
 

 
 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego: COE.ZO.1.2018 

 
UMOWA Nr ………. (Projekt) 

 
zawarta w dniu ……………...2018 r. w Michałowicach, pomiędzy: 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach  
reprezentowanym przez:  
Aleksandrę Antczak – Dyrektora  
32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, NIP 944-188-51-91, REGON 357151863 
Zwanym dalej Zamawiającym, 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

wpisanym do rejestru pod numerem KRS: …………………….. lub Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
z siedzibą w ………………………….., ul. …………………….., NIP ……………………… REGON ………………………. 
w imieniu którego działa: ........................... - Właściciel 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
o treści następującej: 

 
 
Niniejsza umowa realizowana jest w związku z Projektem: Rozwijanie kompetencji kluczowych 
uczniów w Gminie Michałowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.01 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Umowa zostaje zawarta w wyniku prowadzenia postępowania w trybie otwartego zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku Kwalifikowania 
Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 837/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

 
§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych do Szkoły 
Podstawowej w Więcławicach Starych. 

2. Szczegółowy wykaz i opis wymaganych przez Zamawiającego pomocy dydaktycznych znajduje się 
w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce dydaktyczne będą fabrycznie nowe, nie będą 
nosiły znamion użytkowania ani żadnych uszkodzeń.  

4. Zamawiający nie dopuszcza zakupu i dostawy pomocy będących egzemplarzami 
„wystawowymi/pokazowymi”.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do pomieszczeń wskazanych 
przez Dyrektora szkoły. 

6. Zamawiający zastrzega, iż dostawa ma nastąpić w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach 8-15, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonych pomocy do 
pomieszczeń zlokalizowanych maksymalnie na I piętrze, za pośrednictwem klatki schodowej 
(budynki niewyposażone w windę). 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu ewentualnych szkód powstałych 
w związku z wnoszeniem pomocy do wskazanych pomieszczeń szkolnych, jak też zaistnieniem 
zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w czasie realizacji dostawy. 

 
§ 2  

1. Dostawa nastąpi w terminie do dnia …………………………  



  

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego drogą elektroniczną lub 
telefonicznie o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 2 dni robocze.  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia. Osobami upoważnionymi do podpisania 
protokołu odbioru są: 

a) ze strony Zamawiającego - …………………………………………. 

b) Ze strony Wykonawcy - …………………………………………….. 

5. Kompletność dostawy oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokole zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez obie strony.  

6. Jeżeli w trakcie odbioru dostawy zostaną stwierdzone uszkodzenia, czy wady, Zamawiający ma 
prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu ich usunięcia. W takim wypadku sporządzony 
zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone uszkodzenia lub wady oraz 
wskazany zostanie termin ich usunięcia.  

7. Wymieniony w ust. 4 protokół, podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

 
§ 3  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:……………….. zł brutto /słownie zł brutto: 
………………………………………………………………….../  

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
na: 

 NABYWCA:  
 Gmina Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09 
 ODBIORCA/PŁATNIK: 
 Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, 32–091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1.  
3. Płatność zostanie dokonana w terminie do 7 dni od otrzymania faktury na konto wskazane na 

fakturze przez Wykonawcę.  
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą, 
nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Umowy. Wykonawca mając 
możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją 
Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie 
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki podatkowe, w tym 
podatek VAT. 

 
§ 4  

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów 
z  Wykonawcą jest: ……………………………….. tel. …………….. , e-mail: …………………….. 

2. W zakresie realizacji niniejszej umowy przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów 
z  Zamawiającym jest: ………………………………. tel. …………… , e-mail: …………………… 

 
§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli:  
a) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1.,  
b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem 
nieważności odstąpienia.  

§ 6 
1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  



  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.  
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,8 % wartości zamówienia 

brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości zamówienia brutto ustalonego  
w § 3 ust. 1 umowy.  

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.  
 

