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Umowa – wzór 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

na zakup wraz z dostawą: pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Sięgajmy wyżej ” 

Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Zawarta w dniu ....................2014r. w .................................................…............. 

 

pomiędzy: 

 

Fundacja Bieszczadzka  

ul. Rynek 14  

38-700 Ustrzyki Dolne  

NIP: 6881245689  

REGON 371165802  

KRS 0000180514  

reprezentowaną łącznie przez:  

Bogusław Pyzocha- prezes  

Alicja Gruza- wiceprezes  

 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”  

 

a  
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...................................................... z siedzibą w ................................................. ul. 

…………………………....................., posiadający wpis ....................................... pod 

numerem ...................... (zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w ............................... Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: ............................... REGON ...............................) 

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”, reprezentowany przez 

..................................... o następującej treści:  

 

Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zwani są w Umowie łącznie Stronami, a każde z osobna 

Stroną.  

 

§ 1 

1.1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na: 

 

Na zakup wraz z dostawą i gwarancją: pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Sięgajmy 

wyżej” 

 

LP  Nazwa pomocy 

dydaktycznej  

Opis pomocy dydaktycznej  

1 

Longman słownik 

podręczny (twarda 

oprawa) , szt. 16 

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski zawiera: 

- ponad 46 000 słów i wyrażeń, 63 000 znaczeń oraz 22 000 

przykładów użycia wyrazów w zdaniach angielskich. 

- zasady użycia wyrazów i inne informacje opracowane na 

podstawie konsultacji z polskimi nauczycielami i badań nad 

błędami popełnianymi przez uczniów. 

- listy przydatnych idiomów i czasowników 

nieregularnych oraz false friends. 

- 16 ilustrowanych plansz tematycznych oraz kolorowe mapki. 

2 

Longman słownik 

współczesny plus CD-

ROM, szt.16 

Longman  Słownik współczesny  to jeden z najpopularniejszych 

słowników na polskim rynku i  absolutny bestseller wśród 

słowników angielsko-polskich 

3 

Odtwarzacz do płyt, 

szt.2 

 

Dane techniczne: Przycisk sterowania dotykowego, Typ napędu: 

tacka                                                                                                 

Parametry i funkcje: BD Wise, BD Profile 5.0, Dostępna funkcja 

skalowania obrazu do wyższej rozdzielczości (DVD), Tryb 

szybkiego uruchamiania                                                                                          

Odtwarzane nośniki/formaty:Filmy w formacie Blu-ray 3D, 

Filmy w formacie Blu-ray, Płyty DVD-Video / DVD±R / 

DVD±RW, Płyty CD DA / CD-R / CD-RW, Płyty VCD 1.1                                     

Kodowanie sygnału audio: DTS 2.0 Channel, Dolby 2.0 Channel                  

Obsługa formatów Video: MPEG-2, MPEG-4, DivX, DivX HD, 

AVCHD, MKV, WM, JPEG (HD)                                           

Obsługa formatów audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

http://www.mall.pl/slownik/Blu-ray
http://www.mall.pl/slownik/MPEG-4
http://www.mall.pl/slownik/DivX%20HD
http://www.mall.pl/slownik/AVCHD
http://www.mall.pl/slownik/Dolby%20Digital
http://www.mall.pl/slownik/Dolby%20Digital%20Plus
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Dolby TrueHD, DTS-HD Bitstream, LPCM, AAC, MP3, WMA 

Możliwość podłączenia: Anynet+ (HDMI-CEC), Złącze 

Ethernet, Allshare (obsługa DLNA), Wejście USB 2.0×1 

4 

Router , szt.3 

 

 

typ sprzętu Router z obsługą trybu Multi-Mode 

klasa sprzętu do zastosowań domowych 

obsługiwane standardy 

sieci Wi-Fi 

• 802.11n draft 2.0 

• 802.11 b/g 

anteny 2 zewnętrzne 

obsługiwane standardy 

ADSL 
brak 

Funkcje  

bezpieczeństwa: 

• WPA2/WPA Personal i Enterprise;  

• WEP 128, 64 bity; 

• Filtrowanie adresów MAC;  

• zapora SPI 
 

5 

Słuchawki do pracowni 

językowej , szt.8 

 

 

 

 

Parametry techniczne:   

 pasmo przenoszenia: słuchawki 40 – 14,4 kHz / mikrofon 

40 – 15 kHz  

 nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW  

 czułość mikrofonu: 3 mV/Pa  

 nominalna impedancja: słuchawki 2 x 400 Ohm / 

mikrofon 200 Ohm  

 nominalne zniekształcenia THD: < 0.14%  

 max. moc wyj.: 100 mW  

 tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC)  

 siła nacisku: ca. 6 N  

 kabel: 1,5 m  

 masa (bez kabla): 270 g    

 miękka i elastyczna, super wytrzymała obudowa odporna 

na uszkodzenia mechaniczne  

 przetworniki słuchawek dostrojone do charakterystyki 

zakresu ludzkiej mowy  

 wysokiej jakości mikrofon dynamiczny z charakterystyką 

kardioidalną  

 podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych  

 bardzo selektywna charakterystyka kierunkowa 

mikrofonu eliminująca szumy i głosy z pomieszczenia, 

skuteczna izolacja akustyczna  

 solidny, specjalnie wzmocniony przewód sygnałowy  

 duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z przyjaznego 

dermatologicznie materiału  

 elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu  

http://www.mall.pl/slownik/Dolby%20TrueHD
http://www.mall.pl/slownik/Ethernet
http://www.mall.pl/slownik/DLNA
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 łatwe w konserwacji i utrzymaniu  

 bez konfekcji 

6 
Ekran do projektora, 

szt.1 

Rozmiar powierzchni projekcyjnej 150x 113;, sposób 

rozwiązania – manualny, Format obrazu: 4:3, Ramki -  standard 

25 mm 

7 
Uchwyt do projektora, 

szt.1 

Uniwersalny uchwyt do mocowania sufitowego projektorów 

posiadających 3 lub 4 gniazda śrub mocujących od spodu 

projektora. Dla projektorów o wadze nie przekraczającej 10 kg. 

Regulacja urządzenia w 3 płaszczyznach. Możliwość pochylenia 

projektora do 23o. Estetyczne wykonanie. Wysięgnik wykonany 

z rury aluminiowej.  

 

8 
Głośniki komputerowe 

szt1 

min. częstotliwość przenoszenia- 
 100 Hz  

maks. częstotliwość przenoszenia 
 20 kHz  

odstęp sygnału od szumu 
 82 dB  

ekranowanie magnetyczne 
 tak  

regulacja głośności 
 tak  

wyjście słuchawkowe 
 tak  

 

9 

Longman Collocations 

Dictionary and 

Thesaurus, szt.1 

Połączenie słownika kolokacji wraz ze słownikiem wyrazów 

bliskoznacznych pomaga rozwijać płynność w komunikacji 

ustnej i pisemnej. Korzystający ze słownika mają pewność, że 

wybierają poprawne słowo w danym kontekście. Academic 

Collocations List zawiera 2500 zestawień wyrazowych 

przydatnych w pisaniu prac naukowych w języku angielskim. 

Kod w słowniku daje dostęp do wersji online, dodatkowych 

kolokacji, synonimów i interaktywnych ćwiczeń ułatwiających 

ich zapamiętywanie. 

10 

Common Mistakes in 

English (new edition), 

wyd. Longman, szt.1 

Common Mistakes in English to wyjątkowy zbiór ponad 550 

przykładów typowych błędów popełnianych w języku 

angielskim (w tym false friends) wraz z objaśnieniami, dzięki 

którym uczniowie z łatwością unikną podobnych pomyłek. 

11 
Ksiązki Penguin 

Readers, szt.10 

Penguin Readers to wyjątkowa seria lektur w języku 

angielskim, dostępna aż na siedmiu poziomach zaawansowania. 

Świetna do wykorzystania w szkole lub samodzielnie po lekcjach 

czy na wakacjach. 

12 
My grammarLab 

intermediate, szt.1 

MyGrammarLab to połączenie książki z komponentem online 

oraz aplikacją na telefon komórkowy 

13 My grammarLab MyGrammarLab to połączenie książki z komponentem online 
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advanced, szt.1 oraz aplikacją na telefon komórkowy. 

14 
My grammarLab 

elementary, szt.10 

MyGrammarLab elementary, to połączenie książki z 

komponentem online oraz aplikacją na telefon komórkowy. 

15 
Longman phrasal verbs 

dictionary, szt.1 

Ponad 5000 czasowników złożonych. Strony Phrasal Verbs 

Activator pomagają wybrać najodpowiedniejszy czasownik 

złożony. 

16 
Longman idioms 

dictionary, szt.1 

Słownik, który umożliwia poznanie nowych idiomów oraz ich 

pochodzenia. Zawiera: 

ˇ ponad 6 000 idiomów 

ˇ angielski brytyjski i amerykański 

ˇ strony Idiom Activator pokazujące, jak wybrać 

najodpowiedniejszy idiom 

17 
Common mistakes in 

English, szt.1 

Ponad 550 przykładów typowych błędów, w& ,tym false friends, 

oraz objaśnienia, dzięki którym uczniowie z łatwością unikną 

podobnych błędów. 

18 Grammar express, szt.1 

Grammar Express to nowoczesny podręcznik do gramatyki 

o przejrzystym i czytelnym układzie, w którym zagadnienia 

gramatyczne oraz ćwiczenia przedstawione są na sąsiadujących 

stronach 

19 

Grammar practice 

upper- intermediate, 

szt.1 

Grammar Practice to gramatyka, która umożliwia płynne 

przejście od ćwiczeń do biegłej komunikacji. Trzecie wydanie 

znanej i cenionej na całym świecie gramatyki zostało 

wzbogacone o wiele zróżnicowanych ćwiczeń oraz interaktywny 

CD-ROM. 

20 
Grammar practice 

intermediate, szt.1 

Grammar Practice to gramatyka, która umożliwia płynne 

przejście od ćwiczeń do biegłej komunikacji. Trzecie wydanie 

znanej i cenionej na całym świecie gramatyki zostało 

wzbogacone o wiele zróżnicowanych ćwiczeń oraz interaktywny 

CD-ROM. 

- Krótkie i proste objaśnienia ułatwiają zrozumienie i 

pozostawiają więcej miejsca na ćwiczenia praktyczne. 

- Większe zróżnicowanie ćwiczeń niż w innych tego typu 

książkach gwarantuje, że uczniowie będą chętnie rozwiązywać 

kolejne zadania. 

- Nowe sekcje leksykalne poszerzają materiał gramatyczny i 

ułatwiają przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka 

angielskiego. 

