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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Zadanie 2 

Narzędzia do pracowni technicznej. 

 

Lp. Nazwa 

sprzętu 

Opis/dane techniczne Ilość szt. Cena 

 brutto/szt. 

 

Wartość 

brutto 

Uwagi 

1. Szafa z 8 zestawami 

narzędzi dla ucznia 

Szafa wyposażona w 4 półki przestawne co 35 mm oraz 

dwuskrzydłowe drzwi z chowanymi zawiasami. Drzwi są 

zamykane na zamek baskwilowy. Szafę można 

poziomować dzięki zastosowanym regulatorom. Cała 

konstrukcja została wykonana z blachy stalowej. 

Maksymalne obciążenie korpusu wynosi 500 kg.                                       

wym. 100 x 43,5 x 195 cm                                                                                

nośność półki 100 kg 

Zestaw narzędzi ucznia, 8 szt. 

1. Narzędzia do drewna w skrzynce: 

• Skrzynka narzędziowa BASIC 16" 

• Kątownik stolarski 

• Młotek drewniany 

• Młotek gumowy 

• Młotek ślusarski 

• Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco 

• Wkłady klejowe do pistoletu 

• Taśma miernicza 

• Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) 

• Kątomierz 

• Zestaw tarników do drewna (zdzieraki) 

• Taker 

• Zszywki (do takera) 

• Zestaw wierteł do drewna 

• Zestaw dłut 

• Strug do drewna 

• Nóz do cięcia (ostrze chowane) 

• Obcęgi 
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• Sczczypce uniwersalne (kombinerki) 

• Ołówek stolarski 

• Bity do wkrętarki akumulatorowej 

2. Narzędzia do metalu w skrzynce: 

• Skrzynka narzędziowa BASIC 16" 

• Zestaw wierteł do metalu 

• Miernik uniwersalny (multimetr) 

• Rurki termokurczliwe 

• Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) 

• Punktaki do metalu 

• Szczotka druciana 

• Piła ramowa do metalu 

• Suwimiarka 

• Rysik traserski prosty 

• Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek 

• Szczypce precyzyjne wydłużone 

• Lupa 

• Szczypce boczne 

• Pęseta 

Narzędzia dodatkowe: 

• Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka (z zapasową baterią) 

• Przymiar stalowy 

• Imadło ślusarskie z kowadłem 

2. Stacja lutownicza 

 

 

Stacja wyposażona w funkcję płynnej regulacji temperatury 

i jej stabilizacji. Posiada wyświetlacz z LEDowym 

podświetleniem. Konstrukcja zabezpieczona przed 

antystatycznym zbieraniem się ładunku elektrostatycznego- 

ESD. 

Parametry minimalne: 

• Moc: 75W 

• Napięcie zasilania: 24V 

• Zakres temperatur: 200-480°C 

• Dokładność temperatury: +/- 2°C 

• Przepływ powietrza 120 l/min 

6    



3 

 

3. Laminator Laminator do papieru – specyfikacja techniczna. 

Zastosowanie – laminator rewelacyjnie sprawdzi się jako 

urządzenie wykorzystywane zarówno w biurze, jak i w 

domu. Format laminowanego papieru – laminator biurowy 

jest w stanie laminować arkusze formatu A3 oraz mniejsze. 

Czas nagrzewania – urządzenie potrzebuje jedynie 1 minuty 

w celu nagrzania się przed przystąpieniem do laminowania. 

Czas potrzebny na laminowanie – laminator A3 laminuje 

arkusze z szybkością 60cm/min, a dokument A4 zostaje 

oprawiony w folię w ciągu zaledwie 21 sekund. 

Dopuszczalna grubość folii – laminator dostosowany jest 

do laminowania folią o grubości od 80 do 125 mic, czyli 

najczęściej stosowanymi rodzajami folii, które świetnie 

sprawdzają się w przypadku dokumentów. Dodatkowe 

wyposażenie – do zestawu dołączony jest pakiet 15 

folii (3xA4, 4xA5, 4xA6, 4xB-CARD). 
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4. Listwa 

antyprzepięciowa 

Listwa zasilająca  przeciwprzepięciowa 4 gniazda 3m 

Kolor: Czarny 

Długość przewodu: 3.0 m 

Liczba gniazd: 4 

Typ gniazda wyjściowego: Euro 

Napięcie znamionowe: 240 V AC 

Prąd znamionowy: 10 A 

 

Częstotliwość: 50 Hz 

Absorpcja energii: 155 J 

Maksymalny prąd impulsu: 6000 A 

Maksymalny czas reakcji: 25 ns 

Funkcje dodatkowe listwy: 

Bolec uziemienia, Wyłącznik, Zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe 
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Suma:   

 