§ 7 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towaru. 
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Ofercie Wykonawcy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towaru,  

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku  
z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

 
§ 8 

Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 
telefonu i faksu oraz adresu e-mailowego bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku 
braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

 
§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących 
przypadkach:  
a) terminu realizacji umowy, 
b) zasad płatności, 
c) zmiany dostawy sprzętu na sprzęt o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 

przypadku gdy: sprzęt został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie 
niższych niż wymagane przez Zamawiającego, 

d) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań 
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:  
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 

wyrażoną, na piśmie, pod rygorem nieważności,  
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do    

udokumentowania  zaistnienia powyższych okoliczności,  
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

§ 10 

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 WYKONWCA  ZAMAWIAJĄCY 
 



  

Załącznik nr 1 do umowy Nr …………………………. 
 

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych 
 
Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych 
Lp. 

Nazwa pomocy 
dydaktycznej 

Opis przedmiotu zamówienia / szczegółowe parametry poszczególnych 
pomocy dydaktycznej 

J.m. Ilość  

1 Statywy  
Wysokość min 50cm, podstawa metalowa lita( nie trójnóg), z uchwytami do 

mocowania min5 sztuk, zawierający 2 łapy do probówek, uchwyt mocujący na 
rozdzielacz(kółko wsadowe) i łapa na średnicę 50mm 

szt. 5 

2 Waga laboratoryjna z 
dokładnością do 0,1g (do 1kg)  

Precyzyjna waga kieszonkowa, 0,1g/max 500g. Elektroniczna waga kieszonkowa, 
w pełni przenośna o rozdzielczości 0,1 g i maks. obciążeniu 500 g. Posiada funkcję 

tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. 
szt. 4 

3 Miernik natężenia dźwięku 
cyfrowy 

Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wyświetlaczem LCD( 3% 
wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki i łatwy pomiar natężenia dźwięku w 

zakresie 35…130db(A) 
szt. 5 

4 Miernik natężenia oświetlenia  

Miernik natężenia oświetlenia – luksomierz cyfrowy, z wielopoziomowym 
wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki 

(próbkowanie 1,5x/s) i łatwy pomiar natężenia oświetlenia w 3 zakresach: 0...2000 
lx / 20.000 lx / 200.000 lx. 

szt. 5 

5 Mierzenie długości - zestaw 
miar 

Zestaw edukacyjny przyrządów do mierzenia i dokonywania pomiarów różnych 
wielkości: mikrometr, suwmiarka, cylinder miarowy itd.. 

szt. 5 

6 Taśma miernicza 
Taśma terenowa długości 30 metrów z dwustronną podziałką , wysuwana z 

okrągłej, plastikowej obudowy, zaopatrzona w blokadę. 
szt. 10 

7 Wskaźnik laserowy lub 
poziomica laserowa  

Czerwony laser, zasięg 100-200m. szt. 2 

8 Termometr bezdotykowy -
50°C do 380°C, pirometr 

Duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD, tryb pracy z włączonym- 
wyłączonym wskaźnikiem laserowym, Pomiar w dwóch jednostkach: Ferenheita 

lub Celsjusza, Zakres: od - 50°C do +380°C / od -58°F do +716°F 
szt. 4 

9 Termoskop 
Termoskop z grubościenną kapilarą z zabarwiona cieczą. Przyrząd zawiera dwa 

pierścienie gumowe do zaznaczania pkt. topnienia i krzepnięcia substancji. 
szt. 10 

10 Zestaw siłomierzy  
W zestawie min.6 siłomierzy (np. 1N,2N,5N,10N,20N,50N). Siłomierze sprężynowe 

,obudowa z plastiku ,skala wyrażona w niutonach ,metalowe haczyki do 
zawieszenia siłomierza i do zawieszenia ciężarków. 