- Nowe tabele samooceny umożliwiają regularną ocenę postępów 

oraz wykorzystanie książki na lekcji i w pracy samodzielnej. 

21 
Grammar practice pre-

intermediate, szt.1 

Grammar Practice to gramatyka, która umożliwia płynne 

przejście od ćwiczeń do biegłej komunikacji. Trzecie wydanie 

znanej i cenionej na całym świecie gramatyki zostało 

wzbogacone o wiele zróżnicowanych ćwiczeń oraz interaktywny 

CD-ROM. 

22 
Elementary vocabulary, 

szt.1 

Seria kładzie nacisk na wzbogacenie słownictwa. Różnorodne 

ćwiczenia mogą być wykorzystane od poziomu gimnazjum. 
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 ułatwia zapamiętywanie nowych słów, 

 zawiera lekcje powtórzeniowe i klucz do ćwiczeń, 

 pokazuje różnice między brytyjską a amerykańską 

odmianą angielskiego, 

 stanowi atrakcyjny materiał uzupełniający do 

wykorzystania na lekcjach, 

 jest idealna do samodzielnej nauki. 

23 
Intermediate 

vocabulary, szt.1 

Książka jest polecana przygotowującym się do egzaminów 

językowych na poziomie proficiency, czyli najwyższym stopniu 

znajomości języka obcego (C2). Znajdziemy tu kilka działów, w 

których wprowadzone słownictwo łączy jakiś wspólny 

mianownik: Topics, Related Word Groups, Word Formation, 

Problem Words, Idiom, Identification, Description, Style, 

Spoken English oraz dział z 'różnościami': Miscellaneous. 

Ćwiczenia mają różne formy, jednak przeważają krótkie teksty 

lub zestawy zdań, które należy uzupełnić wybierając właściwe z 

podanych słów. Zadbano też o intelektualną rozrywkę, 

umieszczając na końcu krótki rozdział Word Games, gdzie 

znajdziemy kilka propozycji gier językowych. 

24 
Test your prepositions, 

szt.1 

Powtórka z rozrywką! 

* w 60 testów w każdej książce oraz strategie efektywnej nauki. 

* Kluczowe obszary języka ćwiczone na różnorodne sposoby, 

np. krzyżówki, komiksy do uzupełnienia. 

* Idealne do powtórzeń w klasie i w domu. 

25 
Test your phrasal verbs, 

szt.1 

Powtórka z rozrywką! 

* w 60 testów w każdej książce oraz strategie efektywnej nauki. 

* Kluczowe obszary języka ćwiczone na różnorodne sposoby, 

np. krzyżówki, komiksy do uzupełnienia. 

* Idealne do powtórzeń w klasie i w domu. 

26 
Test your listening plus 

CD, szt.1 

 60 testów w każdej książce oraz strategie efektywnej 

nauki. 

 Kluczowe obszary języka ćwiczone na różnorodne 

sposoby, np. krzyżówki, komiksy do uzupełnienia. 

 Idealne do powtórzeń w klasie i w domu. 

27 

Grammar and 

Vocabulary for 

Cambridge First 2nd 

Edition, szt.1 

Książka zawiera dokładny opis struktur i słownictwa 

obowiązującego na poszczególnych egzaminach. Każdy rozdział 

w sposób zwięzły i jasny prezentuje gramatykę i słownictwo, 

oraz utrwala je poprzez różnorodne ćwiczenia. 

28 Grammarway 3, szt.1 

Grammarway to seria czterech kolorowych podręczników do 

nauki gramatyki angielskiej. Podręczniki przeznaczone są dla 

uczniów od poziomu beginner do upper-intermediate i 

zapewniają systematyczne poznawanie i ćwiczenie struktur 

gramatycznych oraz regularne powtórki poznanego wcześniej 

materiału. Seria Grammarway może być wykorzystana jako 

materiał uzupełniający kursowy podręcznik w szkole 

ponadpodstawowej i na kursach językowych. Rewelacyjnie 



 

 

Strona | 7 

sprawdza się zarówno w pracy z uczniami w klasie, jak i w 

postaci samouczka. 

29 
Filmy w języku 

angielskim, szt.14 

1.The picture of Dorian Gray 

2. The adventures of Sherlock Holmes 

3.Murder on the Orient Express 

4. Tears of the giraffe 

5. Doctor Faustus 

6. The Client 

7. The Pelican Brief 

8. Sherlock Holmes short stories 

9. The story of the internet 

10.World folktales 

11.The strange case of doctor Jekyll and mr Hy de 

12. Captain Corelli's mandolin 

13. East of Eden 

14. Schindler's List 
 

30 

Mathable Junior 

(matematyczne 

łamigłówki) , szt.4 

Gra planszowa, rozwijająca zdolności matematyczne oraz 

logiczne i strategiczne myślenie 

31 
Supermatematyk Maxi, 

szt.2 

Losując kolejno z worka cyfry i znaki działań matematycznych, 

gracze starają się ułożyć jak najszybciej działanie , którego 

wynikiem jest jedna z liczb przedstawionych na odkrytej karcie. 

Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej prawidłowych działań. Gra 

zmusza do myślenia, jest emocjonująca zabawą i zarazem 

znakomitym treningiem liczenia. 

32 
LABIrynt – gra 

logiczna, szt.4 

Gra logiczna, dzieci nabywają i utrwalają umiejętność orientacji 

na płaszczyźnie. Uczestnicząc w rozgrywce ćwiczą też 

koncentrację, logiczne myślenie, przewidywanie i wyciąganie 

wniosków. 

33 

Blik Blok – gra 

logiczna przestrzenna, 

szt.4 

Blik Blok jest doskonałą zabawą rozwijającą twoją wyobraźnię 

przestrzenną i spostrzegawczość przez ukłądanie budowli w 3D 

na 4 poziomach 

34 
Qubix – gra logiczna 

przestrzenna, szt.4 

Qubix łączy dziecięcą radość budowania z klocków, z dojrzałą 

satysfakcją, jaką daje logiczne myślenie, planowanie i realizacja 

zamierzonych celów. Gra jest przeznaczona dla starszych dzieci, 

młodzieży i dla dorosłych. 

35 Q-bitz - gra, szt.2 Gra rozwijająca spostrzegawczość i wyobraźnię 

36 
Q-Bitz Extreme - gra, 

szt.2 
Gra rozwijająca spostrzegawczość i wyobraźnię 

37 Colorpop, szt.2 

Gra logiczna. Sto żetonów losowo wkłada się do prowadnic, 

które tworzą planszę. Należy sprawdzić czy nie ma więcej niż 

pięć żetonów tego samego koloru, przylegających do siebie w 

pionie lub poziomie. Gracze wybierają losowo po jednym z 

tajnych żetonów i sprawdzają swój kolor. 

38 
Głowa pełna liczb - gra 

matematyczna, szt.2 

Atrakcyjna gra matematyczna wymaga intensywnego liczenia w 

pamięci. Celem gry jest utworzenie jak największej ilości 
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prawidłowych równań do liczb wyrzuconych przez 6 kostek. 

Istnieje wariant dla mniejszej grupy graczy (od 2 do 6 osób) oraz 

dla grupy większej niż 6 osób. 

39 
Equate - Matematyczne 

Scrabble, szt.2 

Equate to gra planszowa, którą można porównać do 

"Matematycznych Scrabble".Cel gry: Wykorzystując posiadane 

płytki, gracz ma za zadanie tworzyć równania matematyczne, 

zdobywając punkty za każde poprawnie sformułowane równanie. 

Equate to gra dla 2-4 osób doskonaląca umiejętność 

wykonywania działań arytmetycznych na liczbach. 

40 

Mathable Deluxe 

(matematyczne 

łamigłówki) , szt.2 

Gra  rozwijająca zdolności matematyczne oraz logiczne i 

strategiczne myślenie. Układamy równania mając działania w 

domyśle. 

41 

Mathable Domino 

(matematyczne 

łamigłówki) , szt.2 

Domino w wydaniu matematycznym, gdzie zastosowane 

działanie jest w domyśle 

42 
Trójkątne Domino 

(Linia klasyczna) , szt.2 

Trójkątne Domino jest grą przypominającą zasadami klasyczne 

domino, w którym prostokątne kamienie zastąpiono trójkątnymi 

płytkami. 

43 
Rummikub Oryginalny, 

szt.2 

Celem gry jest jak najszybsze wyłożenie na stół wszystkich 

kostek ze swojej tabliczki. Gracz, który dokona tego jako 

pierwszy - wygrywa. Inni gracze liczą punkty pozostałe im na 

tabliczkach i zapisują je ze znakiem ujemnym. 

44 
Super Farmer (edycja 

2013) , szt.2 

. "Super Farmer" to rodzaj gry ekonomicznej - uczy liczenia, 

przewidywania, planowania i kalkulowania ryzyka - 

umiejętności niezwykle dzisiaj przydatnych. 

45 Rancho, szt.2 

Rancho jest kontynuacją popularnego Superfarmera. Rancho 

wykorzystuje niektóre idee Superfarmera, ale zawiera także 

zupełnie nowe elementy i oferuje graczom inne możliwości 

decyzyjne. Gra zapewnia rozgrywkę pełną emocji, śmiechu, 

okrzyków i pozytywnych wrażeń. 

46 Logix Mini, szt.2 
LOGIX to gra logiczna, przestrzenna gra planszowa, w której 

liczy się taktyka, wyobraźnia i szczęśliwy traf 

47 Logix, szt.2 Większa wersja gry 

48 
Qwirkle (edycja polska) 

, szt.2 

Zasady gry Qwirkle są niezwykle proste, jednak wymagają 

zarówno strategicznego, jak i taktycznego myślenia. Przy 

pomocy 108 dużych, drewnianych płytek gracze muszą tworzyć 

rzędy zawierające ten sam kolor, ale różne symbole albo 

zawierające ten sam symbol, ale różne kolor 

49 

Unikat - układanka 

logiczna Smart Games, 

szt.2 

Wygra ten, kto jest najbardziej spostrzegawczy, kto umie 

sprawnie przewidzieć kolejne ruchy i kto mądrze podejmuje 

decyzje. Gracze kolejno układają kartoniki do gry jeden obok 

drugiego. Warunek jest tylko jeden – sąsiednie kartoniki mogą 

się różnić tylko jedną z czterech cech. Te cechy to kształt, kolor, 

wielkość wzoru i kolor tła. 

50 
Trio - układanka 

logiczna Smart Games, 

Spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i refleks - tego 

potrzeba aby wygrywać w Trio. 
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szt.2  

Proste reguły gry: gdzie przestawić jeden z pionków na planszy, 

aby odtworzyć ustawienie z karty? Wiesz już? To zawołaj "Trio" 

i weź kartę. Kto zbierze najwięcej kart, wygrywa. 

