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 OR.272.1.2019.KSZCH                      .   

 
 
 

 
FORMULARZ CENOWY  

 
DLA CZĘŚCI 1 

                                                       (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Formularz cenowy dla Części 1 zamówienia "Zakup i dostawa sprzętów i pomocy 
dydaktycznych wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn.: "Wiem więcej - mogę więcej" 

współfinansowanego ze środków UE.” 

Lp. 

nazwa towaru opis przedmiotu 
zamówienia/minimalne 

parametry 

jednostka 
miary 

ilość jednostkowa 
wartość netto 

(zł) 

wartość 
netto 

(zł) 

stawka 
podatku 

VAT 

wartość 
brutto 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CZĘŚĆ 1 - WYPOSAŻENIE PRACOWNI BILOGICZNO - CHEMICZNYCH 

1 Skalpel  Opakowanie składające się z 10 
szt. skalpeli jednorazowych. 
Ostrza wykonane ze stali 
węglowej, uchwyt plastikowy. 

kpl. 2     

    
2 Zestaw rurek 

laboratoryjnych 
Komplet 10 różnych rurek ze 
szkła borokrzemianowego o 
zewnętrznej średnicy 6 mm, 
wygiętych, w tym również 
dwustronnie, bez korka. 

kpl 2     
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3 Mikroskop z kamerą 
1,3 Mpix. 

rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 
Mpix), sensor: 1/2" CMOS, 
rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 
Mpix), kolor: 24-bit, ekspozycja: 
Manualna/Auto, czas ekspozycji 
1 s - 500 ms; zapis w formatach 
jpg, bmp, avi; złącze USB 2.0 
Plug&Play, polska wersja 
językowa, Regulacja dioptrii:  
+/- 5D w lewym tubusie; 
Korekcja:  160 mm; Stolik 
mikroskopowy:  142 x 132 mm; 
Rewolwer obiektywowy:  
czteroobiektywowy; 
Powiększenie okularu:  10 x; 
Źródło oświetlenia:  LED; 
Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x. 
Powiększenia mikroskopu: 40 x, 
100 x, 400 x, 1000 x, 
zapisywanie sekwencji video, 
zapisywanie statycznych 
obrazów, pomiar odległości, 
pomiar kątów; Głowica:  
binokularowa z 
kamerą;pomiary pół 
powierzchni 
wielokątów,pomiary promienia 
okręgu,wstawianie podziałki do 
obrazu oglądanego na ekranie, 
zasilanie mikroskopu:  AC, 
akumulator. 

szt. 10     

    
4 Chłodziarka 

laboratoryjna 
pojemność 180l, wymiary 
600x600x850 mm, zakres 
temperatury +1C do + 15C, 
wskaźnik temperatury: 
zewnętrzny cyfrowy, ilość półek 
4,  

szt. 2     

    
5 Dygestorium 

chemiczne 
przód i boki dygestorium 
przeszklone tylna ścianka 
zabudowana, dolna komora 
wyposażona jest w 
dwuskrzydłowe drzwi, a w 
górnym panelu zamontowana 
jest instalacja 220V, 
Zamontowany wyciąg 
elektryczny o wydajności 250m³ 
oraz rura odprowadzająca Ø 
150 i długości 3mpozwala 
usunąć opary wydostające się 
podczas eksperymentów. 
Standardowe wyposażenie 
komory manipulacyjnej: 
- Oświetlenie wraz z gniazdem 
zasilającym 230 volt; 
- Zlew polipropylenowy 
odporny na substancje 
chemiczne z odpływem; 
- Bateria kpl z podłączeniem; 
- Palnik gazowy z zaworem oraz 

szt. 1     
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nabojem.   

6 Ławka laboratoryjna Ławka laboratoryjna 
wyposażona w blat ceramiczny 
kwasoodporny o wymiarach 
125cmx60cmx76cm h, stelaż 
stołu wykonany z 
kształtowników 25cmx25cm 

szt. 10     

    
7 Waga szkolna 

elektroniczna  
Zakres: 1g - 5000g, wyświetlacz 
cyfrowy LCD, zasilanie 
bateryjne, funkcja dodawania 
tary i kalibracji. 

