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ZADANIE NR 1 – WYPOSAŻENIE PRACOWNI BIOLOGICZNEJ

Kategoria
Wyposaże
nia

Nazwa

Sztuk

Mikroskop z podłączeniem do komputera :







Podstawowy









powiększenie obrazu od 20x do 300x,
możliwość obserwacji próbek mikroskopowych na ekranie
komputera w czasie rzeczywistym, wykonywania zdjęć oraz
nagrywania obserwowanych obiektów,
regulacja jasności oświetlenia LED,
akumulator litowo-jonowy,
statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem
regulacji ostrości makro ,
układ soczewek przesuwających się względem sensora, - filtr
podczerwieni, wysokiej jakości szkło optyczne
minimalny zakres regulacji ostrości: 10 mm - 150 mm
szybkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekundy
format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF
format zapisu video: AVI
interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową
mikroskopu
wymiary - mikroskop: 110-120 x 35-40 mm; statyw: 170 180x 120-125 x 155-160 mm

Blender ręczny – moc 450W, funkcja turbo, praca pulsacyjna,
zasilanie: sieciowe,
Kuchenka elektryczna : kolor srebrny, wymiary szerokość 45-50 cm,
głębokość 25-30 cm, moc min. 2.5kW, 2 palniki
Czajnik elektryczny: moc grzałki 2000W, wykonanie stal
nierdzewna, pojemność 1.7 litra, wyposażony w wskaźnik pomiaru
wody, podstawa obrotowa, otwieranie pokrywy:uchwyt, kolor
czerwony
Lodówka mała do przechowywania materiału badawczego: wymiary
nie mniejsze niż 50x40x45 i nie większe niż 55x45x50, klasa
energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodzenia 40-50 l, poziom
hałasu min. 41dB, zamrażarka w środku
Szafa zabezpieczona do przechowywania odczynników - wykonanie
w całości z tworzywa odpornego chemicznie, materiału nie
korodującego, zapewniającego długą żywotność w starciu z ostrymi
przechowywanymi w niej substancjami, drzwi posiadają
wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzy punktowo na zamek
cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami
metalowymi. Nośnik półki min. 50 kg. Kolor: antracyt. Wysokość 185
cm, szerokość 90 cm. Gwarancja 24 miesiące
Deska do krojenia bambusowa 24x16 cm
Metalowa apteczka zamykana na klucz, wyposażenie apteczki:

kompres zimny, 2 szt., kompres na oko 3 szt., kompres 10 x 10cm 2
szt., opaska elastyczna 4m x 6cm2 szt., opaska elastyczna 4m x
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8cm, plaster 10 x 6 cm (8szt.), zestaw plastrów (25szt.), przylepiec,
opatrunek indywidualny G 3 szt., opatrunek indywidualny M,
opatrunek indywidualny K, chusta opatrunkowa 2 szt., chusta
trójkątna, chusta z fliseliny (5 szt.), koc ratunkowy, nożyczki 4 szt.,
rękawice winylowe 2 szt., worek foliowy 6 szt., chusteczka
dezynfekująca, ustnik do sztucznego oddychania,
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów
alarmowych.
Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką
w celu dopasowania do rozmiaru głowy, bezbarwne
Fartuchy laboratoryjne: fartuch damski szt. 15, męski szt. 15 z

kołnierzykiem, fason dopasowany / z patką z tyłu, trzy kieszenie / 2
duże na dole/ jedna na piersi, rękaw długi zakończony mankietem na
guzik, długość fartucha do kolana
Rękawiczki lateksowe mocne o minimalnej wadze 4,5 g
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3 opak.

ilość w opakowaniu jednostkowym: 20 sztuk (10 par)

