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Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Część 3: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 
 

   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku - Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie. 
 
Wymienione sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych 

oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

 
Specyfikacja techniczna - Opis wymagań i minimalnych parametrów technicznych: 
 

Lp. Nazwa produktu Opis Liczba 
Parametry oferowane 

(tak/ nie/ podać) 
Cena netto 

PLN 
VAT % 

Cena brutto 
PLN 

1 Parafilm M 

 Folia uszczelniająca   

20 

    

szerokość 100mm 
 

długość 38m 
 

2 
Probówki 
Durhmana 

 O średnicy  4-5x30mm  

8 

    

wykonane ze szkła borokszemowego simax  
 

 op. 100 szt. 
 



3 

Taśma wsk.  TAS 

do sterylizacji 
parą wodną 

 Średnica 19mm (ITS-19) 
6 

    

rolka 50mb  

4 
Bibuła 

jakościowa  

szerokość 100mm 
15 

    

długość 75m  

5 Pipety Pasteura 

 Poj. 3 ml  

15 

    

z podziałką co 0,5  

dł. 15.5cm  

Wykonane z LDPE  

niesterylna EO  

op. 500 szt.  

6 

Końcówki do 
pipet 

automatycznych 
OMNITIP 1000Ul 

Niebieskie 

12 

    

dł. 84mm ±0,5  

niesterylne  

op.250 szt.  

7 

Końcówki do 
pipet 

automatycznych 
UNITIPS 5000ul 

Białe   

12 

    

dł.  150mm±0,5  

niesterylne  

op.250szt.  

8 
Closures for 

cultures tubes 

kolor naturalny 

9 

    

wykonane z polipropylenu  

średnica 25mm  

 jednorazowe  



op. 100 szt  

9 Ostrze skalpela 

Wykonane  ze stali nierdzewnej  

6 

    

sterylne  

pasujące do rękojeści  nr 26  

op.50 szt.  

10 
Korek celulozowy 

STERISTOPER 

Typ 10  

12 

    

do naczyń o średnicy wewnętrznej  otworu 9,5-11,5mm  

średnica  podstawy 9,0 mm  

długość  30mm  

średnica górna 14,0 mm  

100% biodegradowalne  

do stosowania z próbkami mikrobiologicznymi i do hodowli 
komórkowych w probówkach 

 

op. 40 szt  

11 
Ezy jednorazowe 
sterylne wraz z 

uchwytami 

Wykonane z drutu kanthalowego  

9 

    

φ 0,6 mm  

oczko 4mm  

12 
Probówki 

bakteriologiczne 

Średnica  14-15x160 długości 

3 

    

okrągłodenna  

bakteriologiczna  

(op. szt. 100)  

13 Probówki Średnica  14-15x180 długości 3     



bakteriologiczne okrągłodenna   

bakteriologiczna  

op. szt. 100  

14 
Probówki 

bakteriologiczne 

Średnica  116-17x180 długości 

3 

    

okrągłodenna   

bakteriologiczna  

op. szt. 100  

15 
Szkiełka 

nakrywkowe 

szkiełko nakrywkowe wykonane jest z czystego bezbarwnego 
szkła  

5 

    

wymiar: 20x20mm  

 grubość 0,13-0,16 mm  

wykonane z  CE  

 op.1000 szt.  

16 

Igła 

preparacyjna ze 
stali 

Igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z metalową 

zintegrowaną oprawką moletowaną (antypoślizgową),  

60 

    

wykonaną z aluminium  

długość 16mm  

17 
Płytki Petriego 

PS 

Pojemność 250 ml   
6 

    

op. 480 szt  

18 
Naczyńka 
wagowe 

Niskie z wysokogatunkowego szkła bromokrzemowego ze 
szlifem ,  10 

    

wymiary 50mmx30mm  

19 
Nakrętki na słoiki 

do sterylizacji 

Temp. sterylizacji do 134°C  
1 

    

 średnica 66mm  



6-zębów  

op. 1000 szt.  

20 
Nakrętki na słoiki 

do sterylizacji 

Temp. sterylizacji do 134°C 

1 

    

średnica  82mm  

 6-zębów  

op. 1000 szt.  