szt. 10     

    
8 Szafa na odczynniki Wyposażona jest w drzwi 

dwuskrzydłowe zamykane na 
zamek patentowy oraz 
odpowiednie oznakowanie 
(piktogramy), Szafa wykonana z 
metalu, posiada półki z 
regulowaną wysokością o 
nośności 50kg, Wyposażenie: 
Szafa na odczynniki, rura  z PP 
2x1,5m lub rura alu 3m, kolano 
x 2szt, maskownica  wentylacji, 
kieszeń na dokumenty (karty 
charakterystyk itp), Wymiary 
szafy : 180x80x40 

szt. 2     

    
9 Statyw laboratoryjny 

szkolny 
W skład zestawu wchodzą:- 
podstawa z prętem 
- łącznik krzyżowy 
- łapa do kolb 
- stojak do lampki spirytusowej 
- lampka spirytusowa 
- stojak do próbówek x2 
- łapa do próbówek 
- szczotka do czyszczenia 
próbówek 
- łyżko-szpatuła 
- szczypce laboratoryjne 
- pęseta 

kpl. 10     
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10 Komplet tablic 
chemicznych 

Komplet zawiera : układ 
okresowy pierwiastków o 
wymiarach 200x150 cm, tablica 
rozpuszcalności związków o 
wymiarach 160x120 cm, 
instrukacja przeciwpozarowa 
pracowni chemicznej o 
wymiarze 100x70 cm, tablica 
regulami pracowni chemicznej 
jako plansza naścienna o 
wymiarach 100x 70 cm. 

kpl 2     

    
11 Szkielet człowieka z 

ruchomymi 
elementami 

Szkielet człowieka 170 cm 
(realny rozmiar), Ramiona i nogi 
można wymontować do 
odrębnej nauki, Szkielet zawiera 
rozgałęzienia nerwowe, tętnice 
kręgową oraz dysk lędźwiowy, 
Czaszka zawiera ruchomą 
szczękę, linie szwowe, ścięte 
sklepienie oraz 3 wymienne 
dolne zęby, Szkielet jest 
zamontowany na metalowym 
statywie 16'', Wykonany jest z 
łatwego do umycia oraz 
niełamliwego plastiku PVC 

szt. 2     

    
12 Model anatomiczny 

klatki piersiowej 
Model naturalnej wielkości, 
rozkładany na 7 części. Płuca 
mają dwa wyjmowane płaty, by 
pokazać wewnętrzną strukturę. 
Pokazane są również główne 
naczynia krwionośne. Model 
zamocowany jest na podstawie. 

szt. 2     

    
13 Model kryształu 

diamentu 
Model diamentu składa się  z 
atomów węgla i łączy.Wymiary: 
31x31x26 cm 

szt. 1     

    
14 Model grafitu Wymiary: wysokość 16cm, 

szerokość 22cm; atomy: 94 
węgiel.  

szt. 1     

    
15 Model fulerenu C60 Trójwymiarowy model 

krystalicznej struktury fulerenu 
C60 zbudowany z kulek 
obrazujących atomy węgla i 
łączników. Model w kształcie 
dwudziestościanu ściętego o 
średnicy 25 cm. 

szt. 1     

    
16 Kompas wypełniony płynem, celownik z 

soczewką, aluminiowe pokrętło 
z podziałką, soczewka do 
dokładnego odczytu pomiaru 
nad skalą, podziałka liniowa do 
określania odległości na mapie, 
poziomnica 

szt. 10     
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17 Lornetka Pole widzenia [m]: 87; 
Powiększenie: x8-16 ; 
Antyrefleksyjne powłoki 
soczewek; Sprawność 
zmierzchowa: 17.88 - 25.29; 
Pryzmat: Porro; średnica 
obiektywu: 40mm; regulacja 
dioptrii +/- 1 

szt. 10     

    
18 Lampka spirytusowa Palnik alkoholowy, spirytusowy, 

pojemność 100ml 
szt. 1     

    
19 Suszarka do próbówek 

z tacką do ociekania 
Końcówki prętów 
zabezpieczone gumkami. 
Wymiary: wysokość 46,5cm; 
szerokość 35,5; głębokość 15cm 

szt. 1     

    
20 Suszarka laboratoryjna 

32 stanowiskowa 
Wykonana ze stali pokrytej PCV, 
z płytą dolną (z ociekaczem), 
ilość bolców 32. Wymiary: 
szerokość 350cm, wysokość 
45cm. 

szt. 1     

    
21 Biureta z kranem 

szklanym prostym 
klasa A 

Biureta odporna na działanie 
gorącej wody, kwasów, a także 
roztworów zasadowych. 
Posiada kran szklany prosty z 
możliwością dozowania cieczy 
po kropli. 

