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Specyfikacja techniczna 
Zadanie nr 1 – Wyposażenie dla pracowni biologicznej 

 

L.p. Rodzaj Opis i minimalne parametry  
Ilość 
sztuk 

1.  mikroskop 

okular WF10x;  
obiektywy  achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany); 
powiększenia: 40x – 400x; 
koło filtrowe; 
śruby makro i mikrometryczna do regulacji ostrości; 
możliwość montażu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularów o większym 
powiększeniu; 
oświetlenie LED; 
zasilanie bateryjne; 
akcesoria: gotowe preparaty, szkiełka przedmiotowe, szkiełka nakrywkowe, pudełko na preparaty, plastikowy 
okrągły pojemnik z przykrywką, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, specjalny 
papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na 
mikroskop, zasilacz sieciowy 
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2.  Tablica multimedialna 

Wymiary: 
szerokość 160 – 180 cm 
Wysokość 120 – 140 cm 
Głębokość 14 – 16 cm 
Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho 
ścieralnymi. Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów. 
Technologia – podczerwieni, wielodotykowa. 
Rozdzielczość tablicy nie mniej niż 32000 x 32000. 
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB. 
Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca. 
Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. 
Rozpoznawanie gestów wielodotyku. 
Kabel USB min. 5m, 
Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, 
Nośnik z oprogramowaniem SMART Board lub równoważnym 
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3.  
Zestaw segmentów na 
pomoce dydaktyczne 

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubość ~ 0,2 cm 
Wszystkie części o równych wymiarach w zakresie: 
Szerokość segmentu 750 – 900 cm 
Wysokość 1700 – 1900 cm 
Głębokość 400 – 450 cm 
Kolor: jasny buk 
Zestaw zawiera 3 segmenty 
1) dwie szafki zamykane na klucz ( górna przeszklona, dolna zabudowana); 
2) w górnej części regały na pomoce dydaktyczne, a w dolnej zamykana na klucz szafka; 
3) dwie szafki, górna i dolną zamykane na klucz. 
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4.  Zestaw filmów edukacyjnych 

Zestaw filmów na płytach DVD. 
Zestaw zawiera następujące filmy: 
Różnorodność organizmów jednokomórkowych, Życie glonów, Jamochłony, Rozwój mchu, Z życia kwiatów, 
Pierścienice, Ślimaki, Rak i inne skorupiaki, Płazińce, Ryby naszych wód, Różnorodność form w świecie owadów, 
W świecie owadów wodnych, Czy zawsze szkodnik?, Ośmionożni drapieżcy (pająki), Nasze gady i płazy, 
Zaskroniec, Dlaczego chronimy ropuchę?, Jaszczurka zwinka, Przystosowanie ptaków do środowiska, Organizm 
człowieka w walce z bakteriami, Życie i odżywianie, Od poczęcia do narodzin człowieka, Antropoeneza, Praca 
zastawek serca, Podział zapłodnionych komórek, Komórki roślinne, Fitohormony, Wielki genom, Wśród 
szympansów - W poszukiwaniu genów człowieka 
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5.  Zestaw laboratoryjny 

Zestaw narzędzi preparacyjnych oraz szkła laboratoryjnego: 
igły preparacyjne proste, igła preparacyjna lancetowata, stalowa pęseta z ostrym zakończeniem, stalowa pęseta 
zakończona tępo, stalowe nożyczki sekcyjne, stalowy skalpel z pięcioma ostrzami, dwie plastikowe pipety 
Pasteura o pojemności 1 cm3, dwie plastikowe okrągłodenne probówki z korkiem 
szkiełka przedmiotowe z polem do opisu, szkiełka nakrywkowe (18x18, 20x20 lub 22x22), szkiełka nakrywkowe 
24x60, szkiełka z łezką, szalka Petriego mała, średnia i duża, szkiełko zegarkowe małe i duże, moździerz 
porcelanowy z tłuczkiem 
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6.  Zestaw doświadczalny 

Zestaw do przeprowadzania doświadczeń dotyczących metabolizmu cukrów. 
Badania do przeprowadzenia: reakcja enzymatyczna hydrolizy: skrobi przez amylazę, laktozy z mleka przez 
laktazę oraz sacharozy przez inwertazę oraz proces immobilizacji enzymów. 
Zestaw zawiera: 
Niezbędne odczynniki oraz przyrządy do przeprowadzenia doświadczeń,  
Ilustrowaną instrukcję - przewodnik 
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7.  Zestaw szkieletów 

Zestaw zawiera szkielety: 
ryby 
żaby 
gada 
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ptaka 
ssaka  
na podstawie, w osłonie z pleksi 

 