21 
Butla na wodę 

destylowaną 

z uchwytem i kranem   

5 

    

średnica 210mm  

wys.414mm  

szyja gwintowana  55 mm z nakrętką  

22 Pensety zwykłe Proste o ostrych końcach CONBEST 903-02-125  10     

23 

Statyw na 

probówki  z PP 

 

CONBEST 9635-22 15     

średnica probówki  16mm  

kolor czerwony  

24 

Moździerz 

porcelanowy 

Z wylewem 5     

 średnica wew. 150mm  

wysokość 70mm  

objętość 650ml  

25 
Tłuczek z 
porcelany 

Główka szorstka 

 

5     

do objętości moździerza  650 ml  

Długość  175 mm  



26 

Lejki 

standardowe z 

PP 

Z tworzywa półprzezroczystego  5     

średnica leja 75mm  

op. 12 szt.  

27 

Sączki 

jakościowe 

miękkie 

sączki filtracyjne z bibuły do analizy ilościowej  20     

wykonane z przemywanej kwasami czystej celulozy  

odporność temperaturowa 130⁰C  

gramatura 85g/m2  

Grubość 2mm  

28 

Filtry do 

dejonizatora 
wody SOLPURE 7 

Filtry do dejonizatora wody SOLPURE 7 6     

29 
Pęsety 

anatomiczne 

Wykonane ze stali nierdzewnej  50     

długość 21cm   

30 Łapa do kolb 

Drewniana ROTH-0645.1  5     

 op. 12 szt.  

31 

Paski 

wskaźnikowe 

uniwersalne 

W przedziale ph od 0-12  

8 

    

podziałka 1,0  

op. 100 szt  

32 
Skalpele 

chirurgiczne 

Typ spiczasty  

15 

    

wykonane ze stali nierdzewnej  

długość 3cm  

33 
Wata 

kosmetyczno-

higieniczna 

Op. 200g  
7 

    

wykonana z wysokiej jakości włókien wiskozowych  



posiada atest PZH  

34 
Rękawiczki  
lateksowe 

diagnostyczne 

pudrowane  

20 

    

rozmiar M(medium)  

op. 100 szt.  

35 

Rękawiczki  

lateksowe 

diagnostyczne 

pudrowane  

10 

    

rozmiar S  

op. 100 szt.  

36 

Rękawiczki  

lateksowe 
diagnostyczne 

pudrowane  

5 

    

rozmiar S  

op. 100 szt.  

37 
Gaza 

opatrunkowa 

17-nitkowa 

20 

    

 jałowa  

op.-1m²  

38 

Kulki 

kwarcytowe do 
sterylizatora igieł 

SR01 

kwarcowe kulki do sterylizatora kulkowego,  

5 

    

plastikowe  

opakowanie  500szt.  

39 
Smar silikonowy 

do szlifów 

Smar do celów laboratoryjnych CAS 
10 

    

op.18 g  

40 
Statywy do pipet 

automatycznych 

Liniowy  
4 

    

plex 4-stanowiskowy  

41 
Worki do 

homogenizatora 

Standard 400  
2 

    

quantity 500  



180mmX300mmX70mu  

10 saszetek po 50 torebek  

42 Eksykator  

eksykator próżniowy  1     

 utrzymujący próżnię 740 mm Hg ze stratą nie większą niż 20 
mm Hg w czasie 24 godzin 

 

podstawa wykonana z polipropylenu (PP) i poliwęglanowa 

(PC) pokrywa 

 

wyposażony w uszczelkę neoprenową typu "O"  

zawór zwrotny i odpowietrzający 
 

 

 pojemność: 9,20 L  

średnica: 250 mm.  

wysokość zewnętrzna: 300 mm.  

 wysokość wewnętrzna: 225 mm.  

43 
Statyw/ kosz do 

autoklawu 

kosz druciany 1     

 wymiary: 580×280×260 mm.  

wytrzymały na wysoką temperaturę oraz ciśnienie  

 wykonany ze stali nierdzewnej  

kompatybilny do sterylizatora parowego AS 669WPA o 

wymiarach komory 662×662×950mm. 

 

RAZEM  

 
- Okres gwarancji dla pozycji: 42, 43 na wymienione wyposażenie minimum 12 miesięcy . 

 

Podane elementy stanowią parametry minimalne dla wymienionej aparatury. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy 

zachowaniu dokładności i funkcjonalności zamawianej aparatury. 
 



Miejsce dostawy:  
a) poz. 1 do 41: Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku Kalsk 67, 66-100 Sulechów. 

   

b) poz. 42, 43: Lubuski Ośrodek Innowacji i Agrotechnicznych Sp. z o.o., Kalsk 122, 66-100 Sulechów. 
 

Czas dostawy: Nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 

 
 

______________, dnia ___________ 2017 r.                                                                                      ______________________________ 

                                                                                                                                                     podpis osoby/osób upoważnionej/-ych 
                                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy 