szt. 10     

    
22 Kran szklany kran szklany cztery drogowy typ 

X fi otworu 4 mm 
szt. 10     

    
23 Zestawy preparacyjne, 

zaawansowane 
Zestaw 12 przyrządów do 
preparowania okazów 
naturalnych wykonanych ze 
stali nierdzewnej i 
umieszczonych w zamykanym 
opakowaniu typu piórnik. 
Zestaw zawiera: nożyczki (2 szt.; 
różne), pincety/pęsety (2 szt.; 
różne), igły (2 szt.; różne: prosta 
i zakrzywiona), ostrze skalpela i 
uchwyt do ostrza, kleszczyki 
(zacisk naczyniowy), szczypczyki 
chirurgiczne, kleszcze do cięcia, 
sondy (2 szt., różne) 

kpl. 5     

    
24 Taca laboratoryjna Wykonana z polipropylenu, 

wymiary 37 x 30 x 7,5 cm 
szt. 20     

    
25 Moździerz szorstki z 

tłuczkiem i wylewem 
150 ml szt. 5     

    
26 Zakraplacz szkolny Czworokątna butelka szklana 

(przezroczyste lub brązowe 
szkło) o poj. 30 ml. 
Zamknięciem jest szklana 
pipeta z korkiem. 

szt. 5     

    
27 Termometr 

bezdotykowy 
Pomiar w dwóch jednostkach: 
Ferenheita lub Celsjusza, 
Zakres: od - 50°C do +380°C / 
od -58°F do +716°F 

szt. 1     
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28 Uniwersalny zestaw 
szkolny do badania 
jakości wody, gleby, 
powietrza 

Zestaw wyposażony w sprzęt 
laboratoryjny i środki 
pomocnicze umożliwiające 
przeprowadzenie testów wody, 
gleby i powietrza. Łącznie 
zestaw zawiera 50 
elementów.Całość dostarczana 
w dwóch kuferkach o 
wymiarach 360 x 220 x 140 mm 
każdy                                                                                             
1.  Butelka z korkiem, duża  1 
szt. 
2.  Butelka z korkiem, średniej 
wielkości  1 szt. 
3.  Butelka z ciemnego szkła z 
nakrętką  2 szt. 
4.  Kolba stożkowa z szeroką 
szyjką  1 szt. 
5.  Cylinder miarowy   100ml  1 
szt. 
6.  Szalka Petriego z podłożem  
5 szt. 
7.  Szalka Petriego bez podłoża  
5 szt. 
8.  Szkiełko podstawowe  1 kpl. 
9.  Szkiełko nakrywkowe  1 kpl. 
10.  Lejek filtracyjny Buchnera  
1 szt. 
11.  Sitka  różne  3 szt.. 
12.  Lampka spirytusowa  1 szt. 
13.  Płyta grzejna  1 szt. 
14.  Probówka         fi15  5 szt. 
15.  Lupa powiększająca  1 szt. 
16.  Strzykawka  3 szt. 
17.  Sterylne filtry 
membranowe  10 szt. 
18.  Pipeta z gumką  1 szt. 
19.  Łyżeczka  1 szt. 
20.  Siarka  1 szt. 
21.  Kreda szlamowa  1 szt. 
22.  Taśma samoprzylepna  1 
szt. 
23.  Odczynniki do oznaczania 
rozpuszczonego tlenu  1 kpl. 
24.  Odczynnik do wykrywania 
fosforanów  1 kpl. 
25.  Woda destylowana  1 szt 
26.  Bibuła filtracyjna  2 ark. 
27.  Pęseta  1 szt. 
28.  Podstawa do probówek  1 
szt. 
29.  Szczotka do mycia 
probówek  1 szt. 
30.  Okulary ochronne  1 szt. 
31.  Paski wskaźnikowe pH 0 ÷ 
14  1kpl. 
32.  Paski wskaźnikowe do 
wykrywania azotanów  1kpl. 
 

kpl. 1     
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33.  Paski wskaźnikowe  
twardości wody  1kpl. 
34.  Rękawice ochronne  1 szt. 
35.  Krążek Secchiego  1 szt. 
36.  Termometr  1 szt. 
37.  Linijka     30cm  1 szt. 
38.  Pręt szklany  1 szt. 
39.  Łapka do probówek  1 szt. 
40.  Łopatka stalowa  1 szt. 
41.  Płytka stalowa  10 szt. 
42.  Zlewka wysoka mała  1 szt. 
43.  Zlewka wysoka duża  1 szt. 
44.  Instrukcja  1 szt. 
45.  Karty Pracy do zestawu  2 
szt. 
46.  Kolba miarowa     500ml  
1szt 
47.  Kolba stożkowa wąska 
szyjka  1szt 
48.  Lejek laboratoryjny  1szt 
49.  Łopatka do pobierania 
próbek  1szt 
50.  Butla z korkiem mała  1szt 

