,5 mm  150 mm 

1 szt. 2 21 x 6 mm  200 mm 

2 szt. 3 15 x 4,5 mm  150 mm 

 

13. NISKOOBROTOWA OSTRZARKA – LOW-SPEED SHARPENING GRINDER 

- ostrzenie narzędzi na mokro 

- zasilanie jednofazowe 230 V 

- moc silnika nie mniej niż 115 W,  

- odporna na uderzenia i korozję 

- głośność nie więcej niż 55 Db 

- tarcza ścierna nie mniej niż średnica 200 mm, szerokość 40 mm,  

- koło skórzane nie mniej niż średnica 145 mm, szerokość 26 mm  

- wspornik uniwersalny do montażu osprzętu 

- kamień do zmiany granulacji tarczy ściernej 

- przyrząd do ustawiania konta ostrzenia 

- diamentowy przyrząd do renowacji tarcz ciernych + zapasowa końcówka diamentowa 

- tarcza do ostrzenia granulacja 1000 przeznaczona do ostrzenia narzędzi ze stali HSS, warstwowej i 

węglowej kompatybilna z opisaną powyżej ostrzarką 

- przystawka z dyskami skórzanymi do polerowania dłut profilowych kompatybilna z opisaną powyżej 

ostrzarką 

- uchwyt do ostrzenia dłut płaskich i noży kompatybilny z opisaną powyżej ostrzarką 

- uchwyt do ostrzenia dłut profilowych kompatybilna z opisaną powyżej ostrzarką 

- pasta polerska 

-certyfikat CE 
 

14. STÓŁ STOLARSKI (STRUGNICA) – JOINER´S BENCH 
Przeznaczony do wszelkich prac stolarskich wymagających stabilnego zamocowania tj. strugania , 

rzeźbienia, montażu i demontażu elementów mebli. 

materiał blatu drewno bukowe 

materiał stojaka drewno bukowe 

waga całkowita Nie mniej niż 100 kg  

długość blatu Nie mniej niż 1700 mm,  

długość blatu z dociskiem 1940 mm 

szerokość blatu 600 mm 

szerokość blatu z dociskiem 740 mm 
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grubość blatu 85 mm 

grubość brzegu blatu 110 mm 

wysokość robocza 900 mm 

maks. rozwarcie docisku 145 mm 

Wyposażenie 2 dociski, 4 imaki 1" 

-Możliwość montażu szafek pod blat stołu bez potrzeby demontażu 

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt  minimum 12 miesięcy 

Wykonawca dostarczy sprzęt nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

CZĘŚĆ VI:  PODNOŚNIK ŁAŃCUCHOWY 
 

PODNOŚNIK ŁAŃCUCOWY – CHAIN HOIST 

Podnośnik łańcuchowy: 
- na wózku jezdnym mocowanym do belki (dwuteownik) 82-178 mm 
- długość belki nie mniej niż 4 m 
- moc silnika nie mniej niż 1,5 KW 
- napięcie robocze 380V 
- udźwig nie mniej niż 2 T 
- wysokość podnoszenia nie mniej niż 4 m 
- prędkość podnoszenia od 3 do 4 m na minutę 
- pilot na kablu nie krótszym niż 4 m i nie dłuższym niż 6 m 

-certyfikat CE 
Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy. 

W ramach wynagrodzenia wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia i zademonstruje ich  

sprawność. Termin dostarczenia i instalacji musi być uzgodniony z firmą budowlaną 

wykonującą prace remontowo-budowlane oraz z zamawiającym, jednak termin dostawy musi 

nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wcześniejszy termin 

dostawy jest możliwy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wykonawca po dostarczeniu i zamontowaniu urządzenia przekaże dokumenty niezbędne do 
dopuszczenia w/w urządzenia do użytkowania zgodnie z następującymi aktami prawnymi 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmianą opublikowaną w (Dz. U. 2011 nr 

124 poz. 701). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991228
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991228
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240701
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111240701
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052592170
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052592170
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Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) 

CZĘŚĆ VII:  
SYSTEM MONITOROWANIA KLIMATU (10 SZTUK CZUJEK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM) – CLIMATE 

MONITORING SYSTEM  

 

Współpraca z lokalnym serwerem aplikacji. 
Aplikacja powinna mieć możliwość wysyłania automatycznych raportów działania systemu przez email 
co najmniej 1 dziennie oraz na aplikację w telefonie, aby można było sprawdzić na bieżąco parametry 
w pomieszczeniu. 
Czujki 10 szt. + uchwyty do montowania na ścianę 10 szt. 
Wyświetlacz mierzonych parametrów 
Przesyłanie danych WiFi 
• Standard IEE 802.11 b/g, 2,4 GHz  
• Prędkość transmisji co najmniej 1 Mb/s, 24Mb/s  
Zabezpieczenia obsługiwane  
• WEP-64, WEP-128, WPA2-PSK (AES), WPA1-PSK (TKIP), WPAPSK 
Możliwość instalacji anteny zewnętrznej w standardzie SMA 
Pamięć wewnętrzna co naj mniej 15 000 rekordów 
Czas pracy na baterii przy łączności co 15 min minimum 6 miesięcy 
Zasilanie  2 baterie 1,5 V  AA 
   Akumulatorki 1,2 V /500mA 

Ładowarka/ zasilacz sieciowy do zasilania czujek  
Niepewność pomiaru wilgotności 
  Nie więcej niż ±2% w zakresie 10……90 % 
  Nie więcej niż ±4% poza zakresem 10…90% 
Niepewność pomiaru temperatury 
  Nie więcej niż 0,3 °C 
  Rozdzielczość pomiaru 0,1°C 
Wzorcowanie wszystkich czujek przed instalacją 
Oprogramowanie powinno pozwalać na: archiwizację danych, wykonywanie wykresów zmian 
temperatury i wilgotności, z różnych czujek, ich porównywania itp. oraz możliwość ustawiania 
granicznych parametrów wyzwalających alarm –informacje w aplikacji na telefonie, sms, email, itp. 
 

-certyfikat CE 
 

Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt w części I minimum 12 miesięcy 

Termin dostarczenia i instalacji musi być uzgodniony z firmą budowlaną wykonującą prace 

remontowo-budowlane oraz z zamawiającym, jednak termin dostawy musi nastąpić nie później niż w 

ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wcześniejszy termin dostawy jest możliwy po uprzednim 

pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002176
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002176
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002176