Niezbędny

Lampa z żarówką o mocy 60W stojąca. Materiał: plastik, metal

Kolor: srebrny, Napięcie sieciowe: 230V
Klasa energetyczna: A++ – E
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Lampa biurowa materiał: metal lub plastik, napięcie 230V,
przenośna z regulacją, kolor czerwony
Łyżeczki jednorazowe 100 szt. w opakowaniu, wykonanie:
polistyren, kolor bezbarwny
Kubki jednorazowe pojemność 200 ml 100 szt. w opakowaniu,
wykonanie: polipropylen, kolor biały
Mikroskopy terenowe: powiększenie min. 100x, zasilanie z baterii,
podświetlenie LED, średnica okularu od 20-25 mm, pokrętło
ostrości z obydwu stron korpusu,
Mikroskopy optyczne powiększenie min. 40-800x, podświetlenie
LED górne dolne, zasilanie 220-240V, 3 obiektywy (4x, 10x, 40xs),
plastikowy futerał.
Waga laboratoryjna - cyfrowa, zakres pomiaru do 500g/0,01g , stal
nierdzewna, wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne, dodatkowe
funkcje: tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek
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ważenia
Skalpele – 3 ostrza
Nożyczki ze stali nierdzewnej, hartowanej, rozmiar 20-25 cm
Lornetki metalowe gumowane o minimalnym polu widzenia
125m/1000m, waga około 150 g
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Lupy szklane z rączką, powiększenie: 3x. oświetlenie LED,
średnica soczewki 75mm
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Stopery z cyfrowym wyświetlaczem, wyposażony w kalendarz,
alarm, chronograf, kompas. Umożliwiający zliczanie okrążeń.
Dokładność mierzenia: 1/100s.
Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych
Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w
którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna
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uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce
znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest
przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz
umieszczonym ukośnie lustrem.



Czerpak do pobierania próbek wody Lewka z polietylenu, z
podziałką i z wylewką. Konstrukcja czerpaka (regulacja taśmy
napinającej, wykonanej ze stali szlachetnej) umożliwia zarówno
odwrócenie zlewki w celu zmiany kierunku wylewania cieczy, jak
również regulację kąta nachylenia w zakresie od 0 do 180° - poj.
900-1000 ml
Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem, zakres pomiarowy 0-400
mmHg, metalowa obudowa, średnica tarczy 40-50 mm
Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z
gumowym wykończeniem, składana i korbka do szybkiego zwijania,
blokada taśmy.
Szkiełka nakrywkowe: rozmiar szkiełka 24x24mm, grubość szkiełka
0,13-0,17mm– 100 szt. w pudełku
Szkiełka podstawowe o rozmiarze 76mm x 26mm – 50 szt. w
pudełku
Zlewki różnej wielkości: 150 ml, szt. 10, 250 ml szt. 6, 400 ml szt. 4
Zlewki z wylewem , skalowane , wykonane ze szkła
borokrzemowego.
Kolby stożkowe: 250ml szt. 5, 300 ml szt. 5 skalowane z
pierścieniem wzmacniającym, wykonane ze szkła borokrzemowego
Rurka szklana giętka o 1 kącie, 200 x 200 mm, długość ramion 200
mm
Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną
podziałką 1000ml
Szalki Petriego wykonana z przeźroczystego, sodowo-wapniowego
szkła o różnych wymiarach:
50x12 mm szt. 20
80x15 mm szt. 20
100x15 mm szt. 20
Drewniane uchwyty do probówek o 175 mm
Probówki ze statywem. Jeden komplet zawiera stojak do
probówek wykonany z tworzywa sztucznego , przezroczystego
PLEXI (PMMA, Akryl), stojak do 12 próbówek. Właściwości
próbówki: probówka okrągłodenna bakteriologiczna wykonana ze
szkła borokrzemowego o wysokości: 160-170 mm, średnicy: 15-20
mm
Szpatułki metalowe
- szpatułka podwójna giętka stal 18-8, długość 150 mm, szt. 10
- szpatułka podwójna mikro stal 18-8, długość 100 mm; szerokość
3mm, długość ostrza 35mm, szt. 5
Pipety miarowe polistyrenowe o pojemności 25 ml i długości 35 cm
Pipety Pasteura szklane 150 mm – opakowanie 100 sztuk
Bagietki do mieszania pręciki szklane o długości 300mm i średnicy
ok. 7-8 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego.
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Termometry laboratoryjne: szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o
zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany
techniką cało szklaną
Igły preparacyjne stalowe ze stali nierdzewnej z metalowym
zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym,
długość całkowita: 13 cm.