29 Fartuch laboratoryjny Fartuchy wykonane z materiału 
o właściwościach 
antystatycznych. Komplet 
skaładający się z: rozmiar M - 
10szt. rozmiar L -10 szt. 

kpl. 2     

    
30 Okulary ochronne Okulary ochronne dla 

chemików, przeznaczone dla 
uczniów i nauczycieli, posiadają 
boczne szybki 

szt. 30     

    
31 Rękawice lateksowe Komplet składający się z: 1 

opakowanie (100 szt.) w 
rozmiarze S, jedno opakowanie 
(100 szt.) w rozmiarze M, jedno 
opakowanie (100 szt.) w 
rozmiarze L 

kpl. 3     

    
32 Łyżeczka do spalań stal nierdzewna, długość 180 

mm 
szt. 5     

    
33 Łyżeczka dwustronna  stal nierdzewna, długość 200 

mm 
szt. 5     

    
34 Łyżeczka do spalań 

zgięta pod kątem 60
O
 

długość 200mm szt. 4     

    
35 Palnik Bunsena z 

nabojem 
Temperatura płomienia 1700 
stopni, czas palenia do 5godzin, 
palnik z nabojem 230g 

szt. 5     

    
36 Siatka do spalań z 

krążkiem 
siatka metalowa z krążkiem 
ceramicznym do spalań, 
rozmiar 16x16 

szt. 5     

    
37 Trójnóg do palnika stal 

nierdzewna  
Trójnóg okrągły stal nierdzewna 
fi 85 h 150 

szt. 5  
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38 Zestaw do 
generowania gazów  

Zestaw składa się z trzech 
probówek z bocznym tubusem 
oraz dopasowanych do nich 
średnicą dwóch korków i dwóch 
wężów o długości 30 cm. 

szt. 3     

    
39 Termometr do 

pomiarów cieczy i ciał 
stałych  

termometr elektroniczny z 
ciekłokrystalicznym 
wyświetlaczem i 1-metrowym 
przewodem. Dokonuje 
pomiarów (0,0) w cieczach i 
ciałach stałych (także 
zamarzniętych), Zakres 
pomiarów: -50......+300 oC.  
Dokładność: 0,3oC. 

szt. 5     

    
40 Przyrząd do elektrolizy  Pomoc dydaktyczna pozwala na 

przeprowadzenie elektrolizy. Na 
dole naczynia znajdują się 
gniazda przewodów 
bananowych pozwalające 
podłączyć źródło prądu. 
Wymiary naczynia: średnica 
9cm, wysokość 12cm 

szt. 2     

    
41 Przyrząd do elektrolizy 

z żarówką i 
przełącznikiem 

Pomoc dydaktyczna 
umożliwiająca przeprowadzenie 
elektrolizy. Podstawa 
energetyczna zawierająca 
żarówkę, naczynie szklane, 
przełącznik oraz gniazda do 
wpięcia amperomierza, słupki 
montażowe z kompletem 
elektrod:    
- elektroda stalowa - 2 szt. (19 x 
100 mm)    
- elektroda miedziana - 2 szt. 
(19 x 100 mm) 
   - elektroda ołowiana - 2 szt. 
(19 x 100 mm)   
 - elektroda węglowa - 2 szt.           
(fi 6 x 100 mm) 

szt. 1     

    
42 Zestaw do destylacji Wykonany ze szkła 

borokrzemianowego zestaw do 
destylacji składa się z 
następujących elementów:  
rozdzielacz 100 ml, nasadka 
destylacyjna, kolba destylacyjna 
okrągłodenna, chłodnica 
Liebiega, łącznik (przedłużka) do 
odbieralnika. 

kpl. 2     

    
43 Szpatułka do 

posypywania i 
rozdrabniania 

długość 220 mm szt. 8     

    
44 Szpatułka podwójna 

prosta 
długość 220 mm szt. 8     

    
45 Szpatułka dwustronna Szpatułka dwustronna dł 220 

mm ze stali nierdzewnej. 
Kwasoodporna z jednym 
końcem prostym, drugim lekko 
wygiętym do góry. 