51 Digit, szt.2 Wciągająca gra logiczna dla graczy w wieku 8+ 

52 

Set - rodzinna gra 

karciana (edycja 

polska) , szt.2 

Gra SET rodzinna gra karciana 6+ 

53 6 bierze! , szt.2 

6 bierze (czyli szósta bierze) jest przykładem gry, która mimo 

swojej prostoty, a może właśnie dzięki niej, jest w stanie 

zapewnić wiele godzin świetnej zabawy. Nieskomplikowane 

zasady pozwalają opanować karciankę już przy pierwszej 

rozgrywce, a spora doza losowości (przy zastosowaniu zasad 

podstawowych) nie pozwala na stworzenie zawsze wygrywającej 

taktyki 

54 Fasolki, szt.2 
Fasolki (Bohnanza) jest szybką i przyjemną grą karcianą dla 

całej rodziny 

55 
Fasolki: Rozszerzenie, 

szt.2 

Fasolki: Rozszerzenie to zupełnie nowy członek rodziny gier 

opowiadających o hodowaniu i sprzedaży fasoli. Do gry 

wymagana jest podstawowa wersja gry Fasolki! 

56 Callisto, szt.2 

Gra logiczna, w której każdy gracz próbuje swoimi klockami 

zająć jak największy obszar na planszy. Jednocześnie stara się 

przeszkodzić innym zawodnikom w rozbudowie ich terytoriów. 

Klocki należy dokładać tak, by przylegały do kolumn lub innych 

klocków w tym samym kolorze. 

57 

Blockers - familijna 

logiczna gra planszowa, 

szt.2 

"Blockers" to gra o bardzo prostych zasadach, a jednocześnie 

można w niej zastosować szereg odmiennych strategii. Przed 

każdym z uczestników stoją dwa cele - zakończyć zabawę z jak 

najmniejszą liczbą grup na stole i uniknąć schwytania zbyt wielu 

płytek tego samego koloru. 

58 
Geniusz - wersja 

familijna, szt.2 

. "Geniusz - wersja familijna" to prosta i wciągająca gra logiczna, 

która zdobyła szereg nagród. Spróbuj sam a przekonasz się, że 

jedna rozgrywka to zbyt mało… 

59 
Geniusz Gra karciana, 

szt.2 

Głównym celem rozgrywki jest dopasowanie symboli na kartach 

do tych, które leżą już na stole. Wygrywa osoba, która jako 

pierwsza zbierze przynajmniej siedem punktów w każdym z 

sześciu symboli. 

60 
Pentago. Edycja polska, 

szt.2 

Gracze na przemian układają na planszy po jednej kuli w swoim 

kolorze. Wygrywa gracz, który jako pierwszy ułoży 5 swoich kul 

w jednym rzędzie (w pionie, poziomie lub na ukos). Wydaje się 

łatwe? Tylko pozornie - po każdym ułożeniu kuli gracz obraca 

jedną z czterech części planszy o 90 stopni! Gra wymaga więc od 

graczy planowania swoich ruchów oraz przewidywania działań 

przeciwnika. 

61 
Pentago Multiplayer - 

gra dla czterech osób, 
Gra Pentago w wersji dla 4 osób 
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szt.2 

62 OVO, szt.2 Logiczna gra dla 2 lub 4 graczy. 

63 Next! , szt.2 

Gra w której każdy gracz rzuca kośćmi trzy razy w swojej 

kolejce; jeśli gracz wyrzuci układ wskazany na jednej z trzech 

kart bierze tę kartę, kładzie ją zakrytą przed sobą i jego kolejka 

się kończy. Niektóre karty mają większą wartość niż inne, lecz 

wymagają wyrzucenia trudniejszego układu. Grę wygrywa 

osoba, która na koniec gry posiada najwięcej punktów. 

64 Kakuzu Classic, szt.2 
Gra logiczna. Kakuzu pozwala wielu graczom na zmierzenie się 

wspólnie w pojedynku nad planszą ze wzorem sudoku. 

65 
Tantrix Game Pack - 56 

elementów, szt.2 

Tantrix Game Pack składa się z 56 kolorowych, 

ponumerowanych płytek  

Zestaw zawiera 50-stronicową instrukcją zawierającą niezliczone 

zadania! 

66 Quoridor Classic, szt.2 

Gra logiczna. Celem gry jest jak najszybsze dotarcie swoim 

pionem do końca przeciwległego końca planszy. Jeżeli 

dokonamy tego przed przeciwnikiem, to wygrywamy. 

Problemem jest to, że przeciwnik ustawia na planszy ogrodzenia, 

które mają za zadanie spowolnić twój ruch! Nie martw się jednak 

– wyjście jest zawsze. Ale czy uda ci się znaleźć najkrótszą 

drogę? 

67 Batik Classic, szt.2 

Batik Classic to niezwykła gra logiczna. Każdy z graczy 

dysponuje 9 elementami o różnym kształcie. Gracze na zmianę 

umieszczają własne elementy między szybkami planszy 

68 Gobblet Classic, szt.2 

Gra logiczna, której celem gry jest uszeregowanie czterech z 

własnych Gobbletów w jednym rzędzie. W każdej turze, musisz 

zagrać nowego Gobbleta albo przemieścić Gobbleta na planszy. 

69 Inside, szt.2 

Gra logiczna, w której dwaj gracze budują w turach piramidę ze 

swoich klocków. Kiedy piramida jest gotowa, każda z 3 ścian 

składa się z 15 klocków. Zwycięzcą zostaje gracz, który umieści 

najwięcej swoich klocków na przynajmniej 2 ścianach. 

70 Quarto Classic, szt.2 
Quarto! jest wciągającą grą logiczną trochę przypominającą 

zasadami stare „kółko i krzyżyk”. 

71 Katamino Deluxe, szt.4 

Katamino jest dynamiczną układanką i zmuszającą do myślenia 

zagadką. Rozwija zmysł obserwacji i zdolność logicznego 

myślenia. 

72 
Tangram - puzzle 

edukacyjne, szt.2 

Klasyczny tangram wykonany z lakierowanego drewna. Zestaw 

zawiera książeczkę z zadaniami i rozwiązaniami 

73 

Tangram - puzzle 

edukacyjne wersja 

ekonomiczna, szt.2 

Tangram w wersji ekonomicznej zawierający drewniane klocki i 

kartkę z zadaniami 

74 
Puzzle - Happy Cube - 

sześciopak, szt.2 

Puzzle Happy to rewelacyjne zabawki edukacyjne kształtujące 

zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. 

75 
Puzzle - Marble Cube - 

sześciopak, szt.2 

Puzzle Happy to rewelacyjne zabawki edukacyjne kształtujące 

zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. 

76 Puzzle - Profi Cube - Puzzle Happy to rewelacyjne zabawki edukacyjne kształtujące 
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sześciopak, szt.2 zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. 

77 
101 Łamigłówek - 

wyzwanie mistrza, szt.4 

Wydaną pierwszy raz w Polsce książkę Noba Yoshigahary, 

znanego na całym świecie mistrza i twórcy genialnych 

łamigłówek, takich jak Rushhour, Hoppers, Shape by shape, a 

Puzzle T właśnie jemu zawdzięczają swój obecny wygląd. 

78 

Domino i kości. 

Łamigłówki - sprawdź 

swoje umiejętności 

logiczne, szt.4 

Zbiór zawierający ponad 90 łamigłówek – początkowo są to 

zadania bardzo proste, potem jednak poziom trudności zadań 

stopniowo wzrasta, nie brak tu bardziej skomplikowanych 

zagadek, których rozwiązanie przynosi wiele satysfakcji. 

79 

Konkursy 

matematyczne dla 

gimnazjum Wyd.2012, 

szt.20 

Zbiór ten zawiera zadania z konkursów matematycznych dla 

gimnazjów organizowanych w województwie kujawsko-

pomorskim od roku szkolnego 2000/2001. Zadania nie 

wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Są to zadania 

o podwyższonym stopniu trudności, które mogą być przydatne w 

pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie. 

80 

Matematyka na szóstkę. 

Zbiór zadań dla klas I–

III gimnazjum, szt.10 

Zbiór zadań przeznaczony dla uczniów klas I–III gimnazjum 

zgodny z aktualną Podstawą programową. Zbiór zawiera 1160 

zadań i składa się z trzech części. Pierwsza to 920 zadań, w tym 

515 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi i 405 zadań 

otwartych krótkiej odpowiedzi. W związku z tym, że przed 

każdym rozdziałem tej części zbioru umieszczona jest tematyka 

zadań, książka może być wykorzystana na każdej lekcji 

matematyki. Część druga zawiera osiem zestawów 

egzaminacyjnych, a w nich 240 zadań, w tym 160 zadań 

zamkniętych różnego typu i 80 zadań otwartych, sprawdzających 

opanowanie wiadomości i umiejętności w formie, z jaką uczeń 

spotka się na egzaminie. 

Część trzecia zawiera odpowiedzi do prawie wszystkich zadań, a 

do trudniejszych – dodatkowe wskazówki. Zadania w zbiorze są 

zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Są to zadania 

różnego typu ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych 

problemów z różnych dziedzin. 

81 
Liga zadaniowa XX lat 

Zadania wybrane, szt.2 

Liga Zadaniowa jest jednym z nielicznych w Polsce konkursów 

matematycznych dla uczniów klas VI szkół podstawowych i I 

oraz II klas gimnazjum. Głównym inicjatorem konkursu był prof. 

Leon Jeśmanowicz pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu,znakomity dydaktyk i popularyzator 

matematyki. Konkurs ten odbywa się nieprzerwanie od roku 

1987 początkowo na terenie województwa toruńskiego, a 

obecnie objął cale województwo kujawsko-pomorskie. Głównym 

celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej w 

zakresie zgodnym z programem nauczania. Podstawowym 

zamierzeniem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów 

poprzez ukazanie matematyki w interesujący sposób.  

82 
Podróż dookoła świata - 

EduROM - 11-12lat 

Gracz otrzymuje od wuja podróżnika list, mapę oraz drewnianą 

maskę. W liście wuj prosi o pomoc w odnalezieniu i przekazaniu 

http://ksiegarnia.pwn.pl/szukaj/0/zadania.html
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MAT, szt.2 do muzeów sześciu niezwykłych skarbów kultury rozsianych po 

całym świecie. Ostrzega również przed bardzo przebiegłym 

złodziejem dzieł sztuki, który śledzi od dawna starego 

podróżnika i chce sobie przywłaszczyć znajdywane przez niego 

cenne przedmioty. 