szt. 5 

11 Zestaw magnesów (44) 
Zestaw różnych rodzajów magnesów. W zestawie 44 elementy, w tym różnego 
typu magnesy, pudełko z opiłkami, płytki różnych metali, folie magnetyczne, 

kompasy i inne. 
kpl. 5 

12 Magnetyzm kuli ziemskiej – 
zestaw doświadczalny 

Zestaw składa się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym 
wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z 
rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje 

magnetyzm kuli ziemskiej. 

szt. 2 

13 Elektromagnes  zestaw 
Zestaw, oprócz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zworę magnetyczną, 

przewody, rdzeń żelazny i 2 proste magnesy 
szt. 5 

14 Tuba z opiłkami żelaza 
Umożliwia prezentacje  trójwymiarowego oddziaływania pola magnetycznego. 

Opiłki żelaza są trwale umieszczone w tubie. 
szt. 5 

15 Pole magnetyczne 3D Pomoc do zademonstrowania siły  pola magnetycznego  szt. 4 

16 Igła magnetyczna na 
podstawie 

Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się 
swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym. 

szt. 10 

17 Maszyna do demonstracji 
mieszania barw 

Demonstracyjny przyrząd w postaci specjalnego projektora wykorzystującego trzy 
niskonapięciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska) 

szt. 1 

18 Barwny krążek Newtona 
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch 

za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. 
szt. 5 

19 Menzurki pomiarowe 
Komplet 7 menzurek  miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 

500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. 
szt. 5 

20 Ława optyczna z pełnym 
wyposażeniem 

Ława optyczna z pełnym wyposażeniem: zestaw składający się z ławy o długości 
100-120 cm,  elementów do mocowania na ławie części optycznych  i innych 
(niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń podstawowych i 

dodatkowych), takich jak platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatów, 
płytki z otworami i prowadnicami, przyrząd do wytwarzania promieni (z 

wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i 
przednią oraz źródłem światła) oraz bogatej gamy akcesoriów optycznych, takich 

jak: soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe i podwójnie wypukłe, 
diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, zwierciadła płaskie i zakrzywione, filtry 

barwne i wzorniki kolorów, filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biały, pryzmaty o 
różnych kątach 

szt. 1 

21 
Zestaw magnetyczny do optyki 

geometrycznej z laserem 
diodowym, w walizce 

Nowoczesny zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser 
o 3 ustawieniach (emituje 1, 3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych 

elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, kuweta) i tarczę 
Kolbego  w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. 

szt. 1 

22 Kolorowe  płytki do mieszania 
barw 

6 różnokolorowych filtrów w kształcie trwałych łopatek wykonanych z tworzywa 
sztucznego (sztywnych i transparentnych) umożliwia mieszanie barw. 

szt. 10 

23 Lupa szklana z rączką Lupa szklana z powiększeniem 3x, średnica min 60 mm szt. 15 

24 
Załamanie wiązki światła – 
model demonstracyjny z 

laserem 

Model prezentuje załamanie wiązki światła laserowego po przejściu przez inny 
ośrodek (tu: wodę w akrylowym zbiorniku) oraz zjawisko odbicia. 

szt. 2 

25 Zestaw 20 magnesów 
sztabkowych w pudełku 

Pakiet klasowy 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w 
przegródkach w zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego. Wielkość każdego 

magnesu: 14 x 10 x 50 mm. 
kpl. 1 

26 Maszyna elektrostatyczna 
Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia 

elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach 
szt. 1 



  

27 
Generator van de Graaffa z 
elektrodą kulistą i napędem 
elektrycznym z akcesoriami 

Generator Van de Graffa z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w 
szkole zjawisk z zakresu elektrostatyk 

szt. 1 

28 
Elektroskop demonstracyjny z 
elektrodą rozładowywującą i 

dwiema zbierającymi 

Duży (wysokość ok. 30 cm) elektroskop wychyłowy, czuły i dobrze widoczny w 
trakcie eksperymentów. Wyposażony w gniazdo uziemiające (wbudowane). 