szt. 5     
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46 Łapy drewniane do 
probówek 

Łapy drewniane do probówek szt. 5     

    
47 Szczotki laboratoryjne 

do probówek z 
kogucikiem 

długość całkowita 280 mm szt. 5     

    
48 Kroplomierz szklany z 

pipetką  
pojemność 30 ml szt. 21     

    
49 Płaszcz czasza grzejna  250ml, Płaszcz grzewczy z 

regulacją mocy. Wbudowany 
podzespół regulujący moc 
pobieraną, umożliwia nastawę 
żądanej temperatury. Zakres 
pracy płaszcza grzewczego + do 
350 

szt. 1     

    
50 Płaszcz czasza grzejna  500ml, Płaszcz grzewczy z 

regulacją mocy.  Wbudowany 
podzespół regulujący moc 
pobieraną, umożliwia nastawę 
żądanej temperatury. Zakres 
pracy płaszcza grzewczego + do 
350 

szt. 1     

    
51 Termometr 

bezrtęciowy 
Zakres pomiaru -10 do 110 

o
C szt. 9     

    
52 PH metr cyfrowy 2w1 z 

termomoertem 
pehametr 

ZAKRES PH - 0.00 ~ 14.00 ; 0.01 
; +/- 0.1 PH; ZAKRES 
TEMPERATURY - 0 ~ 50°C ; 0.1°C 
; +/- 1°C;  

szt. 1     

    
53 Butelki na odczynniki wykonane z PP, z korkiem na 

szlif, komplet składający się z: 5 
szt. 250 ml, 5 szt. 500 ml, 5 szt. 
1000 ml 

kpl. 15     

    
54 Kolba stożkowa 

Erlenmeyera wąska 
szyja 

Kolba wykonana ze szkła 
borokrzemowego ze skalą, 500 
ml 

szt. 10     

    
55 Kolba stożkowa 

Erlenmeyera wąska 
szyja 

Kolba wykonana ze szkła 
borokrzemowego, 250ml 

szt. 5     

    
56 Kolba stożkowa 

Erlenmeyera wąska 
szyja 

Kolba wykonana ze szkła 
borokrzemowego, 1000 ml 

szt. 5     

    
57 Kolba płaskodenna 

szklana wąska szyja 
250 ml szt. 4     

    
58 Kolba płaskodenna 

szklana wąska szyja 
500 ml szt. 4     

    
59 Kolba miarowa z PP z 

nakrętką 
250 ml szt. 8     

    
60 Kolba miarowa z PP z 

nakrętką 
500 ml szt. 4     

    
61 Pipeta szklana 10 ml szt. 20         
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62 Rozdzielacz 
cylindryczny ze 
szklanym korkiem i 
skalą 

100 ml szt. 4     

    
63 Rozdzielacz 

cylindryczny ze 
szklanym korkiem i 
skalą 

250 ml szt. 4     

    
64 Szkiełko zegarkowe 

obtapiane 
fi 50 szt. 5     

    
65 Szkiełka zegarkowe 

obtapiane 
Komplet składający się z 10 
sztuk szkiełek zegarkowych 
obtapianych rozmiar fi 70 

kpl. 1     

    
66 Szkiełko zegarkowe 

obtapiane 
fi 100  szt. 10     

    
67 Szkiełko zegarkowe 

obtapiane 
fi 150 szt. 5     

    
68 Zlewki  Komplet składający się z 4 szt. 

zlewek z wylewem o 
pojemności 100 ml 

kpl. 5     

    
69 Zlewki Komplet składający się z 4 szt. 

zlewek z wylewem o 
pojemności 250 ml 

kpl. 5     

    
70 Taca laboratoryjna ze 

stali 
Taca laboratoryjna ze stali 
nierdzewnej, wymiary 225 x 
160 x 14 mm 

szt. 5     

    
71 Płytka ceramiczna z 

sześcioma 
wgłębieniami 

Płytka ceramiczna z sześcioma 
wgłębieniami 

szt. 4     

    
72 Cylindry miarowe pojemność 500 ml szt. 3         
73 Cylindry miarowe pojemność 250 ml szt. 3         
74 Przewód pomiarowy z 

wtykiem bananowym 
Napięcie maks. 30 V AC / 60 V 
DC, Długość: 25 cm, Wtyk 
bananowy: 2 mm  

szt. 5     

    
75 Zestaw umożliwiający 

przeprowadzenie 
bezbolesnej procedury 
izolacji DNA 

Zestaw zawiera: 
- 65 ml buforu do izolacji 
- 65 ml denaturatu 
- 25 wymazówek 
- 25 przezroczystych, stojących 
probówek 
- 25 szklanych fiolek 
- 25 metalowych kapturków 
- 25 pipet pasterowskich 
- silikonowe zatyczki 
- sznurek 
- szybkoschnący klej 

kpl. 1     
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76 Zestaw umożliwiający 
izolację, rozdział za 
pomocą 
chromatografii 
cienkowarstwowej 
oraz identyfikacja 
barwników 
fotosyntetycznych 
roślin 