Pomoce
dydaktyczn
e

Środki
czystości

Odczynniki/Substancje chemiczne



Pęsety długie min. 160 mm wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o
właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione,
powierzchnie chwytająca gładkie
Pęsety krótkie min. 120 mm wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o
właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione,
powierzchnie chwytająca gładkie
Sznurek z włókien naturalnych, bardzo trwały, wytrzymały, odporny
na działanie światła i wilgoci
Korki do probówek 16 mm niebieski i biały - opakowanie
Folia „nieoddychająca” przezroczysta
Folia spożywcza „oddychająca” – 20 m
Glukoza 50 g
Sacharoza Czysta 1 kg
Sól kuchenna 1 kg
Skrobia/ Mąka ziemniaczana 0,5 kg
Olej roślinny 1l
Ocet spirytusowy 10%
Jodyna/Roztwór jodu w jodku potasu/Płyn Lugola
Jodyna 10 g
100g preparatu zawiera substancje czynne: lodum (jod) 3,0g.
Substancje pomocnicze: jodek potasu, woda oczyszczona, etanol
96%.
Odczynnik Fehlinga A: 250 ml, szt. 1 Odczynnik Fehlinga B
250 ml, szt. 1
Siarczan miedzi, czysty min. 93%, waga 500 g
Wodorotlenek sodu, czysty min. 98,8% opakowanie: 500 g
Testy paskowe do badania poziomu glukozy we krwi, 50 testów w
opakowaniu
Sudan III lub Sudan IV 100 ml
Woda zdemineralizowana 5 l
Szczotki laboratoryjne z naturalnym włosiem - małe do czyszczenia
rurek tchawicznych / do dokładnego mycia probówek szklanych.
Wymiary: 220 x 70 x 15mm
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Płyn do mycia naczyń pojemność 1 l