83 
Detektyw - EduROM - 

11-12 MAT, szt.2 

Z muzeum skradziono obraz. Złodziej zabrał najcenniejszy 

eksponat, wypożyczony muzeum przez prywatnego 

kolekcjonera. Policja jest bezradna. Gracz musi odnaleźć i 

przesłuchać świadków oraz zgromadzić informacje w aktach. 

Wśród podejrzanych są stróż muzeum, konserwator obrazów, 

para turystów, dyrektor muzeum i sam kolekcjoner. Trzeba 

działać zdecydowanie i szukać tak długo, aż uda się ustalić, co 

naprawdę się zdarzyło w muzeum.. 

84 
Lekcjoteka Matematyka 

klasy 4-6, szt.3 

 Funkcjonalna pomoc dydaktyczna, przygotowana dla 

nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6. Program 

zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne, stanowiące 

wprowadzenie do  interaktywnego świata portalu Nauczyciel.pl. 

Wszystkie zgromadzone w programie materiały są zgodne z 

nową podstawą programową. Lekcjotek@ jest bazą pomysłów na 

prowadzenie zajęć z  wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. 

Praca z programem to  połączenie nowoczesnych metod 

prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, 

prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki 

którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko 

i efektywnie.  

85 
Układanka Schubitrix 

dzielenie do 1000, szt.3 

SCHUBITRIX jest oryginalną w formie układanką. w której 

obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy 

układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są 

zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie 

trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do zadań i to w taki 

sposób, aby wszystkie stykające się elementy pasowały do siebie 

wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia szybką 

samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 

86 
układanka Schubitrix 

Miary długości, szt.3 

SCHUBITRIX jest oryginalną w formie układanką, w której 

obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy 

układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są 

zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie 

trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do zadań i to w taki 

sposób, aby wszystkie stykające się elementy pasowały do siebie 

wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia szybką 

samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 

87 
Układanka Scubitrix 

Miary wagowe, szt.3 

Układanka pozwala ćwiczyć umiejętność ważenia i mierzenia. 

Wymaga poprawnego rozumowania, umiejętności przeliczania 

jednostek. 

SCHUBITRIX jest oryginalna w formie układanką. w której 

obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy 
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układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są 

zadania lub odpowiedzi.  

Zadaniem dzieci jest takie ułożenie trójkątów, aby dopasować 

odpowiedzi do zadań i to w taki sposób, aby wszystkie stykające 

się elementy pasowały do siebie wzdłuż każdego boku. Powstała 

figura umożliwia szybką samokontrolę poprawności wykonania 

wszystkich zadań. 

87 

Układanka Schubitrix 

mnożenie do 1000, 

szt.3 

SCHUBITRIX jest oryginalną w formie układanką. w której 

obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy 

układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są 

zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie 

trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do zadań i to w taki 

sposób, aby wszystkie stykające się elementy pasowały do siebie 

wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia szybką 

samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 

89 

Układanka Schubitrix 

mnożenie i dzielenie do 

1000, szt.3 

SCHUBITRIX jest oryginalna w formie układanką. w której 

obowiązują reguły podobne do gry w domino. Elementy 

układanki są jednak trójkątne - na każdym z boków zapisane są 

zadania lub odpowiedzi. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie 

trójkątów, aby dopasować odpowiedzi do zadań i to w taki 

sposób, aby wszystkie stykające się elementy pasowały do siebie 

wzdłuż każdego boku. Powstała figura umożliwia szybką 

samokontrolę poprawności wykonania wszystkich zadań. 

90 
układanka Schubitrix 

Ułamki, szt.3 

Skracanie ułamków oraz zamiana ułamka zwykłego na 

dziesiętny - teraz w formie atrakcyjnej dydaktycznej układanki. 

Doskonała do zastosowania zarówno w szkole (na zajęciach 

reedukacyjnych, bądź jako dodatkowe zadania dla dzieci 

zdolnych), jak również w pracy z dzieckiem w domu. Zestaw 

zawiera 2 układanki o zróżnicowanym stopniu trudności: 

skracanie i rozszerzanie ułamków oraz zamiana ułamka 

zwykłego na dziesiętny i odwrotnie. 

91 

Bryły i siatki 

geomentryczne - 16cz. 

Zestaw geometr, szt.3 

16-częściowy zestaw brył geometrycznych z siatkami. 

Wysokość ok. 8 cm.  
8 różnych brył wykonanych ze sztucznego szkła i 8 siatek z 

barwnego tworzywa sztucznego. Siatki nie są klejone - składają 

się tylko z jednej części. Siatki posiadają wyżłobione linie 

zgięcia, boki natomiast są złamane. Dzięki temu, bryła się nie 

rozkleja. Podczas pracy z tym materiałem dydaktycznym, 

uczniowie nabywają wiedzy o bryłach geometrycznych i ich 

siatkach powierzchniowych. Pracując z bryłami, dzieci 

odkrywają również jak wygląda rozłożona siatka oraz uczą się 

rozróżniać stosunki wielkości pomiędzy bryłami. Podstawy brył 

są zdejmowane. Jeśli wyjmie się również siatkę, to wtedy bryły 

można napełniać dowolnym materiałem, lub przesypywać go z 

jednej do drugiej. Uczniowie mają możliwość poznania zjawisko 

objętości. 
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92 

Matematyka 1 - 

multimedialny program 

eduk. , szt.2 

 Matematyka 1 to multimedialny program edukacyjny, który 

zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne 

ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresach: liczby 

całkowite, liczby ujemne, liczby dziesiętne i ułamki. Jest 

przeznaczony dla dzieci z klas 1-6 na poziomie szkoły 

podstawowej.. Ćwiczenia interaktywne ułatwiają doskonalenie 

takich umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie oraz ćwiczenie orientacji na osi liczbowej i 

porównywanie jednostek. Działy tematyczne: Dodawanie i 

odejmowanie – dodawanie dwóch liczb, odejmowanie dwóch 

liczb, dodawanie i odejmowanie trzech liczb Mnożenie i 

dzielenie – mnożenie dwóch liczb, dzielenie dwóch liczb, 

zadania z nawiasami Porównywanie liczb – większa/mniejsza, 

większa/mniejsza o ile?, oś liczbowa Zadania wykonywane 

kolejno – piramida, pociąg Tabele – kwadrat 3x3, tabela 

Jednostki – porównywanie jednostek, gra memory . 

93 
Ułamki magnetyczne z 

sortownikiem, szt.2 

Doskonała pomoc dydaktyczna dla nauczających aktywnie. 

Idealnie przywierają całą powierzchnią zarówno do tablic 

białych jak i zielonych wykonanych z blachy. Wykonane z 

elastycznego tworzywa sztucznego pokrytego od spodu na całej 

powierzchni specjalną powłoką magnetyczną, zatem nie tłuką się 

i nie odklejają się od nich taśmy magnetyczne. Sortownik 

umożliwia natychmiastowy dostęp do każdego ułamka co 

pozwala na swobodne operowanie całą ich paletą „z ręki” 

podczas zajęć przy tablicy, a ponieważ posiada specjalną 

profilowaną przeźroczystą pokrywę zabezpieczającą ułamki 

przed kurzem – stanowi sam w sobie jednocześnie idealne 

miejsce przechowywania tej cennej pomocy dydaktycznej. 

94 

Magnetyczne bryły - 

ułamki - zest 20el. , 

szt.2 

Zestaw dydaktyczny składa się z 8 brył: 4 sześcianów i 4 kul; 

razem 20 elementów.  Kule i sześciany podzielone zostały na: 

1/2, 1/3, 1/4 oraz 1 niepodzielona bryła.W elementach zatopione 

zostały magnesy, co sprawia, że poszczególne części trzymają się 

razem. Średnica kuli oraz bok sześcianu to 7.5cm 

95 

Magnetyczne koła 

ułamkowe - do tablicy, 

szt.2 

18 cm dwustronne magnetyczne koła ułamkowe. Z jednej strony 

oznaczone zostały ułamki, natomiast z drugiej strony procenty. 

Zestaw zawiera 9 kół: 1 , 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 

96 
Kwadraty ułamkowe - 

dla uczniów, szt.4 

Zestaw pozwala pokazać, że ułamki są częściami, które składają 

się na całość. Zestaw zawiera ekwiwalent 8 pełnych kwadratów: 

1/2, 1/3, 1/6(2 kombinacje), 1/4(3 kombinacje) oraz jeden cały 

kwadrat. Plastikowe pudełko, może również służyć jako taca do 

układania. 

97 
Geoplan duży - zestaw 

8, szt.2 

Zestaw może być wykorzystywany podczas nauki figur 

geometrycznych, nazw figur, kształtów, tematem symetrii oraz 

ułamkach. Z jednej strony bolce ułożone są symetrycznie, 

natomiast z drugiej symetrycznie. Zestaw zawiera elastyczne 

gumki. Wymiary: 23cm x 23cm 
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EduROM Geografia 

gimnazjum - program 

multimedialny, szt.1 

EduROM Multimedialna baza wiedzy – Geografia to 

najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program 

komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania geografii w 

gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza 

omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje 

czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne 

narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. 

Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe 

animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – 

wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana przez 

ucznia niezwykle szybko i efektywnie. 

99 Kompas do map, szt.8 

Przydatny do wycieczek w teren i czytania mapy. Zawartość: śr. 

kompasu 5,5 cm, obudowa 9 x 6,5 cm oraz przezroczysty dół z 

liniami 

100 

Roczny dostęp do 

portalu Nauczyciel.pl 

(pakiet geografia) , szt1 

Atrakcyjne i dopasowane merytorycznie materiały multimedialne 

do przedmiotu Geografia, to świetna baza pomysłów na 

przeprowadzenie ciekawych lekcji z uczniami na tablicy 

interaktywnej bądź rzutniku. W pakiecie dostępnych jest 268 

zasobów, w tym między innymi: animacje (6), symulacje (8), 

ilustracje (27), pokazy slajdów (43), mapy (2), filmy video (9) i 

ekrany uczniowskie (54). 

101 

Atlas geograficzny. 

Polska, kontynenty, 

świat, szt.8 

Numer 1 wśród atlasów. „Atlas geograficzny. Polska, 

kontynenty, świat” został przeredagowany i uzupełniony tak, aby 

odpowiadał wymaganiom nowej podstawy programowej. 

* Staranny dobór map tematycznych Polski, kontynentów i 

świata w atlasie oraz korelacja z mapami ściennymi umożliwiają 

wygodne i sprawne prowadzenie lekcji geografii. 

* Wysoki poziom merytoryczny atlasu i profesjonalne 

wykonanie sprawia, że wszystkie mapy są czytelne i dokładne. 

* Wykorzystanie najnowszych informacji oraz danych 

statystycznych gwarantuje aktualność treści atlasu. 

