Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ - Doposażenie pracowni obróbkowych na
potrzeby projektu pn. „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku

1. Doposażenie pracowni obróbkowych
 Laptop z oprogramowaniem do realizacji zajęć – 2 szt. - Min 15,6” LED
(antyrefleksyjna), procesor minimum 2 rdzeniowy klasy intel i5 lub inny o tożsamych
parametrach osiągający w testach Benchmark min 3600 pkt, RAM min 4GB z
możliwością rozszerzenia do min 8 GB ,dysk SSD min 240GB system operacyjny
klasy Windows 10,1 PROF gwarancja fabryczna minimum 36 miesięcy z serwisem
Door to door, mysz optyczna min 1200dpi, torba naramienna dedykowana. Wejścia:
HDMI, VGA, USB (min 4 w tym 3.0 i 2.0), Czytnik kart pamięci SD.
 Zestaw multimedialny (projektor multimedialny, tablica ekranowa, laptop,
wizualizer, nagłośnienie) - 2 zestawy
 tablica ekranowa, Typ ekranu Rozwijany ręcznie, wymiary ekranu 175 cm ,
wymiary obrazu 170 cm , format 4:3, czarne ramki boczne 2.5 cm, czarny TOP
44.5 cm , czarny dół 3 cm , długość obudowy 0 cm , przekrój kasety 6.3 x 6.3
cm, rodzaj powierzchni Matt White
 laptop, min 15,6”, procesor 2 rdzeniowy osiągający w testach Benchmark min
3000 pkt, RAM min 4GB dysk min 500GB system operacyjny klasy Windows
10,1 PROF., gwarancja 24 m
 wizualizer, ..kamera dokumentowo-prezentacyjna matryca CMOS min
1,3MPix .zoom.
 nagłośnienie - minimum 2 głośniki o mocy akustycznej 10W każdy.
 Projektor krótkoogniskowy LCD z uchwytem ściennym: Typ projektora:
krótkoogniskowy, rozdzielczość
1.024 x 768 (XGA), kontrast minimalny
16000:1, jasność minimum 2700 ANSI lm, poziom szumu
28 dB (ECO)
/ 35 dB (tryb normalny), zużycie energii
Max 280W
(tryb
normalny)
/2200W (ECO) / <0,3W (Stand-by), żywotność źródła światła minimum 10.000h
(Dynamic ECO) 5000h (tryb normalny), Signal Power On - uruchomienie po
wykryciu sygnału VGA , sterowanie i zarządzanie przez sieć, stop klatka, USB
Display, współpraca z Crestron RoomView, zabezpieczenie hasłem/kodem PIN,
odległość od ekranu 0.5 - 1.2 m, współczynnik odległości 0.62:1, odległość od
ekranu dla obrazu 80" 0,9 m, szerokość wyświetlanego obrazu
1.0 - 2.19 m,
przekątna
50” - 108", wejścia video minimum Composite , HDMI , S-Video,
VGA (2x), wyjścia video
VGA (D-Sub15), wejścia audio
Min 2 x mini
jack 3.5 mm, wyjścia audio Mini jack 3.5 mm, porty komunikacyjne minimum
mini USB (serwisowe), RJ-45, RS232, Trigger 12V, USB (a) zasilające
(5V/1.5A), wbudowany głośnik minimum Min 16W, waga max 3.7 kg, wymiary
(wys. x szer. x głęb.) Min 126 x 216 x 314 mm, wyposażenie standardowe:
osłona obiektywu, pilot, płyta CD z instrukcją obsługi, gwarancja 3 lata na
projektor
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 Szkoleniowa obrabiarka sterowana numerycznie – 3 sztuki – Drukarka 3D z
optymalizowanymi
parametrami
procesu
dla
materiałów
takich
jak: ASA, PLA, ABS, ABS-X, M-ABS, HIPS, WOOD, PET-G, GLASS, TPU.
Możliwość modyfikacji parametrów jakie daje oprogramowanie SIMPLIFY 3D
 dedykowane wsparcie techniczne
 Licencję na profesjonalne oprogramowanie SIMPLIFY3D
 Technologia druku: FFF (fused filament fabrication)
 Przestrzeń robocza:minimum 215 x 250 x 300 mm
 Średnica dyszy: min 0,4 mm
 Temperatura pracy głowicy min 260˚C
 Zamknięta komora robocza z podgrzewaną platforma min 110˚C
 Dostosowana do pracy z filamentem o średnicy 2,85 mm
 Wysokość warstwy 0d 50 do 300 µm
 wymienne dysze o różnych średnicach,
 dotykowy panel LCD
 możliwość uzupełnienia materiału w trakcie trwania procesu.