szt. 1 

29 Zestaw 4 różnych pałeczek do 
elektryzowania 

Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z 
elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania 

własności elektrostatycznych. W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): 
ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: 30 cm. 

szt. 5 

30 
Duży elektroskop wychyłowy 

okrągły z szybkami, kpl. 2                  
( elektroskop Brauna) 

Komplet dwóch dużych, świetnie widocznych dla uczniów elektroskopów 
wychyłowych (wskazówkowych). Przeznaczone do doświadczeń i eksperymentów z 

elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku elektrycznego. 
kpl. 5 

31 Zestaw elektryczno - 
magnetyczny 

Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu 
zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód.  
W zestawie min  6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, 

brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze 
specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. 

szt. 5 

32 Zielona energia - energia 
odnawialna 

Zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru 
i Słońca). 

szt. 1 

33 Zasilacz regulowany 3 A / 3-
12V 

zasilacz DC (prąd stały) w poręcznej kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 
230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Max. prąd 

obciążenia: 3A 
szt. 2 

34 Zasilacz demonstracyjny – w. 
rozszerzona (A), cyfrowy 

Zasilacz prądu stałego DC z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Wyposażony 
w diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia oraz DUŻE wyświetlacze 

ciekłokrystaliczne (16 mm) wskazujące wartość napięcia wyjściowego (V) oraz 
wartość prądu obciążenia (A).  zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0-15 V; 

zakres regulacji prądu obciążenia: 0-3 A; zabezpieczenie prądowe: 3 A 

szt. 1 

35 Model działania silnika prądu 
stałego i zmiennego 

Do obserwacji generowania prądu elektrycznego. Model wytwarza jednocześnie 
prąd stały i zmienny podczas kręcenia korbką, a wytwarzanie prądu widoczne jest 
poprzez zapalanie się wbudowanych żaróweczek. Model otwarty, na podstawie z 

przełącznikiem 

szt. 2 

36 Woltomierz szkolny 
Trójzakresowy: 0–3 V, 0–15 V, 0–300V. Podłączenie przez 4-mm zaciski. Klasa 

dokładności: 2,5. 
szt. 5 

37 Amperomierz szkolny 
Dwuzakresowy: 0–1 A i 0–5 A. Podłączenie 4-mm zaciskami. Klasa dokładności: 

2,5. Wym. 
szt. 5 

38 Generator ręczny 
Szkolna wersja generatora ręcznego idealna do demonstracji przemiany energii 
mechanicznej w energię elektryczną. Wytwarzane napięcie na zaciskach 6,3 V / 

max prąd wyjściowy 0,2 A. 
szt. 5 

39 
Przewody bananowe do 

piętrowego dołączania, 50cm, 
kpl.2 

Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na 
przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. Komplet 2 

przewodów: czerwony + czarny. 
szt. 5 

40 Przewody ze złączami 
krokodylkowymi, kpl. 10 

Komplet 10 przewodów ze złączami krokodylkowymi, każdy długości 50 cm. szt. 5 

41 Zestaw sprężyn metalowych 
Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości. W zestawie może być 

sprężyna do demonstracji fali podłużnej i poprzecznej 
szt. 5 

42 Sprężyna  do demonstracji fal 
poprzecznych  

Przyrząd dydaktyczny do demonstracji fal poprzecznych . szt. 1 

43 Kamertony rezonacyjne, kpl. 2 
z młotkiem 

Komplet 2 kamertonów 440 Hz. Widełki zdejmowane. Miękki młotek w komplecie szt. 1 

44 
Prasa hydrauliczna – 

uproszczony model( Prawo 
Pascala) 