* Publikację wzbogacono o ponad 50 nowych map niezbędnych 

podczas realizacji założeń nowej podstawy programowej. 

102 

Polska. Mapa 

ogólnogeograficzna/ 

mapa do ćwiczeń, szt.2 

Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski; 

przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody 

hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, 

sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw druga strona 

zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa)... 

103 

Europa. Mapa 

ogólnogeograficzna/ma

pa do ćwiczeń, szt.2 

Na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Europy; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni 

kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie 

najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg 

granic państw ... 

104 
Azja. Mapa 

ogólnogeograficzna/ma

Na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Azji; 

na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni kontynentu 
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pa do ćwiczeń, szt.1 (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów 

hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii 

kolejowych i dróg, przebieg granic państw ... 

105 

Afryka. Mapa 

ogólnogeograficzna/ma

pa do ćwiczeń, szt.1 

Na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Afryki; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni 

kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie 

najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg 

granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia bogate 

nazewnictwo fizycznogeograficzne. Dodatkowo pod mapą 

zamieszczono przekrój hipsometryczny przez kontynent 

afrykański. Na drugiej stronie znajdują się wersje mapy i 

przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa). 

106 

Ameryka Południowa. 

Mapa 

ogólnogeograficzna/ma

pa do ćwiczeń, szt.1 

Na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Ameryki Południowej; na mapie przedstawiono ukształtowanie 

powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie 

najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg 

... 

107 

Ameryka Północna. 

Mapa 

ogólnogeograficzna/ma

pa do ćwiczeń, szt.1 

Na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Ameryki Północnej; na mapie przedstawiono ukształtowanie 

powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie 

najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg 

granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia bogate 

nazewnictwo fizycznogeograficzne, Dodatkowo pod mapą 

zamieszczono przekrój hipsometryczny przez kontynent 

północnoamerykański. Na drugiej stronie znajdują się wersje 

mapy i przekroju przeznaczone do ćwiczeń (bez nazewnictwa). 

108 

Australia i Oceania. 

Mapa 

ogólnogeograficzna, 

szt.1 

Na mapie ogólnogeograficznej Australii i Oceanii przedstawiono 

ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę 

hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, 

położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i 

dróg, przebieg granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia 

bogate nazewnictwo fizycznogeograficzne . 

109 

Antarktyda. Mapa 

ogólnogeograficzna, 

szt.1 
Mapa ścienna ogólnogeograficzna Antarktydy.. 

110 
Polska. Podział 

administracyjny, szt.2 

Mapa główna przedstawia podział administracyjny Polski z 

uwzględnieniem zasadniczych jednostek podziału: gmin, 

powiatów i województw; wyróżniono powiaty ziemskie i 

grodzkie, zaznaczono siedziby poszczególnych jednostek 

terytorialnych; w podkładzie naniesiono aktualną sieć dróg i 

autostrad oraz sieć osadniczą z uwzględnieniem wielkości miast 

111 
Świat. Mapa 

ogólnogeograficzna / 

Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna świata w 

skali 19 000 000 przedstawiająca ukształtowanie powierzchni 
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mapa do ćwiczeń, szt.2 (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów 

hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo 

zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy 

ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy 

nazewnictwa) 

112 

Małopolska. Mapa 

regionalna 

ogólnogeograficzna/kra

jobrazowa, szt.2 

Na pierwszej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Małopolski; przedstawiono na niej ukształtowanie powierzchni 

regionu (z zastosowaniem metody hipsometrycznej), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, dokładne podziały 

fizycznogeograficzny i administracyjny, sieć dróg i kolei oraz 

sieć osadniczą. Druga strona zawiera mapę krajobrazową, której 

treść obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki, kultury, 

turystyki, ochrony przyrody a także historii Małopolski; 

atrakcyjność mapy podnoszą zdjęcia najważniejszych atrakcji 

turystycznych 

113 

Multimedialny 

Geograficzny Atlas 

Świata, szt.2 

Multimedialny Geograficzny Atlas Świata składający się z 23 

interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest 

pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z 

myślą o nauczaniu geografii w szkołach i w domu. Zgodny z 

nową podstawą programową i współpracujący z każdym 

podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym 

narzędziem. Jego zalety zostały docenione na kieleckich targach 

EDUKACJA 2013, podczas których atlas został nagrodzony 

certyfikatem KLASY MARZEŃ. 

114 

Parki narodowe i inne 

formy ochrony 

przyrody w Polsce. 

Atlas i przewodnik 

multimedialny. , szt.4 

Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach 

narodowych na płycie CD. Treść podzielona jest na trzy części: 

1. Moduł poglądowy, zawierający następujący materiał 

dydaktyczny: 

   a) przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w 

Polsce, ich definicje i rozróżnienie; 

   b) zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych 

obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i 

znaków zakazów; 

   c) opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, 

położenia, najważniejszych walorów i chronionych gatunków; 

   d) projektowane parki narodowe – gdzie i dlaczego powinny 

powstać; 

   e) interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami 

narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, 

rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO; 

2. Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet 

interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów 

na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce 

przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowizualnym. 
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3. Moduł obudowy metodycznej, zawierający opis atlasu i 

przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze 

lekcji. 

115 
Strefy klimatyczne 

świata – mapa, szt.1 

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca strefową klasyfikację 

klimatów oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. 

Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów. Mapa 

laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej 

wytrzymałości na rozdzieranie 

116 
Skały i minerały, 

kolekcja 50 szt. , szt.1 

W estetycznym zamykanym drewnianym pudełku o wymiarach 

po otwarciu: 48 cm x 33 cm, zgromadzono 50 próbek 

najpopularniejszych skał i minerałów. W zestawie znajduje się 

zarówno wykaz nazw polskich, jak i ich tłumaczenia między 

innymi na język angielski, niemiecki, francuski. Okazy zostały 

ułożone i ponumerowane wg wykazu, a każdy z nich znajduje się 

w osobnej plastikowej foremce natomiast te które występują jako 

wielopostaciowe lub sypkie zostały opakowane w foliowe 

woreczki. 

117 

EduROM 

multimedialna baza 

wiedzy dla gimnazjum 

1 2 3, szt.1 

EduROM Multimedialna baza wiedzy – Geografia to 

najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program 

komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania geografii w 

gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza 

omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje 

czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne 

narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. 

118 
Duży przestrzenny 

model liścia, szt.1 

Duży przestrzenny model liścia, doskonale obrazujący 

poszczególne warstwy komórek. 

119 

Wykonany z tworzywa 

sztucznego 

trójwymiarowy model 

korzenia. , szt.1 

Wykonany z tworzywa sztucznego trójwymiarowy model 

korzenia. Doskonale przedstawiający budowę tkankową tego 

organu. Poszczególne warstwy są oznaczone odpowiednimi 

kolorami. Przestrzennie zaznaczone zostały poszczególne 

komórki. 

120 
Biologia plansze zestaw 

7 szt. 100 x 70 cm, szt.1 

Zestaw składa się z 7 plansz formatu 100 x 70 cm. Wykonanie 

folia strukturalna, każda plansza oprawiona jest w dwie listewki 

metalowe - górną i dolną przystosowane do zawieszenia 

Tytuły plansz: 
1. Komórki i tkanki zwierzęce i roślinne 

2. Bakterie i wirusy 

3. Pasożyty człowieka (glista ludzka, malaria, tasiemiec) 

4. Budowa i replikacja DNA 

5. Mejoza i dziedziczenie cech 

6. Witaminy w organizmie człowieka 

7. Mikroelementy i makroelementy w organizmie człowieka 

121 
Genetyka DNA plansza 

100 x 70 cm, szt.1 

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca przystępnie 

prawa Mendla. Zilustrowany jest proces dziedziczenia barw 

kwiatów u grochu z pełną dominacją oraz u kwiatów wyżlinu z 

niepełną dominacją. W drugim kartonie bocznym przedstawiony 
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jest proces dziedziczenia kształtów i barw nasion u 

grochu.Dzięki przejrzystym, łatwo zapadającym w pamięć 

kolorowym ilustracjom jest doskonałym, szybko przyswajalnym 

źródłem wiedzy. 

122 

Układ nerwowy 

program interaktywny, 

szt.1 

"Układ nerwowy", to program interaktywny przeznaczony dla 

klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Zastosowanie: 

- do nauki na tablicy interaktywnej na lekcjach biologii  

- do tworzenia wizualnych przykładów 

- do ćwiczeń 

Zawartość programu: 
- 23 interaktywne strony do nauki budowy układu nerwowego, 

rdzenia kręgowego i neuronu 

- 3 grupy zadań interaktywnych 

- animacja przekazu impulsu nerwowego 

123 
Szkiełka nakrywkowe 

100 szt. , szt.2 

Zestaw 100 szkiełek nakrywkowych czystych do 

przygotowywania preparatów mikroskopowych. 

124 
Szkiełka podstawowe 

50 szt. , szt.2 

Zestaw 50 szkiełek podstawowych mikroskopowych 

szlifowanych, stosowanych zarówno w przygotowaniu 

preparatów biologicznych, jak i dobre do badań rozmazów. 

125 Model kwiatu, szt.1 

Duży, demonstracyjny model kwiatu (wysokość modelu: 37 cm) 

wykonany z trwałego tworzywa sztucznego.  Wysokość modelu: 

37 cm. 

126 

Duo mapa fizyczna / 

administracyjna Polski 

ze wskaźnikiem, szt.1 

Pomoce szkolne najnowszej generacji. Wymiary 100 cm x 100 

cm 

Oprawa wałki drewniane skręcane – System WDS 

Dwustronna mapa geograficzna Polski  z praktycznym 

dodatkiem 

 - wskaźnik manualny  PCV 100 cm. Awers mapy: 

- Klasyczna mapa fizyczna Polski 

- Skala 1:750 000 

-1 cm = 7 km 

Oprawa mapy:  

Wałki drewniane skręcane,  wykończone zakładanymi na gorąco 

zatyczkami. Plansza zaopatrzona jest także w linki do jej  

zawieszenia oraz zawiązywania w celu przechowywania 

/przenoszenia mapy w stanie zwiniętym. Pomoce dydaktyczne: 

127 

Duo Świat mapa 

fizyczna/mapa 

polityczna, szt.1 

Pierwsza strona przedstawia mapę ukształtowania powierzchni 

Świata i mapy zlewisk oceanów. Druga strona zawiera mapę 

podziału politycznego Świata i flagi państw uporządkowane 

według kontynentów. Bezpośrednia korelacja z atlasem 

„Przyroda. Świat wokół nas” Szkoła podstawowa 160 cm x 120 

cm 1 : 24 000 000 

128 
Podstawowe obwody 

elektryczne, szt.4 

Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. 

