
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 

ul. Arciszewskiego 20 78-100 Kołobrzeg 

Tel / fax : 94/35 162 41  

   

 

 

                                      Zapytanie ofertowe 

Na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 14000 EURO 

Prowadzone w oparciu o art. 4 pkt.  8 ustawy z dnia 29.01.2004 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu- pomocy edukacyjnych do gabinetu 

fizyczno –chemicznego . 

Prosimy o składanie oferty na  dostawę: 

1. Taca laboratoryjna – szt. 2 

2. Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem – 3 sztuki 

3. Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe – 1 sztuka 

4. Stojak nad palnik 

5. Pipety dla nauczyciela – 5 sztuk 

6.  Gruszka do pipet – 1 sztuka 

7. Stojaki do probówek  szt.3 

8. Probówki – zestaw 

9. Korki do probówek 

10. Zlewki miarowe szklane – komplet (kilka różnych np. 50 ml, 100 ml, 250 ml) 

11. Statyw – szt.1 

12. Łapy do statywu 

13. Łącznik elementów statywu 

14. Szczypce metalowe –szt.1 



15. Łyżka do spalań 

16. Lejki  

17. Cylinder miarowy 

18. Łyżki laboratoryjne 

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

20. Pipety Pasteura i pipety miarowe 5 szt. 

21. Bagietki  do mieszania – 5 szt.  

22. Szczotki laboratoryjne – 5 szt. 

23. Szkiełka laboratoryjne  - 10 szt.  

24. Szalki Petriego -2 szt. 

25. Termometr do wody – 1 szt. 

26. Krystalizatory – 2 szt. 

27. Parowniczki – 2 szt. 

28. Rozdzielacze -2 szt. 

29. Tryskawki – 2 szt. 

30. Łapy do probówek drewniane – 5 szt. 

31. Węże gumowe  - 2 metry 

32. 21. Kolba okrągłodenna  -1 szt.  

33. Moździerze – 1 szt. 

34. Kolby stożkowe – 2szt. 

35. Bibuła laboratoryjna – 2 szt. 

36. Sączki laboratoryjne – 2 szt. 

37. Metale: miedz, żelazo,(proszek ,opiłki ,drut, magnez (proszek, wiórki, wstążka, 

cyna ,  glin, ołów, cynk , chrom ,mangan 

38. Niemetale : węgiel (grafit),węgiel drzewny ,siarka, proszek, jod 

39. Tlenki : tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu,, tlenek żelaza(II), tlenek 

żelaza (III) 

40. Wodorotlenki : wodorotlenek sodu. , wodorotlenek wapnia ,wodorotlenek baru 

41. Kwasy : kwas solny, kwas siarkowy(VI) ,kwas azotowy(V),kwas octowy,  

       kwas oleinowy ,kwas palmitynowy ,kwas stearynowy 



42. Sole: chlorek sodu ,chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan 

(VI) miedzi(II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian 

potasu, azotan (V) srebra 

43. Wskaźniki: fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny 

44. Alkohole: etanol (denaturat), gliceryna 

45. Cukry: glukoza, fruktoza, sacharoza, skrobia 

46. kamyczki wrzenne, parafina ,benzyna, karbid 

47. Modele do budowania cząsteczek – 1 szt. 

48. Tablica chemiczna – 1 szt. 

49. Układ okresowy – plansza -1 szt.  

50. Tablica rozpuszczalności plansza. 

 

2. Termin składania ofert upływa z dniem 17.07.2017r 

3. Kryteria wyboru oferty  

- cena 100% 

          

 

 

 

                                                                                    

                                                                            

 

                       

 

 

 

                                                                              



 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