Uproszczona wersja prezentująca zasadę działania prasy hydraulicznej oraz Prawa 
Pascala. Składa się z dwóch połączonych rurką strzykawek o różnej objętości (10 

ml i 50 ml) i zamontowanych w stojącej obudowie 
szt  4 

45 Lupa w metalowej obudowie 
poręczna lupa powiększająca. Jest dwustronna umożliwiając wybór wielkości lupy i 

jej powiększenia . 
szt 10 

46 Zestaw grupowy – Struktury 
kryształów 

Zestaw zawiera 262 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, 
fluorowce, metale) oraz 222 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu 
można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, 

metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód. 

szt. 1 

47 Półkule magdeburskie Wykonane z gumy, nie wymagają pompy szt. 5 

48 Zestaw 6 różnych cylindrów – 
jednakowy ciężar 

Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, 
ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i 

średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, 
szt. 5 

49 Bloki metali – 6 różnych 
Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz wykonanych 

z różnych materiałów: miedź, mosiądz, aluminium, stal miękka, stal nierdzewna, 
brąz. 

szt. 5 

50 
Zestaw demonstracyjny 14 
bloków różnych materiałów-

ciał stałych 

Bloki mają wymiary ok.: 50 x 40 x 30 mm (drewno, parafina twarda, aluminium, 
stal, styropian), 20 x 20 x 100 mm (pleksiglas, szkło, łupek, aluminium, drewno 

miękkie, marmur), 50 x 50 x 20 mm (ołów), 20 x 20 x 50 mm (mosiądz) oraz 40 x 
40 x 20 mm (stal) 

szt. 1 

51 Pomoc do objaśniania pojęcia 
ciśnienia hydrostatycznego 

Poglądowa pomoc do wyjaśnienia pojęcia ciśnienia hydrostatycznego, 
zewnętrznego, a także prawa Pascala. Na statywie (z obciążnikiem i wskaźnikiem) 

z ruchomym uchwytem można umieszczać jeden z czterech przezroczystych 
pojemników o różnych kształtach 

szt. 1 

52 Zestaw do demonstracji Prawa 
Archimedesa 

Składa się ze statywu z ruchomym wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz, 
szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną pionowo w dół, zlewki-
odbieralnika oraz dwóch ciężarków – o kształcie regularnym i nieregularnym 

szt. 5 

53 Zestaw do badania 
rozszerzalności cieplnej 

Znany od lat komplet, zwany też Pierścieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i 
pierścień osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi 

przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. 
szt. 2 

54 Rozszerzalność cieplna metali - 
przyrząd bimetaliczny 

Bimetaliczny pasek, czyli pasek złożony z dwóch metali o różnym stopniu 
rozszerzalności cieplnej, zamocowany na drewnianej rączce. Po podgrzaniu paska 

(małym płomieniem) następuje jego nagłe zawinięcie, co w prosty i skuteczny 
sposób dowodzi nierównomiernej rozszerzalności obydwu metali (jeden "ciągnie" 

drugi). 

szt. 5 



  

55 
Przyrząd do demonstracji 

przewodności cieplnej różnych 
metali 

Do demonstracji stopnia przewodności cieplnej 5 różnych metali: aluminium, 
mosiądzu, miedzi, niklu i stali. Z metali tych wykonane są promieniste pręty 

osadzone na miedzianym dysku łączącym (całość przymocowana do uchwytu). 
Każdy pręt na końcu posiada wgłębienie do umieszczania parafiny. 

szt. 5 

56 Kula Pascala, szklana 
Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala kształtem przypominający kolbę 

okrągłodenną z wydłużoną szyją, w której porusza się tłok. Dolna część, czyli kula, 
posiada na powierzchni otwory, przez które wypływa  ciecz po naciśnięciu tłoka 

szt. 2 

57 Rurka do demonstracji 
zjawiska konwekcji 

Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od 
góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w 

cieczach. Wymiary min 20x15 cm 
szt. 5 

58 Równia pochyła z wałkiem, 
regulowana 

wykonana ze stali równia z kątomierzem oraz regulowanym krążkiem. Dołączony 
wałek, który może być wykorzystywany jako obiekt poruszający się po równi lub 