Elementy obwodu są zamocowane na przezroczystych płytkach 

tak, by widoczny był cały obwód.  Połączeń elektrycznych płytek 

dokonuje się łatwo i szybko poprzez specjalne magnetyczne 
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styki. 

129 

Zestaw laboratoryjny 

do eksperymentów 

chemicznych w 

zmniejszonej skali, 

szt.30 

Zestaw do eksperymentów w zmniejszonej skali to wyjątkowy 

komplet sprzętu i szkła laboratoryjnego. Jego elementy 

pozwalają na samodzielne wykonanie przez ucznia większości 

doświadczeń przewidzianych w programie zarówno szkoły 

gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Małe ilości odczynników 

używanych do eksperymentów czynią zestaw tanim 

i bezpiecznym, niwelują szkodliwe odpady. 

130 

Chemiczne memory 

"Atom i cząsteczka", 

szt.2 

Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych 

elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gra wymaga 

koncentracji od wszystkich uczestników. Wielokrotne 

odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie 

wiadomości. Chemiczne MEMORY należy do gier losowych 

o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów. 

131 

Chemiczne memory 

"Substancje i ich 

właściwości", szt.2 

Chemiczne MEMORY  składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk,  pojęć. Na jednobarwnych 

elementach  znajduje się wyjaśnienie haseł -  właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gracze mają  

kostki odwrócone grzbietem do góry wybierają losowo jeden 

element  z kolumny "haseł"  jeden z kolumny "wyjaśnień". 

Odczytują głośno, jeśli wybrane elementy tworzą parę,  to gracz 

odkłada ją i zyskuje 1 pkt., jeżeli nie  odkłada je na to samo 

miejsce grzbietem do góry i wszyscy  starają  się zapamiętać 

miejsce odczytanych elementów gry. Zabawa trwa tak długo aż 

wszystkie pary zostaną dobrane. Wygrywa osoba, która ma ich 

najwięcej. Gra zapewnia  koncentrację wszystkich uczestników,  

a wielokrotne odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia 

utrwalenie  wiadomości. 

132 

Chemiczne memory 

"Węgiel i jego 

związki", szt.2 

Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych 

elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gra wymaga 

koncentracji od wszystkich uczestników. Wielokrotne 

odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie 

wiadomości. Chemiczne MEMORY należy do gier losowych 

o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów. 

133 

Chemiczne memory 

"Pochodne 

węglowodorów", szt.2 

Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych 

elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gra wymaga 
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koncentracji od wszystkich uczestników. Wielokrotne 

odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie 

wiadomości. Chemiczne MEMORY należy do gier losowych 

o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów. 

134 
Chemiczne memory 

"Kwasy i zasady", szt.2 

Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych 

elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gra wymaga 

koncentracji od wszystkich uczestników. Wielokrotne 

odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie 

wiadomości. Chemiczne MEMORY należy do gier losowych 

o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów. 

135 

Chemiczne memory 

"Chemia a żywność", 

szt.2 

Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów. Wielobarwne 

elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji 

chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć. Na jednobarwnych 

elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości 

substancji chemicznych, definicje pojęć, zjawisk. Gra wymaga 

koncentracji od wszystkich uczestników. Wielokrotne 

odczytywanie haseł i wyjaśnień zapewnia utrwalenie 

wiadomości. Chemiczne MEMORY należy do gier losowych 

o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów. 

136 

Domino chemiczne 

"Atom i cząsteczka", 

szt.2 

Pomoc dydaktyczna „Atom i cząsteczka” utrwala umiejętność 

prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych, 

zwracając uwagę na to kiedy używać słowa atom, a kiedy 

cząsteczka. Pozwala również wyćwiczyć uzgadnianie wzorów 

sumarycznych tlenków i ich nazw.  

Zawartość:  

. solidna skrzynka wykonana z drewna bukowego, lakierowana, 

wymiary: 17,5 x 10,5 x 5,5 cm. 

. 30 elementów wykonanych ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm. 

Każdy z elementów, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony 

jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim 

współczesna nazwa. 

ZASADY GRY 

Każde z proponowanych Domin chemicznych składa się z 

trzydziestu elementów. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym 

dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór 

chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. Uczeń ma za 

zadanie tak przyporządkować „cegiełki” aby nad lub pod każdym 

wzorem substancji chemicznej znajdowała się nazwa. Grę należy 

rozpocząć od „cegiełki” z napisem „START”. 

137 
Zestaw do generowania 

gazów, szt.5 

Zestaw do generowania gazów składa się z 3 probówek 

z bocznym tubusem oraz dopasowanych do nich średnicą dwóch 

korków i węży gumowych o długości 30 cm. Może być 

wykorzystany na wszystkich etapach kształcenia w szkole 
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podstawowej na lekcjach przyrody, a w szkołach gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii. Zestaw służy do 

otrzymywania gazów, np. wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV), 

amoniaku, chlorowodoru, metanu, etanu oraz etynu. Za pomocą 

zestawu można przeprowadzić zarówno eksperymenty 

uczniowskie, jak i pokazy nauczyciela. 

138 
Zestaw butelek z 

wkraplaczami, szt.5 

Komplet 6 buteleczek o pojemności 120 ml, które przystosowano 

do przechowywania roztworów wodnych kwasów, zasad i soli 

używanych zarówno na lekcjach chemii w gimnazjum, jak 

i w liceum. Zestaw ten jest doskonałym uzupełnieniem zestawu 

do doświadczeń w pomniejszonej skali, w szczególności płytki 

ceramicznej do reakcji kroplowych. Do zestawu można pobrać 

poniżej etykiety przygotowane zgodnie z wymaganiami sanepidu 

z odpowiednimi piktogramami oraz informacje o zagrożeniach – 

zwroty R i S. 

139 

Zestaw do budowy 

modeli cząsteczek i 

wiązań chemicznych, 

szt 2 

Zestaw w całości mieści się w estetycznej trójpoziomowej 

walizce. W jego skład wchodzi ok. 400 detali umożliwiających 

samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i 

wiązań chemicznych: 

Wiązania symbolizują kolorowe plastikowe łączniki: 

zielone 100 szt. 

żółte długie 70 szt. 

żółte krótkie 40 szt. 

czerwone 10 szt. 

białe 10 szt. 

140 

Burza mózgów – 

pomoc do budowania 

obwodów 

elektrycznych i 

zapoznania z zagad. 

Dot. Elektroniki – 

sztuka zestawu, szt 2 

Doskonała pomoc do budowania obwodów elektrycznych i 

zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi elektroniki. Łatwe 

do połączenia ze sobą elementy pozwalają na zbudowanie 350 

projektów. 4 baterie AA (nie dołączono).  

• 42 elem.  

• wym. 38,5 x 25 x 3 cm 

141 

Elektryczny plac zabaw 

– zestaw 

wprowadzający w świat 

elektryczności, szt 4 

Idealny zestaw dla małego naukowca. Wprowadza malucha w 

świat elektryczności. Doskonałe połączenie zabawy i nauki. 

Zestaw pomoże zrozumieć, jak prąd, poprzez pole 

elektromagnetyczne, przekształca się w ruch. 

142 Wentylator 

elektryczny- zestaw 

wprowadzający w świat 

elektryczności , szt. 4 

Idealny zestaw dla małego naukowca, aby wprowadzić go w 

świat elektryczności. Doskonałe połączenie zabawy i nauki.  

143 

Doświadczenia- fizyka 

dla początkujących, 

szt.4 

Zestaw „Fizyka dla początkujących” wprowadza w tajniki fizyki 

mechanicznej. Pozwoli Ci przyswoić wiedzę o siłach i zasadach 

działań maszynach prostych. 

Ilustrowana instrukcja przeprowadzi cię przez szereg ciekawych 

doświadczeń.  

Do ich wykonania będziesz mógł zbudować (z elementów 

http://www.eduvis.pl/chemia-pomoce-dydaktyczne/sprzet-laboratoryjny/chemiczny-zestaw-nr-2-zestaw-laboratoryjny-do-eksperymentow-chemicznych-w-zmniejszonej-skali-detail
http://www.eduvis.pl/chemia-pomoce-dydaktyczne/sprzet-laboratoryjny/chemiczny-zestaw-nr-2-zestaw-laboratoryjny-do-eksperymentow-chemicznych-w-zmniejszonej-skali-detail
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zestawu) 12 różnych modeli maszyn : 

- wagę 

- dynamometr 

- rower 

- dźwig 

- karuzelę 

- przekładnię 

itp. 

- przeznaczone dla dzieci od : 8 lat 

- podręcznik w jęz. polskim : pełna drukowana instrukcja 

- wymiary zestawu : 33,5 x 22,5 x 6,7 cm 

Bezpieczeństwo: 

Zestaw spełnia unijne wymogi dot. bezpieczeństwa zabawek w 

ogóle i zabawek naukowych w szczególności. 

144 

Fizyka płynów, gazów- 

mini zestaw walizkowy, 

szt.4 

Zbiór 32 elementów tworzących zestaw do doświadczeń z 

zakresu mechaniki płynów i gazów.  

Umożliwia przeprowadzenie 27 doświadczeń i pokazów.  

Dostarczany w walizce. 

Materiały dla 1 grupy uczniowskiej. 

145 

Zestaw do elektroniki 

EL-GO, szt.6 

Magnetyczne złącza - nowość na światową skalę !!!Zestaw 

edukacyjny służący do budowy obwodów elektronicznych w 

sposób niespotykanie łatwy i przyjemny. Nie trzeba używać 

lutownicy ani tworzyć plątaniny kabli. Połączenia powstają same 

w momencie zbliżania do siebie elementów i utrzymywane są 

siłami magnetycznym. 

146 

Podstawy magnetyzmu-

elektrostatyki-mini 

zestaw walizkowy, szt.4 

Zbiór 24 elementów pozwalających na przeprowadzenie 

bazowych doświadczeń z magnetyzmu i elektrostatyki. W skład 

zestawu wchodzą m.in.: igła magnetyczna na podstawie, karta 

kompasu, pręty magnetyczne, obciążniki z haczykami, balony i 

inne. 

Instrukcja zwiera opisy 17 doświadczeń.  

Materiały dla 1 grupy uczniowskiej. 