 Filament 10 kg do wyboru przez zamawiającego
 Pakiet narzędzi i akcesoriów
 waga netto min 30 kg
 rękawice ochronne, nóż i skalpel, klucz imbusowy, klucz do dyszy, obcęgi,
szpachelka i pęseta, smar maszynowy, okulary ochronne
 Port USB , WiFi
 Podwójna dysza pozwalająca na pracę z materiałem rozpuszczalnym, jako
materiałem podporowym
 Wymienne moduły drukujące PrintCore: 0,4 i 0,8 mm
 zintegrowany układ pamięci EEPROM
 Smar do osi Z
 Smar do osi XY
 karta kalibracyjna XY
 stacja do rozpuszczania DSS (jako wyposażenie do 2 urządzeń)
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Zakup materiałów dydaktycznych do realizacji doradztwa zawodowego
 Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – 2 komplety (1
w 2017 i 1 w 2018) - Zbiór kart pracy, scenariuszy, ankiet, testów predyspozycji,
dokumentów z zakresu doradztwa zawodowego + baza dokumentów na stronie
internetowej (wraz z dostępem do bazy)

3.

Wyposażenie do realizacji zajęć dydaktyczno-przygotowawczych
 Zakup środków BHP (np. pasta, rękawice, okulary, ochronne, itp. ) – 42 zestawy
(21 w 2017 i 21 w 2018) w skład których wchodzą ( każdym zestawie): okulary oprawki wykonane z odpornego nylonu posiadające regulowane zauszniki. Soczewki
z poliwęglanów-bezbarwne. Miękka osłona nosa. Pasta bhp - usuwa zabrudzenia
nie drażniąc rąk. Zawiera syntetyczne ścierniwo. Nie zatyka kanalizacji. Produkt
ekologiczny, przebadany dermatologicznie.
PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA.
Rękawice ochronne - wykonane z koziej skóry, wierzch wykonany z elastycznej
tkaniny, całodłonicowe
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Narzędzia ręczne - 9 zestawów (dotyczy narzędzi obróbkowych i kontrolnopomiarowych, np. pilniki, wiertła, gwintowniki, suwmiarki, itp.) – 9 zestawów –
 Zestaw 1
Nożyce do cięcia blachy 4szt. (Przeznaczone do ręcznego cięcia blach.
Wykonane z stali chromowo molibdenowej. Szczęki szlifowane i hartowane do
56-62 HRC Ząbkowana krawędź ostrzy. Ergonomiczna rękojeść kompozytowa.
Zastosowany przegub umożliwiający cięcie grubszych materiałów przy
mniejszym nacisku.)
Taśma miernicza - 2 szt. wykonana w drugiej klasie dokładności z włókna
szklanego. Umieszczona w odpornej kasecie z tworzywa ABS. Mechanizm
zwijający z przekładnią trzykrotnie zwiększającą obroty. Długość taśmy 30 m. Do
zastosowań profesjonalnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
Szlifierka Oscylacyjna 4 szt. (Regulacja prędkości od 7 000 do 12 000 obr./min,
Średnica oscylacji 2 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału,
Prostokątna podstawa do papierów ściernych, Nasadka do mocowania papierów
ściernych z szybkim mocowaniem na rzepy, Technologia odpylania)
Zestaw szczotek drucianych (zestaw szczotek drucianych z trzpieniem) - 4
zestawy., Szczotki druciane ręczne 10 szt., Miotła / Szczotka zamiatacz 10szt.,
Zmiotka i szufelka 10szt. (Wykonana z wytrzymałego tworzywa wysokiej jakości,
Włosie olejoodporne, Szufelka -w górnej części otwór do zawieszenia)
 Zestaw 2
Odkurzacz Przemysłowy + worki 2op. (Odkurzacz warsztatowy do odkurzania na
sucho oraz mokro, moc znamionowa 1500W, pojemność zbiornika 30 l.
maksymalna objętośc cieczy 22l, moc ssąca 18 kPa,moc odbiornika 2000W,
średnica końcówki węża ssącego 35 mm,stopień ochrony IPx4, zbiornik INOX,
przewód zasilający 4 m, wymiary urządzenia (LxH) 340 x 640 mm,masa 8.5 kg,
akcesoria: wąż ssący, końcówka do podłóg, końcówka do krawędzi, 4 kółka
jezdne, rura teleskopowa, papierowy worek na pył, membrana piankowa, filtr
harmonijkowy, adapter), Gwintownik m4, m5, m6, m8, m10, m12 po
10szt(Gwintowniki wykonane ze stali stopowej narzędziowej jakości HSS M2
DIN223).