Zestaw zawiera: 
- ilustrowany przewodnik dla 
nauczyciela 
- kartę pracy dla uczniów 
- płytę CD 
- 180 ml mieszaniny etanol-
aceton 
- 15 ml acetonu 
- 1 ml wzorca barwników 
fotosyntetycznych [należy 
przechowywać w temp. +4oC] 
- 16 płytek do chromatografii 
TLC 
- 30 końcówek kapilarnych 
- 5 komór chromatograficznych 
- 5 pipet pasteura o pojemności 
3 ml 
- 1 zakręcana probówka z 
podziałką o pojemności 50 ml 
- 5 kieliszków 

kpl. 1     

    
77 Zestaw umożliwiający 

prowadzenie trzech 
niezależnych 
doświadczeń 
dotyczących 
metabolizmu cukrów 

Zestaw zawiera: 
- ilustrowany przewodnik dla 
nauczyciela 
- karty pracy dla uczniów 
- płytę CD 
- 120 μl enzymu amylaza 
Termamyl 
- 24 ml enzymu laktaza 
- 20 ml enzymu inwertaza 
- 20 g skrobi 
- 2 x 1 g glukozy 
- 10 g laktozy 
- 2 x 2,5 g sacharozy w 
probówce 50 ml 
- 1 butelka jodyny 
- 2 butelki z 1 g alginianu sodu 
- 15 g chlorku wapnia 
- 100 pasków diagnostycznych 
do wykrywania glukozy 
- 10 płytek plastikowych z 25 
dołkami 
- 10 pipet pasterowskich o 
pojemności 1 ml 
- 5 strzykawek o pojemności 10 
ml 
- 1 probówka o poj. 50 ml z 
podziałką 
- 1 butelka o poj. 125 ml na 
roztwór jodyny 
- 1 łyżeczka 
- 5 plastikowych kubeczków 
- 5 plastikowych kieliszków 
- 5 sitek 
- 5 mieszadełek 
- wata bawełniana 

kpl. 1     
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  Wykonawca/Upełnomocnieni 

przedstawiciele Wykonawcy: 

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 

 

 

78 Zestaw do badania 
DNA 

Zestaw zawiera: 
- ilustrowany przewodnik dla 
nauczyciela 
- kartę pracy dla uczniów 
- płytę CD 
- 3 x 0,4 g agarozy w proszku 
- 100 ml stężonego 15 x buforu 
TBE 
- próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 
30 mikrolitrów). 
- 55 mikrolitrów standardu 
wielkości DNA 
- 2 x 35 mikrolitrów barwnika 
do elektroforezy 
- 4 zestawy aparatów do 
elektroforezy (pudełko,   
przewody z „krokodylkami”, 
grzebyk) 
- 50 ml barwnika AZUR A 
stężonego 2 x 
- 5 pipet 
- 5 par lateksowych rękawiczek 
- 60 sztuk jednorazowych 
końcówek 
- 2 płaty elektrod 
- 1 probówka 50 ml z podziałką 

kpl. 1     

    
79 Zasilacz laboratoryjny 

prądu stałego 
zasilacz laboratoryjny o 
regulowanym napięciu 
wyjściowym od 0 do 30V, 
Maksymalna wydajność 
prądowa to 5A, wyświetlacz 
LCD 3,5 cyfry z podświetleniem 
na którym wyświetlany jest 
aktualnie płynący prąd oraz 
wartość ustawionego napięcia., 
metalowa obudowa 

szt. 1     

    
80 Zestaw soczewek Szklane soczewki, śr. 50 mm, 

komplet składający się z 6 
typów: dwuwypukła, 
dwuwklęsła, płasko-wypukła, 
płasko-wklęsła, wklęsło-
wypukła, wypukło-wklęsła 

kpl. 1     

    

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO    

ŁĄCZNIE PODATEK VAT    

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO   