2

Ręczniki papierowe ok. 60 m długości
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Atlasy biologiczne zawierające elementy fizjologii, histologii,
cytologii i genetyki. Umożliwiają poznanie budowy zewnętrznej i
wewnętrznej narządów człowieka.
Okładka twarda.
Przewodniki roślin. Okładka twarda.
Przewodniki zwierząt. Okładka twarda
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Preparaty mikroskopowe:
Botanika
Komplet powinien zawierać następujące preparaty biologiczne:
- Kukurydza, łodyga, przekrój podłużny
- Słonecznik, łodyga, przekrój podłużny
- Mech, plemnia, przekrój poprzeczny
- Mech splątek
- Cebula, naskórek
- Cebula, mitoza na wierzchołku korzenia
- Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
- Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny
- Lipa, łodyga, przekrój poprzeczny
- Bób, korzeń, przekrój poprzeczny
- Paprotnik, liść, przekrój
- Dynia, łodyga, przekrój poprzeczny
-Por
- Bawełna, łodyga, przekrój podłużny
- Sosna, łodyga, przekrój poprzeczny
- Sosna , liść, przekrój poprzeczny
- Bambus, łodyga, przekrój poprzeczny
- Liść, przekrój poprzeczny
- Lilia, pyłek
- Kukurydza łodyga, przekrój podłużny
- Sosna, pyłek
- Morwa
- Skrętnica
Zoologia
Komplet powinien zawierać następujące preparaty biologiczne:
- Stułbia, przekrój podłużny i poprzeczny
- Glista, samica przekrój poprzeczny i podłużny
- Glista, samiec, przekrój poprzeczny i podłużny
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny i podłużny
- Glista
- Pantofelek
- Muszka owocówka
- Jedwabnik morwowy
- Mrówka
- Krewetka, czułek
- Wełna
- Karaś złocisty, łuska
- Kura, pióro
- Mucha domowa, noga i aparat gębowy
- Pszczoła miodna, noga, skrzydło i aparat gębowy
- Motyl łuska
- Ważka skrzydło
- Komar, samica, aparat gębowy
Tkanki człowieka
Lista preparatów:
1. Rozmaz krwi ludzkiej człowieka
2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej
3. Mięsień prążkowany, p.pd.
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4. Mózg człowieka, p.pp.
5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp.
6. Płuco człowieka, p.pp.
7. Skóra ludzka, p.pd.8.
Żołądek człowieka, p.pp.
9. Szpik kostny (czerwony)
10. Jądro ludzkie, p. pp.
11. Skóra ludzka, p.pp. (widoczne torebki włosowe)
12. Ślinianka, p.pp.
13. Móżdżek, p.pp.
14. Bakterie jelitowe (człowieka)
15. Plemniki - rozmaz, p.pp.
16. Mięsień sercowy, p.pp. i p.pd.
17. Kość ludzka, p.pp.
18. Tkanka wątroby, p.pp.
19. Ściana jelita, p.pp.
20. Nerka, p.pp. warstwy korowej
Bakterie
Zestaw zawierać powinien następujące preparaty mikroskopowe
- gronkowiec złocisty zakażenia ropne
- pakietowiec żółty szczep barwny
- paciorkowiec mlekowy fermentujący mleko krótkie łańcuchy
- laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników
- bakterie brodawkowe wiążące azot w korzeniach roślin
motylkowatych
- pałeczka odmieńca wywołująca procesy gnilne
- pałeczka okrężnicy- bakteria jelita grubego człowieka
- śrubowiec gnijącej wody
- purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec
- bakterie nazębne, wymaz bakterii Gram + i Gram –
- bakterie z chleba, sera
- rozmaz bakterii z jogurtu
- laseczka Bacillus cereus
- rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli, jako preparat Bt
wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami
- włoskowiec różycy, rozmaz
- bakteria octowa, towarzysząca z grzybami fermentujące tzw.
grzybki kefirowe
- trzy rodzaje bakterii, rozmaz
- śrubowiec, wygląd ogólny
- kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich
- rozmaz bakterii glebowych- laseczek megaterium
- coccus, gram negative
- Bacillis, gram negative
Model szkieletu człowieka wykonany z tworzywa sztucznego z
łatwo zdejmowanymi kończynami: wysokość minimum 170 cm
Model serca (1 na 3 osoby) duży model serca posiada doskonale
widoczne unaczynienie wieńcowe. Pokazano budowę naczyń
odprowadzających i doprowadzających krew, miejsca, w których się
zaczynają i kończą układ krwionośny mały i duży. Po zdjęciu
przedniej ściany serca można zapoznać się z budową wewnętrzną:
komorami i przedsionkami serca.
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Model budowy anatomicznej człowieka - dwustronne
elementy magnetyczne: system szkieletowy z jednej strony i główne
organy i grupy mięśniowe z drugiej strony. Wysokość 90 cm,
minimum 17 elementów.
Model skóry człowieka - jednoczęściowy, mały model skóry,
umieszczony na podstawie. Wykonany z tworzywa sztucznego.
Model prezentuje 3 warstwy budowy skóry człowieka; pokazano
przekrój przez włos oraz mięsień włosa, elementy strukturalne,
takie jak gruczoły łojowe, naczynia krwionośne i układ nerwowy
oraz komórki tłuszczowe.
Szkielet jaszczurki o naturalnych rozmiarach, osłona z
pleksi Preferowany wymiar: 24 x 6 x 7 cm
Szkielet karpia naturalnych rozmiarów, osłona z pleksi,
Preferowany wymiar: 24,5 x 6,5 x 9,5 cm
Szkielet ropuchy - naturalnych rozmiarów (żaba), osłona z
pleksi, Preferowany wymiar: 14,5 x 11 x 8 cm
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Szkielet ptaka
Naturalnych rozmiarów szkielet gołębia, osłona z pleksi,
Preferowany wymiar: 17,5 x 12,5 x 19 cm
Szkielet ssaka
Naturalnych rozmiarów szkielet królika, osłona z pleksi,
Preferowany wymiar: 31 x 9,5 x 14cm
Plansza –porosty
Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową.
Wymiary: 70x100 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.
Plansza –zmysły człowieka
Plansza przedstawiająca budowę ucha i oka człowieka, plansza
dydaktyczna o wymiarach ok.70cm x 100cm, druk na papierze
kredowym minimum 250 g, foliowana jednostronnie, aluminiowe
listwy z zawieszką
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Plansza-budowa kwiatu, zapylenie i zapłodnienie
Wymiary: 70x100 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.
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Plansza –pierwsza pomoc w zagrożeniu życia
Wymiary: 70x100 cm, dwustronnie foliowana z zawieszką.
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Plansza zestaw- cykle rozwojowe
Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca cykle rozwojowe
glonów i grzybów, format:70 x 100 cm, foliowanie dwustronne,
metalowe listwy z zawieszeniem
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Plansza anatomia człowieka
Przedstawia anatomiczną budowę układu mięśniowego u człowieka.
Preferowany rozmiar 24 x 32 32 x 43 cm
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Plansza układy człowieka
Przedstawia gruczoły i hormony w organizmie człowieka,
rozmiar 70 cm x 100 cm, foliowana dwustronnie
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Plansza- ciąża i poród: druk na papierze kredowym min.250 g,
foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką,
preferowane wymiary 67 × 97 cm
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Plansza genetyka
Plansza przedstawia budowę i replikację DNA, druk na papierze
kredowym min. 250 g, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy
z zawieszką, preferowany format 67x97 cm,