PokrętłoT1 do gwintowników zaciskowe M3-M8 szt.5, pokrętłoT2 do
gwintowników zaciskowe M5-M10 szt.5, pokrętłoT3 do gwintowników zaciskowe
M5-M12 szt.5, oprawki do narzynek - zestaw szt. 5,
 Zestaw 3
Szlifierka kątowa 720 W szt.5
(Dane techniczne: pobór mocy: min 720 W, średnica tarczy: 125 mm, prędkość
obr. bez obciążenia: 11000 obr/min, wymiary (DxSxW): 266 x 138 x 103 mm).
Silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło. Zwiększony stopień odchylenia
rękojeści do 20°. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska
kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i
zabrudzeniami.
 Zestaw 4
Frezy walcowo - czołowe zestaw fi 4, 5, 6, 8,10, 12 (Frezy trzpieniowe NFPa DIN
844 są to frezy walcowo-czołowe prawoskrętne wykonane z wysokiej jakości stali
szybkotnącej HSS)
 Zestaw 5
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Płytka CCMT 09T304 opakowanie, PŁYTKA WCMT06T304 - opakowanie,
PŁYTKA DCMT11T304 - opakowanie, PŁYTKA 16ERAG60 - opakowanie,
PŁYTKA CCMT09T304 opakowanie, PŁYTKA DCMT11T304 opakowanie,
PŁYTKA MGMN300-M opakowanie. Gatunek węglika CVD - TiCN-Al2O3 lub o
tożsamych parametrach. Każde opakowanie min. 10szt.
 Zestaw 6
Imadła ślusarskie 150mm Wysokiej jakości imadło wykonane z modyfikowanego
żeliwa sferoidalnego. Stalowe hartowane szczęki. SZEROKOŚĆ SZCZĘK : min
150 mm ROZSUW SZCZĘK : min 150 mm
WAGA NETTO : min11 kg - szt.4
 Zestaw 7
Imadła ślusarskie 150mm Podstawa - stała. Hartowane stalowe szczęki Kowadło
do pobijania. Materiał - stal lub staliwo. Szer. szczęk - min. 150 mm. Rozsuw
szczęk - min 150 mm. Waga - min 6.0 kg - szt. 8
 Zestaw 8
Tarczowa piła stołowa szt. 2, (Napięcie znamionowe 230V / 50 Hz, Moc
znamieniowa 800W / SZCZYTOWA 1000 W, klasa ochrony: IP20, liczba obrotów
biegu jałowego: 2950 /min, rozmiar stołu: 514 x 400 mm, Średnica tarczy
standardowej: 200x16x2,4 mm, głębokość cięcia przy 45 stopniach 36mm,
głębokość cięcia przy 90 stopniach 43mm)
Szlifierka dwutarczowa z tarczą wolnoobrotową szt.1(Szlifierko - osełka stołowa
250 W, Wyposażona w 2 zamocowane prostopadle względem siebie tarcze,
Przeznaczona do stacjonarnego szlifowania elementów metalowych i innych na
sucho i na mokro, Umożliwiająca wykonywanie drobnych prac szlifierskich, takich
jak obróbka i ostrzenie noży, wierteł, dłut stolarskich i kamieniarskich itp.,
Posiadająca pojemnik na wodę umożliwiający ostrzenie wszelkiego typu
materiałów narzędzi na mokro, Wyposażona w osłonę przeciwodpryskową
zwiększającą bezpieczeństwo pracy, Zgodność z europejskimi standardami
bezpieczeństwa zapewnia certyfikat CE)
 Zestaw 9
Nożyce dźwigniowe do stali szt. 1, (Dane techniczne Przekrój okrągły Ø 8 mm,
Długość materiału115 mm (b) Grubość materiału 4 mm (c) Wymiary; L x l x h,325
x 120 x 960)
Dalmierz szt.1(Typ lasera: II, 635 nm, <1 mW, Dokładność pomiaru: ±1,5 mm,
Zasięg: 0,05 m do 60 m, Pomiar min. oraz max.: Tak, Pomiar ciągły: Tak,
Dodawanie / Odejmowanie: Tak, Pomiary pól powierzchni i objętości: Tak,
Pomiary pośrednie za pomocą funkcji Pitagoras: Tak, Wywołanie ostatnich
