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Specyfikacja techniczna 

 

L.p. Rodzaj Opis przedmiotu zamówienia  Ilość sztuk 

Zadanie nr 1 – Biologia 

1.  mikroskop 

Obiektywy: 4x;10x;40x 
Regulacja ostrości: mikro / makro 
Oświetlenie LED: odbite, przechodzące 
Stolik mikroskopowy: 90x90 mm 
Głowica:  monokularowa 
Rewolwer obiektywowy: trójobiektywowy 
Mechanizm przesuwu preparatu: z noniuszem 
Technika obserwacji: Jasne pole 
Gwarancja: 24 mies. 
Zasilanie sieciowe 

2 

2.  mikroskop 

okular szerokopolowy WF10x ze wskaźnikiem 
długość tubusa: 13 cm 
nachylenie okularu: 45° 
głowica monokularowa obrotowa 360° 
tarcza rewolwerowa trójgniazdowa 
obiektywy achromatyczne:  4x,  10x,  S40x (amortyzowany) 
powiększenia: 40x, 100x, 400x 
blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu 
podświetlenie: LED 
diafragma kołowa regulująca strumień światła 
stolik 90 x 90 mm z łapkami sprężynkowymi 
zasilanie: bateryjne (3 akumulatorki Ni-MH) DC 5,5V 
dołączona zewnętrzna ładowarka 230V 
min. 60 godzin pracy bezprzewodowej 
3 lata gwarancji 
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3.  Model DNA 

Czytelny, kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model 
samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z b. trwałego tworzywa 
sztucznego, na podstawie. Wysokość: 45 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu 
replikacji DNA. 
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4.  Zestaw preparatów tkankowych 

W skład zestawu wchodzą: 
nabłonek płaski płaza, nabłonek płaski wielowarstwowy, nabłonek sześcienny, nabłonek jednowarstwowy walcowaty, 
nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty, nabłonek migawkowy, nabłonek przejściowy, tkanka włóknista (ogon szczura), 
tkanka siateczkowa, tkanka tłuszczowa, chrząstka szklista, chrząstka sprężysta, chrząstka włóknista, kość człowieka, rozwój 
kości – chrząstka stawu palca płodu, krew (ryba), krew (ptak), krew (ludzka), mięsień prążkowany (włókna, jądra), mięsień 
gładki nie podlegający woli, mięsień serca (poprz. prążk.), mięsień i ścięgno – przekrój, komórki nerwu (przekrój rdzenia 
kręgowego), nerw, różne przekroje, zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych 
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5.  
Zestaw preparatów 

zoologicznych 

W skład zestawu wchodzą: 
pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby-rozmaz, 1-komórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko 
złożone owada, glista-samiec i samica-przekrój poprzeczny,dżdżownica-przekrój poprzeczny, komar-aparat gębowy, mucha 
domowa-aparat gębowy, pszczoła miodna-aparat gębowy, motyl-aparat gębowy, żaba-jajo w przekroju, przywra krwi-samiec, 
przywra krwi-samica, komar widliszek-larwa, muszka owocówka, odnóże pływne owada, stułbia-przekrój poprzeczny, euglena, 
mucha domowa-skrzydło, motyl-skrzydło, pszczoła miodna-skrzydło, mucha domowa-noga, pszczoła miodna-odnóże przednie 
i tylne, krew gołębia-rozmaz, pchła ludzka, konik polny-czułki, 
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6.  Zestaw preparacyjny 

Zestaw 12 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej; 
umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik.  
Zestaw zawiera:  
nożyczki (2 szt.; różne), pincety/pęsety (2 szt.; różne), igły (2 szt.; różne: prosta i zakrzywiona), ostrze skalpela i uchwy t do 
ostrza, kleszczyki (zacisk naczyniowy), szczypczyki chirurgiczne, kleszcze do cięcia, sondy (2 szt., różne). 
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7.  Taca do preparacji 
Taca do preparowania okazów wykonana ze stali nierdzewnej z dnem pokrytym białym woskiem. Służy m.in. do mocowania 
okazów, rozpinania i przypinania kolejno odkrywanych warstw oraz nacinania i przecinania badanych okazów.  
Wymiary: 32 x 22 x 4 (H) cm 
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8.  
Zestaw modeli organelli 

komórkowych 

3 przestrzenne modele organelli komórkowych; 
chloroplast, mitochondrium, aparat Golgiego; 
wykonane z tworzywa sztucznego; 
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