Wymiary: 270 x 210 x 50 mm 

147 

Zestaw do demonstracji 

sił pola 

elektrostatycznego, 

szt.1 

Zestaw do demonstracji sił pola elektrostatycznego. Zestaw służy 

do demonstracji linii sił centralnego i jednorodnego pola 

elektrostatycznego. Zestaw przystosowany jest do współpracy z 

rzutnikiem pisma oraz maszyną elektrostatyczną lub induktorem 

Ruhmkorffa 

* Wymiary – 150 x 150 x 80 mm 

* Ciężar – 0,22 kG 

148 

Elektromagnes, szt.2 

Elektromagnes demonstruje zależność pomiędzy magnetyzmem 

a elektrycznością . Żelazo wykazuje wlaściwości magnetyczne 

dopiero popodłączeniu do żródła zasilania (baterii lub zasilacza : 

4V ,prąd stały). 

149 Elektroskop z kulą, Elektroskop z kulą jest prostym przyrządem do przedstawienia 



 

 

Strona | 24 

szt.1 sił elektrostatycznych. Przy pomocy prostych prętów, 

wykonanych z różnych materiałów, takich jak pleksiglas, PCW 

lub szkło, a także kawałków wełny lub jedwabiu można 

naładować jedną z kul elektroskopu. Po naładowaniu kule mają 

różne ładunki i się odpychają. 

150 Przeźroczysty 

elektromagnes, szt.1 

Poprzez przezroczyste ścianki dzieci mogą obserwować 

funkcjonowanie elektromagnesu wewnątrz. 

151 

Stolik Ampere”a, szt.1 

Pomoc ta służy do demonstracji niektórych podstawowych 

zjawisk związanych z istnieniem pola magnetycznego wokół 

przewodników, w których płynie prąd elektryczny.  

Pobór pradu - 2-3 A  

Wymiary - 330 x 250 x 150 mm 

Ciężar - 1,5 kg 

152 

Pierścień Gravesanda, 

szt.1 

Niezwykle prosty przyrząd umożliwia szybkie i efektowne 

wykazanie rozszerzalności cieplnej ciał stałych.  

Zestaw zawiera:  

• metalowy pierścień z rączką,  

• kulka (z tego samego metalu) z rączką o średnicy mniejszej od 

wewnętrznej średnicy pierścienia  

Kulka jest tak dopasowana do pierścienia, że przechodzi przez 

jego otwór wówczas, gdy oba te ciała mają taką samą 

temperaturę. Kulka ogrzana przez otwór nie przejdzie, ponieważ 

metal pod wpływem ogrzania powiększa swoją objętość. 

153 

Tablica magnetyczna z 

przyrządami, szt.2 

Wymiary:1040x 600x 18 /mm/ Przeznaczenie: Tablica 

przeznaczona jest dla wszelkiego typu szkół jako 

oprzyrządowanie klasopracowni. Służy do mocowania: Cyrkiel 

tablicowy kolor magnetyczny: 485 x 40  x 20 /mm/,Trójkąt 60 

kolor magnetyczny: 535 x 310  x 8, Trójkąt 45 kolor 

magnetyczny: 430 x 430  x 8 Kątomierz kolor magnetyczny: 510 

x 285  x 8, Liniał tablicowy kolor magnetyczny: 1020 x 65   x 8, 

Trójnóg cyrkla kolor magnetyczny: 80 x 80 x 40          

Wykonanie: Tablice są wykonane z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze białym. Całość jest chroniona listwami ochronnymi i 

narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania przyrządów 

opisane są naklejką.. 

 

154 

Bezprzewodowe 

centrum 

meteorologiczne 

Bresser BF7, szt.2 

Bezprzewodowe centrum meteorologiczne Bresser BF-7, 

przystosowane jest do otrzymywania sygnałów od trzech 

zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności (czujnik 

thermo-hygro). Wskazuje także czas wschodu i zachodu Słońca. 

Pokazuje również 8 faz Księżyca zaprogramowane do roku 2099. 

Stacja wskazuje wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę w 

stopniach Celsjusza (oC) lub Fahrenheita (oF) oraz wewnętrzną i 

zewnętrzną wilgotność względną wraz z zarejestrowanymi 

wskazaniami min/max tych parametrów. 
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155 

Bezprzewodowy 

czujnik temperatury i 

wilgotności Bresser, 

szt.1 

Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności (thermo 

hygro sensor) wykorzystywany jest jako zewnętrzne urządzenie 

do przesyłania aktualnych wskazań temperatury i wilgotności do 

jednostki głównej stacji pogodowej Bresser. 

Może być wykorzystywany jako dodatkowy czujnik dla stacji 

pogodowych ioTemp, 3View, BF-7, WoW200, które przekazują 

wskazania pochodzące od maksymalnie 3 czujników. 

W przypadku stacji ioTemp czujnik ten wskaże tylko wartości 

temperatury, gdyż jednostka główna nie ma możliwości 

rejestracji wilgotności. 

Dla stacji TempTrend nie ma potrzeby instalowania 

dodatkowych czujników ponieważ jednostka główna 

współpracuje tylko z 1 czujnikiem. 

156 Solar Generation- 

technika solarna w 

akcji, szt.3 

Zestaw do budowy pojazdów napędzanych energia słoneczną 

157 

Generator Van de 

Graffa, szt.1 

Generator van de Graffa jest uznawany za ważne i 

wszechstronne urządzenie służące do wykonywania doświadczeń 

z zakresu elektryczności. Jego wygląd i możliwości zachęcają 

uczniów do wkroczenia w fascynujący świat fizyki. Pierwotnie 

opracowany do przyspieszania cząstek w doświadczeniach z 

zakresu fizyki wysokich energii, generator van de Graffa został 

na nowo zaprojektowany do wykonywania doświadczeń w 

szkole. 

158 

Układ słoneczny-model 

podświetlany, szt.2 

Pomysłowy model układu słonecznego Słońce i 9 planet w 

ruchu. Słońce jest podświetlane i oświetla krążące wokół 

planety.  Zaletą pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można 

wymienić na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze 

gwiazdozbiory.                                    Model działa na 4 baterie 

C-R14 1,5 V(nie dołączane)   Wymiary: dł. 34,5 cm, szer. 26 cm, 

wys. 17 cm 

159 
Model Ziemi, szt.1 

Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, śr.  

15 cm 

160 Zestaw do badania 

rozszerzalności 

cieplnej, szt.1 

metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach 

161 Magnesy- zestaw 

klasowy, szt.1 
Zestaw różnych rodzajów magnesów 

162 

Pole magnetyczne- 

przyrząd do 

demonstracji, szt.1 

Za pomocą urządzenia pole magnetyczne stanie się dla uczniów 

widoczne! Jeśli włożą Państwo do urządzenia odpowiednie 

magnesy, to małe wskazówki magnetyczne kierują się w stronę 

magnetycznych linii pola. W ten sposób mogą Państwo 

zademonstrować działanie silnego pola magnetycznego na 

otoczenie. 

Za pomocą wielu igieł magnetycznych, uczniowie mogą 

zobaczyć pole magnetyczne. 
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- Urządzenie demonstracyjne z magnesem w kształcie podkowy: 

wymiar 20,5 x 22 x 17 cm 

- Magnes w kształcie podkowy: wymiar 8 x 8,5 cm 

- Urządzenie demonstracyjne z magnesem sztabkowym: wymiar 

20,5 cm, Ø 17,5 cm 

- Magnes sztabkowy: wymiar 7 cm, Ø 2,8 cm 

W zestawie zawarte są obydwa urządzenia demonstracyjne. 

163 

Tablica multimedialna z 

montażem, szt.2 

Technologia elektromagnetyczna, dokładność odczytu 50 

linii/mm, Obsługa specjalnym piórem elektromagnetycznym 

Technologia Dual Pen , możliwość pisania dwoma piórami 

jednocześnie 

Przekątna tablicy 102",przekątna powierzchni roboczej 

96.5",powierzchnia robocza: 2150 x 1180 mm 

 

164 

Mikroskopy 2 szt 

Mikroskop I o parametrach : 

Typ głowicy: monookularowa 

  Powiększenie : 40 x - 1000x 

  Okulary WF: 10x  

  Średnica okularu : 23mm 

  Obiektywy achromatyczne : 4x / 10x / 40x / 100x 

  Oświetlenie : LED 

Wyposażenie: 
- głowica monookularowa 

- stolik krzyżowy 

- iluminator oświetlenia dolnego 

- płynna regulacja natężenia oświetlenia 

- zintegrowana soczewka kondensora 

- zasilanie sieciowe 

 

Mikroskop II o parametrach : 

Dane techniczne  
 długość tubusu: 160 mm  

 głowica binokularowa, pochylenie 30º  

 rewolwer obiektywowy czterogniazdowy  

 obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, 

amortyzowany)  

 system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i 

ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego 

(śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm  

 działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm  

 kondensor Abbego N.A. 1,2  

 stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132mm 

x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm  

 oświetlenie: dioda LED 3W  

 kondensor jasnego pola z przysłoną irysową  

 regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D  

 zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 55 mm - 75 mm  
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 dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC  

 wbudowana kamera 

 

 

165 
Maty relaksacyjne typu 

mata joga, szt.8 

Wysoka jakość mat do ćwiczeń gimnastycznych, wykonana  z 

pianki przyjaznej dla skóry o grubości 15 mm. Mata jest 

antypoślizgowa, 

166 Płyty z muzyką 

relaksacyjną, szt.20 

Zestaw różnych płyt z muzyką relaksacyjną 

167 Karteczki 

samoprzylepne, szt.10 

Karteczki samoprzylepne, 100 szt= 1 opakowanie, 76 x 76 mm 

 

168 Papier ksero kolorowy, 

szt. 3 

Papier kolorowy - a4 80g 100ark 

 

 

1.2 Przedmiot zlecenia ma być fabrycznie nowy, kompletny i przygotowany do eksploatacji 

sprzęt o parametrach zgodnych ze wskazanymi w treści zapytania ofertowego (oraz 

ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną 

przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego 

a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego.  

1.3 Zleceniodawca zobowiązuje się udzielić Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych 

informacji dotyczących realizowanego projektu, mających wpływ na jakość ww. 

świadczonych usług.  

1.4 Zleceniobiorca zobowiązuje się w trakcie wykonywania Umowy uwzględnić sugestie 

i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.  

1.5 Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić realizację zamówienia w terminie 31 

października 2014r.  

§ 2 

2.1. Wartość przedmiotu Umowy w całym okresie realizacji wyniesie:  

 

 

Cena słownika Longman (słownik 

podręczny, twarda oprawa), szt.16 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena słownika Longman słownik 

współczesny plus CD-ROM, 

szt.16 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena odtwarzacza do płyt, szt 2 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena routera szt.3 (cyfrowo zł brutto): 
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(słownie zł brutto): 

Cena słuchawek do pracowni 

językowej , szt 8 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena ekranu do projektora, szt 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena uchwytu do projektora, szt 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena głośników komputerowych, 

szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Longman Collocations 

Dictionary and Thesaurus, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Common Mistakes in 

English (new edition), wyd. 