pomiarów: 30, Podświetlenie ekranu: Tak, Zmiana odniesienia pomiaru: Tak,
Jednostki pomiarów: mm / In / ft, Automatyczne wyłączanie lasera: 20s,
Oszczędzania baterii (automatyczna wyłączanie dalmierza): 150 s, Temperatura
pracy: -10°C - 50°C, Zasilanie: 1,5V, 2 x AAA)
 Pakiety dydaktyczne – 42 pakiety (21 w 2017 i 21 w 2018) - W każdym pakiecie:
Przybory kreślarskie (ekierka, linijka ok.20cm, cyrkiel, ołówek, gumka, kątomierz),
brulion A4 96k. Twarda okładka, kalkulator - min 8 pozycji, możliwość wyliczania
procentów i pierwiastków, pamięć przenośna min 8GB, teczka na dokumenty - rączka i
miejsce na długopisy, materiał: poliester, wymiary: ok 39x1x27 cm
 Komplety podręczników dla uczestników (zbieżnych z tematyką zajęć) – 42
pakiety (21 w 2017 i 21 w 2018) –
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 Pakiet nr 1 – 3 pakiety w 2017 i 3 pakiety w 2018
 Bezpieczeństwo i higiena pracy, Autor: Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch,
Wydawnictwo WSiP
 Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
Kwalifikacja m.19.1, Autor: Janusz Figurski, Stanisław Popis, Wydawnictwo
WSiP
 Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
Kwalifikacja m.19.2, Autor: Janusz Figurski, Stanisław Popis Wydawnictwo:
WSiP
 Rysunek techniczny maszynowy, Autor: Tadeusz Dobrzański, Wydawnictwo
Naukowe PWN
 Pakiet 2 – 6 pakietów w 2017 i 6 pakietów w 2018 r.
 Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki
maszynowej. Kwalifikacja m.20.2
, Autor: Janusz Figurski, Stanisław Popis,
Wydawnictwo: WSiP
 Nadzorowanie przebiegu produkcji. Kwalifikacja m.44.2. Podręcznik do nauki
zawodów technik mechanik, Autor: Stanisław Kowalczyk ,
Wydawnictwo:
WSiP
 Podstawy maszynoznawstwa, Autor: Witold Biały, Wydawnictwo: PWN
 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Mechanik monter maszyn i urządzeń. Kwalifikacja m.17, Autor: Marek Łuszczak,
Wydawnictwo: WSiP
 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik.
Kwalifikacja m.44.
Autor: Marek łuszczak, Wydawnictwo: WSiP
 Pakiet 3 - 6 pakietów w 2017 i 6 pakietów w 2018 r.
 Wykonywanie połączeń materiałów. Kwalifikacja m.20.3. Podręcznik do nauki
zawodów technik mechanik i ślusarz, Autor: Janusz Figurski, Stanisław Popis,
Wydawnictwo: WSiP
 Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.
Kwalifik. M.20.1. Podręcznik do nauki zawodów tech. mech. I ślusarz, Autor:
Janusz Figurski, Stanisław Popis
, Wydawnictwo: WSiP
 Organizacja systemów produkcyjnych, Autor: J. Lewandowski, Bożena Skołud,
Dariusz Plinta, Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik/ ślusarz.
Kwalifikacja m.20, Autor: Janusz Figurski, Wydawnictwo: WSiP
 Pakiet 4 - 3 pakiety w 2017 i 3 pakiety w 2018 r.
 Solid Edge 8/9, Autor: Grzegorz Kazimierczak, Wydawnictwo: Helion
 Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kwalifikacja
m.20.4., Autor: Janusz Figurski, Stanisław Popis, Wydawnictwo: WSiP
 Procesy produkcyjne, Autor: Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć,
Wydawnictwo: PWE
 Pakiet 5 - 3 pakiety w 2017 i 3 pakiety w 2018 r.