obciążnik. W składzie pomocy także szalka. Długość samej równi: > 50 cm. 
szt. 1 

59 Koło Maxwella, na stojaku 
Klasyczna pomoc dydaktyczna prezentująca zjawisko zachowania energii i jej 
przemiany (tu: energii potencjalnej w kinetyczną). Koło z osią służącą jako 
uchwyty zawieszone jest na statywie (dwa punkty); Średnica koła min 9 cm 

szt. 1 

60 Potrójne wahadło 

Duża, demonstracyjna pomoc  – wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakończony 
jest metalowym wysięgnikiem (28 cm), na którym zawieszone są na długich 
linkach trzy różne kule (średnica 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. 

Wahadła można wprawiać w ruch niezależnie od siebie oraz dokonywać obserwacji 
i obliczeń. 

szt. 1 

61 Słońce, Ziemia i Księżyc w 
ruchu - model V (tellurium) 

Pomoc dydaktyczna zwana także tellurium. Wygodna, grupowa wersja umożliwia 
prezentację takich trudnych do zrozumienia przez uczniów w szkole zjawisk, jak: 

ruch wirowy i obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne oświetlenia, pory roku, 
zaćmienia. 

szt. 1 

62 
Zestaw do demonstracji linii 

pola magnetycznego 
przewodników z prądem 

Zestaw trzech przyrządów, stworzonych z myślą o demonstracji kształtu linii pola 
magnetycznego wokół przewodników z prądem. Przewodnik miedziany nawinięty 

na ramkę z tworzywa sztucznego wbudowany jest w przezroczystą płytę z 
pleksiglasu wypełnioną opiłkami żelaznymi w roztworze gliceryny, co umożliwia 

demonstrację ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma. W zestawie: przewodnik kołowy, 
zwojnica, przewodnik prostoliniowy 

szt. 1 

63 Demonstracja  II zasady 
dynamiki 

Żeliwna podstawa pozwala wyrzucić jedną kulkę pionowo a drugą upuścić poziomo 
w tym samym czasie. Uczniowie obserwują, że obydwie kulki lądują w tym samym 
czasie. Mechanizm sprężynowy ma zdolność wyrzutu na odległość do 120 cm. W 
komplecie znajdują się elementu mocujące przyrząd do blatu stołu. Instrukcja 

zawiera informacje i opis doświadczeń. 

szt. 1 

64 
Zestaw pięciu piłeczek o 
różnych rozmiarach oraz 

sprężystości 
Zestaw pięciu piłeczek o różnych rozmiarach oraz sprężystości szt. 1 

65 Niskooporowy wózek do 
mechaniki 

Wózek pozwala demonstrować ruch jednostajny lub jednostajnie przyspieszony na 
uczniowskiej ławce 

szt. 5 

66 
Ciśnienie hydrostatyczne - 

manometr wodny z 
zewnętrzną membraną 

W skład zestawu wchodzi prosty, a zarazem solidny miernik ciśnienia, tzw. 
manometr. Miernik ma kształt litery U a w jego wnętrzu znajduje się barwiona 

ciecz. Na końcu obu ramion znajdują się uszczelki, a od jednego z nich odchodzi 
giętka rurka z miękkiego tworzywa w celu założenia zewnętrznej membrany. 

szt. 1 

67 Kalkulator szkolny - komplet 
klasowy w pojemniku (30+1) 

Trzydzieści kalkulatorów uczniowskich i jeden kalkulator nauczyciela. Każde 
urządzenie wyposażone jest w podwójne zasilanie: ogniwo słoneczne lub baterie 

(umieszczone). Wygodne przyciski obejmują oprócz czterech podstawowych 
działań arytmetycznych, także trzy przyciski pamięci (M+, M-, MRC), obliczenie 

pierwiastka i procentowe. Wyświetlacz LCD 8-cyfrowy. 