1

Plansza-ptaki budowa anatomiczna
Plansza przedstawia budowę anatomiczną kury, format 70 x 100 cm
karton kredowy o gramaturze min.250 g, ofoliowana i wyposażona
w listwy metalowe i zawieszkę
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Plansza – Budowa i czynności korzenia preferowany rozmiar
100 x 70 cm, obustronnie foliowana, o krawędziach wykończonych
stalowymi wzmocnieniami
Plansze ekologia
Plansza zawiera krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie,
naścienna, preferowany rozmiar 100 x 70 cm, obustronnie
foliowana, o krawędziach wykończonych stalowymi
wzmocnieniami
Akwarium do hodowli roślin: prostokątne, długość: 30 cm,
szerokość: 20 cm, wysokość: 20 cm, pojemność: 12 l, grubość szkła:
min. 4 mm
Stół laboratoryjny z blatem ceramicznym kwasoodpornym, stelaż
stołu wykonany z kształtowników 25x25 cm, dodatkowo
wzmocniony malowany farbami ekologicznymi, 3-osobowy,
preferowany wymiar stołu, 180 x 60 x76cm,blat stołu
laboratoryjnego pokryty terakotą kwasoodporną zabezpieczony na
końcach listwami pcv. Gwarancja 24 miesiące
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Szafa z zamkiem, dwudrzwiowa - drzwi uchylne, płyta meblowa
laminowana min. 16mm, kolor: olcha, posiadająca same półki, o
wymiarach: szerokość: 80 cm, wysokość: 180 cm, głębokość: 37 cm
Szafa na plansze i modele: dwudrzwiowa – drzwi uchylne, płyta
meblowa laminowana min. 16mm, kolor olcha, wymiary: szerokość
80 cm, wysokość 187 cm, głębokość 57 cm, wyposażona z jednej
strony w półki a z drugiej w drążek
Suszarka laboratoryjna wraz z ociekaczem, wykonana ze stali, z
powłoką z tworzywa sztucznego, 50 miejsc, preferowane wymiary:
360 x 650 x 140 mm
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