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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Część I  
podane wymagania są wymaganiami minimalnymi 

Lp. Komponent Wymagania 
Ilość 
[szt.] 

1. 

Tablica szkolna 

biała 

suchościeralna 

− powierzchnia magnetyczna, suchościeralna 

lakierowana (na markery i magnesy), 

− kolor powierzchni – biały,  

− półka na markery 

− rama z profilu aluminiowego 

− wymiary 120x200 cm 

− montaż tablicy w pionie i poziomie, 

− wymagania dodatkowe: wycierak do tablic 

suchościeralnych, markery do tablic suchościeralnych 

w czterech kolorach – niebieski, czerwony, zielony, 

czarny, zestaw do montażu (komplet wkrętów i 

kołków rozporowych) 

− okres gwarancji min 24 miesiące  

2 

2. Tablica flipchart 

− powierzchnia magnetyczna, suchościeralna 

lakierowana (na markery i magnesy) 

− półka na markery oraz uchwyt na arkusze papieru, 

− rama aluminiowa, 

− trójnóg z regulacją wysokości, 

− wymiary 70x100 cm, 

− wymagania dodatkowe: elementy montażowe, 

− okres gwarancji min 24 miesiące 

2 

 

2. Część II 
podane wymagania są wymaganiami minimalnymi 

Lp. Komponent Wymagania 
Ilość 

[zestaw] 

1. 

Modele sprzętów  

i urządzeń do 

składowania 

− wykonane z drewna litego oraz materiałów 

drewnopochodnych, 

− skrzynia ładunkowa 420x230x220 mm – 1 

szt., 

− palety EUR 80x120x14,4 mm – 10 szt., 

− ładunek 40x40x40 mm – 48 szt., 

− ładunek 40x40x120 mm – 16 szt., 

− ładunek 60x40x40 mm – 20 szt., 

− ładunek 50x30x40 mm – 10 szt., 

− ładunek 70x30x40 mm – 10 szt. 

1 
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2. 

Modele sprzętu do 

pakowania  

i zabezpieczania 

ładunków 

− wykonane z drewna litego oraz materiałów 

drewnopochodnych, 

− skrzynia ładunkowa 420x230x220 mm – 1 

szt., 

− palety EUR 80x120x14,4 mm – 10 szt., 

− ładunek 40x40x40 mm – 48 szt., 

− ładunek 40x40x120 mm – 16 szt., 

− ładunek 60x40x40 mm – 20 szt., 

− ładunek 50x30x40 mm – 10 szt., 

− ładunek 70x30x40 mm – 10 szt. 

1 

 

3. Część III 

Lp. Komponent Wymagania 
Ilość 
[szt.] 

1. Filmy dydaktyczne 

− bezpieczeństwo podczas 

mocowania ładunków – 1 szt., 

− gospodarka magazynowa – 

zarządzanie zapasami – 1 szt.  

2 

2. 
Filmy i prezentacje multimedialne 

związane ze środkami transportu  

− transport ponadgabarytowy – 1 

szt., 

− dokumentacja magazynowa, 

transportowa – 1 szt. 

2 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. okres gwarancji: cześć I, II oraz III – min 12 miesięcy; 

2. przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze z/s przy ul. Traugutt 2, 

3. oferowane przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne muszą mieć parametry jakościowe, 

funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż wymienione powyżej, 

4. opakowanie wyposażenia musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie, 

5. Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne były fabrycznie nowe, 

nieużywane. 