kpl. 1 

68 
Obciążniki szczelinowe - 9x 
10g + wieszak 100g - stop 

metali 

Komplet obciążników typu szczelinowego z hakiem pozwala uzyskać masę w 
podanym zakresie wagowym z równoczesnym skokiem. 

szt. 5 

69 Prawo Hooke’a - zestaw 
doświadczalny 

Pozwala doświadczalnie obserwować proporcjonalną zależność odkształcenia 
sprężyny od przyłożonej siły. Wyposażony w podziałkę milimetrową, aby 

zapobiegać występowaniu błędu paralaksy. W komplecie znajduje się sprężyna z 
wbudowanym ciężarkiem i wskaźnikiem - wys. 32 cm 

szt. 1 

70 Komora próżniowa Pojemnik z pompką ręczną szt. 2 

71 Latarka ze sznurkiem - 
żarówka 

Latarka zabezpieczona przed uszkodzeniem gumową obudową  - oświetlenie: 
żarówka - działa na baterię AA  - śr. 4 cm - dł. 16 cm. 

szt. 5 

72 Projektory światła LED - 3 
sztuki 

Specjalne latarki wytwarzają w zależności od ustawienia wiązkę lub snop światła, 
każda w jednym z kolorów: niebieskim, zielonym lub czerwonym. Każda latarka 
zaopatrzona jest w magnes, można więc przyczepić ją np. do tablicy szkolnej. 

Można też używać ją swobodnie na stoliku. 

szt. 5 

73 Bateria płaska 4,5 V 4,5 V szt 10 

74 Bateria płaska 9 V 9V szt. 5 

75 Żarówka MES 10 mm - 1,5 V 
(200 mA) - 10 sztuk 

gwint MES śr. 10 mm - 10 sztuk - 1,5 V (200 mA) szt. 2 

76 Żarówka MES 10 mm - 3,5 V 
(200 mA) - 10 sztuk 

gwint MES śr. 10 mm - 10 sztuk - 3,5 V (200 mA) szt. 3 

77 Lampka LED z rezystorem 3 V 
- czerwona - 10 sztuk 

Lampki przetrzyma nawet wysokie napięcia dzięki wbudowanemu rezystorowi. 
Wyprowadzone dwukolorowe kable ułatwiają rozróżnienie biegunów dodatnich i 

ujemnych - napięcie 3 V - 10 sztuk 
szt. 1 

78 Lampka LED 5 mm - czerwona 
- 100 sztuk 

Standardowa lampka LED - 5 mm - kolor czerwony - 100 sztuk. szt. 1 

79 Bateria okrągła AA  1,5 V Bateria okrągła AA  1,5 V szt. 30 

80 Ciśnieniomierz zegarowy 
ręczny 

Ekonomiczny, klasyczny ciśnieniomierz z czytelną tarczą, mankietem ściskanym na 
rzep i gruszką (wykonana z PVC) - rozmiar mankietu standardowy dla dorosłych i 

dużych dzieci 
szt. 1 

81 Stacja pogody - barometr, 
higrometr, termometr 

Stacja pogodowa, która zawiera barometr, termometr i higrometr szt 1 



  

82 Uchwyt baterii - 2x AA - 5 
sztuk 

Zestaw 5 sztuk - miejsce na 2 baterie AA szt. 3 

83 Ręczna pompa próżniowa Pompa próżniowa zaopatrzona w pojemnik doświadczalny. szt. 1 

84 Bateria okrągła AAA  1,5 V Bateria okrągła AAA  1,5 V szt. 30 

85 Time Timer - zegar z 
dźwiękiem duży - bok 30 cm 

Ułatwia uczniom szybką orientację wizualną w upływie czasu, co ułatwia 
planowanie wykonywania różnych ćwiczeń i aktywności 

szt. 1 

86 Apteczka szkolna – walizka 
naścienna 

Apteczka, której zawartość umieszczona jest w pomarańczowej oznaczonej walizce 
z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na 

ścianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. 
szt 1 

87 Barometr - demonstracja 
zmiany ciśnienia 

Barometr umieszczamy w pojemniku, w którym poprzez naciskanie gwałtownie 
szybko zmienia się ciśnienie powietrza. Można od razu odczytać pomiar na 

barometrze (skala od 980 do 1040 hPa). 
szt 1 

88 Model do prezentacji siły 
odśrodkowej 

Model do demonstracji jednego z rodzajów sił – siły odśrodkowej. Duże rozmiary 
modelu (wysokość ponad 40 cm) 

szt. 1 

89 Zestaw do demonstracji 
przewodnictwa cieplnego 

Zestaw składa się z dwóch pojemników-izolatorów (styropianowe) z pokrywami 
oraz pałąka aluminiowego, dwie pokrywy na naczynia 

szt. 2 

90 Kalorymetr miedziany 

Kalorymetr składa się z dwóch różnych naczyń miedzianych (wys./średnica: 75 x 
50 mm / 100 x 75 mm) oraz przykrywki miedzianej z zamontowanym w niej 

mieszadłem i korkiem do termometru (nie dołączony). Mniejsze naczynie 
(umieszczane w większym) ma izolowane nóżki. 

szt. 3 

91 Bloki metali - 6 różnych, z 
zawieszkami 

Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz wykonanych z 
różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali i aluminium. 

szt. 2 

92 Zestaw do doświadczeń z 
elektrostatyki . 

Komplet pomocy do elektrostatyki umożliwia demonstrację nie tylko 
podstawowych zjawisk, takich jak m.in. zbieranie i przenoszenie ładunków,  

szt. 1 

93 Elektrody do badania 
elektrolitów i przewodności 

Elektrody typu prętowego wykonane z nierdzewnej stali połączone szeregowo z 
żarówką. Pomoc wyposażona w dwa gniazda laboratoryjne do przyłączania 
przewodów z wtykami 4-mm (wchodzą w skład zestawu wraz ze szklanym 

naczyniem). 

szt. 1 

94 Kompas zamykany Zielony (M) Kompas zamykany Zielony (M) szt. 5 

95 Zestaw 7 różnych pryzmatów 
/bloków akrylowych 

Komplet 7 bloków akrylowych (grubość 15 mm) do doświadczeń z zakresu optyki: 
prostopadłościenny (75x50 mm), półokrągły (średnica 75 mm), 3 trójkątne 

(równoboczny: 58 mm / prostokątny, równoramienny: 75 mm / o kątach 90-60-
30: 75 mm) oraz wypukły i wklęsły (100 mm). Całość w skrzyneczce drewnianej. 

szt. 1 

96 Duża taca z tworzywa 
Wielofunkcyjna taca wykonana z tworzywa odpornego na pękanie. Podniesione 

brzegi uławiają eksperymentowanie 
szt. 5 

97 Moduł dynamika Wózek do przeprowadzania doświadczeń szt. 1 

98 
Zlewki miarowe PP - 6 sztuk - 
10-50-100-250-500-1000 ml - 

podziałka tłoczona 

Ekonomiczny zestaw sześciu pojemników o pojemnościach: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 
250 ml, 500 ml, 1000 ml. 

szt 5 

99 Zestawy odważników 

Komplet odważników do użycia na każdej wadze, idealne do ważenia na wagach 
metalowych. W komplecie zarówno odważniki żeliwne do ważenia cięższych 

przedmiotów, jak i odważniki mosiężne do dokładniejszych pomiarów. Odważniki 
posiadają wyraźnie oznaczony ciężar. odważniki żeliwne: 1x 500g, 1x 200g, 2x 

100g 
odważniki mosiężne: 1x 50g, 1x 20g, 2x 10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1x 1g  

szt. 10 

 