 Poradnik mechanika, Autor: Praca Zbiorowa, Wydawnictwo: REA
 Mechanika ogólna, Autor: Tadeusz Niezgodziński, Wydawnictwo: PWN
 Procesy produkcyjne, Autor: Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć,
Wydawnictwo: PWE
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 Zestawów materiałów dydaktyczno-ćwiczeniowych (np. materiały do obróbki metale, drewno, tworzywa sztuczne, dokumentacja techniczna, itp.) – 15
zestawów
 Zestaw 1
Materiały do obróbki: Olej emulsyjny 60 litrów, Olej maszynowy 100 litrów
 Zestaw 2
Materiały do obróbki: Taśmy do piły 2430 mm10/14 do stali 10szt, Przewody i
węże do chłodziwa (przewody segmentowe różnych długości + odpowiednie
końcówki, w zależności od typu maszyny)
 Zestaw 3
Materiały do obróbki: Taśmy do piły 2110 mm 8/12 10szt do stali, Tarcza do
cięcia fi 125,100szt. Tarcza do szlifowania fi 125, 50szt. Papier do szlifierki
oscylacyjnej 93x185 150 szt.
 Zestaw 4
Materiały do obróbki: Taśmy do piły 2110 mm 10/14 do stali 10szt Przewody
poliuretanowe do sprężonego powietrza + złączki wtykowe standard
 Zestaw 5
Wyroby hutnicze - stal czarna (np. kątowniki, płaskowniki, profile wałki itp.)
min 500 kg.
 Zestaw 6
Wyroby hutnicze - stal czarna (np. kątowniki, płaskowniki, profile wałki itp.)
min 500 kg.
 Zestaw 7
Wyroby hutnicze - stal czarna (np. kątowniki, płaskowniki, profile wałki itp.)
min 500 kg.
 Zestaw 8
Wyroby hutnicze - mosiądz do obróbki plastycznej (np. kątowniki, płaskowniki,
profile wałki itp.) min 50 kg.
 Zestaw 9
Wyroby hutnicze - aluminium (np. kątowniki, płaskowniki, profile wałki itp.) min
50 kg.
 Zestaw 10
Wyroby hutnicze - aluminium (np. kątowniki, płaskowniki, profile wałki itp.) min
50 kg.
 Zestaw 11
Tworzywa sztuczne obróbkowe (np. profile wałki itp.) min 50 kg.
 Zestaw 12
Tarcica (np. deski, łaty, belki itp.) min 1,5 mᶟ
 Zestaw 13
Tarcica (np. deski, łaty, belki itp.) min 1,5 mᶟ
 Zestaw 14
Tarcica (np. deski, łaty, belki itp.) min 1,0 mᶟ
Materiały drewnopochodne (np. płyty MDF, OSB, laminaty, sklejka itp.) min
0,5 mᶟ
 Zestaw 15
Materiały do obróbki: Elektrody 2,5 mm, 3op. Drut spawalniczy 0,8mm 5op.
Kalafonia do lutowania 3op, smar łożyskowy 10kg, Tarcza do cięcia fi230, 50
szt. Tarcza Diamentowa fi230 10szt. Rozpuszczalnik uniwersalny 20litrów,
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Benzyna ekstrakcyjna 5litrów.Cyna do lutowania 10 szt. Brzeszczoty 150 szt.
Opaski zaciskowe 150mm-500mm Nylon 100-pak - 4 opakowania
 Zestaw 16
Materiały do obróbki: Farba podkładowa 20szt. x 1l, Płyn odrdzewiającopenetrujący 500ml x 5szt. wiertło do metalu fi 4 20szt., fi5 20szt, fi 6 20szt., fi
8,5 20szt. Przedłużacz elektryczny 3x2,5 5m. szt.5, Farba olejna 10szt.x 1l.
Pędzelki 20 szt. wkład moltopren 20 szt., moltoflok 20 szt.
Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Ceny brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wartości brutto poszczególnych pakietów powinny być równoważne.
3. Na każdy asortyment dostawca powinien posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności. DTR(dokumentacja techniczno - ruchową), Instrukcja bezpiecznej obsługipo polsku.
4. Wartość pojedynczego przedmiotu, kompletu lub zestawu nie może spełniać
warunków środków trwałych i wydatków objętych cross-financingiem.
5. Przedmioty zamówienia objęte gwarancją min. 24 miesiące.
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