Longman, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Książek Penguin Readers, 

szt 10 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena My grammarLab 

intermediate, szt  1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena My grammarLab advanced, 

szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena My grammarLab elementary 

szt, 10 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Longman phrasal verbs 

dictionary, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Longman idioms dictionary, 

szt1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Common mistakes in (cyfrowo zł brutto): 
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English szt, 1 (słownie zł brutto): 

Cena podręcznika Grammar 

express, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Grammar practice upper- 

intermediate, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Grammar practice 

intermediate szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Grammar practice pre-

intermediate szt, 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Elementary vocabulary szt, 

1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena książki Intermediate 

vocabulary, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Test your prepositions, szt 1 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Test your phrasal verbs, szt 

1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Test your listening plus CD, 

szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Grammar and Vocabulary 

for Cambridge First 2nd Edition, 

szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Grammarway 3, szt 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena zestawu filmów w języku 

angielskim, szt 14 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Mathable Junior 

(matematyczne łamigłówki) , szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena  gry Supermatematyk Maxi, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry logicznej LABIrynt , szt 

4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Blik Bloku – gry logicznej 

przestrzennej, szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Qubix – gry logicznej 

przestrzennej, szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Q-bitz , szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Q-Bitz Extreme, szt 2 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Colorpop, szt 2 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry : Głowa pełna liczb, szt  

2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Equate - Matematyczne 

Scrabble, szt 2 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Mathable Deluxe 

(matematyczne łamigłówki) , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Mathable Domino 

(matematyczne łamigłówki) , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Trójkątnego Domino (Linia 

klasyczna) , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  gry Rummikub Oryginalny, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena gry Super Farmer (edycja 

2013) , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Rancho, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

 

Cena gry  Logix Mini, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Logix, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Qwirkle (edycja polska) 

, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Unikat - układanka 

logiczna Smart Games, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena układanki Trio - układanka 

logiczna Smart Games, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena układanki Digit, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Set - rodzinnej gry 

karcianej (edycja polska) , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry „ 6 bierze! „, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Fasolki, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Fasolki: Rozszerzenie, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Callisto, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Blockers , szt 2 (cyfrowo zł brutto): 
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(słownie zł brutto): 

Cena gry Geniusz - wersja 

familijna, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Geniusz, szt 2  (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Pentago - edycja polska, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Pentago Multiplayer - 

gra dla czterech osób, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry OVO, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Next! , szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Kakuzu Classic,  

Szt  2   

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Tantrix Game Pack - 56 

elementów, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  gry Quoridor Classic, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Batik Classic, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Gobblet Classic, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Inside, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Quarto Classic, szt 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena układanki Katamino Deluxe, 

szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena puzli edukacyjnych 

Tangram , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena puzli edukacyjnych 

Tangram- wersja ekonomiczna, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Puzzli - Happy Cube - 

sześciopak, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Puzzli - Marble Cube - 

sześciopak, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Puzzli - Profi Cube - 

sześciopak, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena książki „101 Łamigłówek - 

wyzwanie mistrza” , szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena książki „Domino i kości. 

Łamigłówki - sprawdź swoje 

umiejętności logiczne” , szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena książki „Konkursy 

matematyczne dla gimnazjum 

Wyd.2012” , szt 20 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena książki „Matematyka na 

szóstkę. Zbiór zadań dla klas I–III 

gimnazjum” , szt 10 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena wydawn. Liga zadaniowa 

XX lat Zadania wybrane, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Podróży dookoła świata - 

EduROM - 11-12lat MAT, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena gry Detektyw - EduROM - 

11-12 MAT, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena  Lekcjoteki Matematyka 

klasy 4-6  szt 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Układanki Schubitrix 

dzielenie do 1000 szt 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena układanki Schubitrix Miary 

długości szt 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Układanki Scubitrix Miary 

wagowe szt 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Układanki  Schubitrix 

mnożenie do 1000  szt. 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Układanki Schubitrix 

mnożenie i dzielenie do 1000 

szt 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  układanki Schubitrix 

Ułamki szt.3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena zestawu Bryły i siatki 

geomentryczne - 16cz. Zestaw 

geometr. szt. 3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Matematyka 1 - 

multimedialny program eduk. szt. 

2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Ułamki magnetyczne z 

sortownikiem, szt. 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Magnetyczne bryły - ułamki 

- zest 20el. Szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Magnetyczne koła 

ułamkowe - do tablicy szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Kwadraty ułamkowe - dla 

uczniów szt.4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena Geoplan duzy - zestaw 8 szt.  

Szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena EduROM Geografia 

gimnazjum - program 

multimedialny, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Kompasu do map, szt 8 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Atlas geograficzny. Polska, 

kontynenty, świat, szt 8 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  Polska. Mapa 

ogólnogeograficzna/ mapa do 

ćwiczeń, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena   Europa. Mapa 

ogólnogeograficzna/mapa do 

ćwiczeń    szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Azja. Mapa 

ogólnogeograficzna/mapa do 

ćwiczeń, szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Afryka. Mapa 

ogólnogeograficzna/mapa do 

ćwiczeń, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Ameryka Południowa. Mapa 

ogólnogeograficzna/mapa do 

ćwiczeń  , szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Ameryka Północna. Mapa 

ogólnogeograficzna/mapa do 

ćwiczeń, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  Australia i Oceania. Mapa 

ogólnogeograficzna, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Antarktyda. Mapa 

ogólnogeograficzna, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Polska. Podział 

administracyjny, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena Świat. Mapa 

ogólnogeograficzna / mapa do 

ćwiczeń, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Małopolska. Mapa 

regionalna 

ogólnogeograficzna/krajobrazowa, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Multimedialny 

Geograficzny Atlas Świata, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Parki narodowe i inne formy 

ochrony przyrody w Polsce. Atlas 

i przewodnik multimedialny., szt4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Strefy klimatyczne świata – 

mapa, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Skały i minerały, kolekcja 

50 szt. , szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena EduROM multimedialna 

baza wiedzy dla gimnazjum 1 2 

3,szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Duży przestrzenny model 

liścia, szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Wykonany z tworzywa 

sztucznego trójwymiarowy model 

korzenia.szt 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Biologia plansze zestaw 7 

szt. 100 x 70 cm, szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Genetyka DNA plansza 100 

x 70 cm, szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  Układ nerwowy program 

interaktywny, szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Szkiełka nakrywkowe 100 (cyfrowo zł brutto): 
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szt.,    szt 2 (słownie zł brutto): 

Cena  Szkiełka podstawowe 50 

szt. 

Szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Model kwiatu, szt 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  Duo mapa fizyczna / 

administracyjna Polski ze 

wskaźnikiem, szt. 1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Duo Świat mapa 

fizyczna/mapa polityczna, szt 1 

 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

 

Cena Podstawowe obwody 

elektryczne, szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw laboratoryjny do 

eksperymentów chemicznych w 

zmniejszonej skali, szt 30 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory "Atom i 

cząsteczka", szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory  

"Substancje i ich właściwości", szt 

2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory 

"Węgiel i jego związki",, szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory 

"Pochodne węglowodorów", szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory "Kwasy 

i zasady", szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Chemiczne memory (cyfrowo zł brutto): 
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"Chemia a żywność", szt 2 (słownie zł brutto): 

Cena Domino chemiczne "Atom i 

cząsteczka", szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw do generowania 

gazów szt.5 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw butelek z 

wkraplaczami, , szt 5 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw do budowy modeli 

cząsteczek i wiązań chemicznych, 

szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Burza mózgów – pomocy do 

budowania obwodów 

elektrycznych i zapoznania z 

zagad. dot. elektroniki , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Elektryczny plac zabaw – 

zestaw wprowadzający w świat 

elektryczności, szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Wentylator elektryczny- 

zestaw wprowadzający w świat 

elektryczności , szt 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Doświadczenia- fizyka dla 

początkujących, szt.4  

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Fizyka płynów, gazów- mini 

zestaw walizkowy, szt. 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw do elektroniki EL-

GO, szt. 6 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Podstawy magnetyzmu-

elektrostatyki-mini zestaw 

walizkowy, szt. 4 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Zestaw do demonstracji sił (cyfrowo zł brutto): 
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pola elektrostatycznego, szt. 1 (słownie zł brutto): 

Cena Elektromagnes, szt. 2 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Elektroskop z kula , szt.1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Przeźroczysty 

elektromagnes szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Stolik Ampere”a, szt. 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Pierścień Gravesanda, szt. 1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Tablica magnetyczna z 

przyrządami , szt 2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Bezprzewodowe centrum 

meteorologiczne Bresser BF7, 

szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Bezprzewodowy czujnik 

temperatury i wilgotności Bresser, 

szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Solar Generation- technika 

solarna w akcji, szt.3 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Generator Van de Graffa, 

szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Układ słoneczny-model 

podświetlany, szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Model Ziemi, szt.1 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena  Zestaw do badania 

rozszerzalności cieplnej, szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 
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Cena  Magnesy- zestaw klasowy, 

szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Pole magnetyczne- przyrząd 

do demonstracji szt.1 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Tablica multimedialna z 

montażem, szt.2 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Mikroskopy , szt.2  (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

  

 

Cena  Maty relaksacyjne typu 

mata joga szt. 8 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Płyty z muzyką 

relaksacyjną, szt.20 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Karteczki samoprzylepne 

szt.10 

(cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

Cena Papier ksero kolorowy szt.3 (cyfrowo zł brutto): 

(słownie zł brutto): 

 

 

Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy następuje na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Zleceniobiorcę faktur po zrealizowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu 

odbioru.  

 

2.2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru na numer 

rachunku podanego przez zleceniobiorcę  

 

nazwa banku .................................................................  

nr rachunku ........................................................................................................................, na 

podstawie dostarczonych do Zamawiającego faktur lub rachunków.  

 

§ 3 
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Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w 

trybie zasady konkurencyjności.  

 

 

 

§ 4 

4.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie 

rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy, do których będzie 

miał dostęp z tytułu wykonywania Umowy, tak w czasie trwania Umowy, jak również po jej 

ustaniu.  

4.2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wskazany przez niego w złożonej Ofercie sprzęt oraz 

dysponuje uprawnieniami, umiejętnościami i kwalifikacjami do wykonania usług, o której 

mowa w §1 Umowy.  

4.3. W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę świadczenia określonego w punkcie 

1.1 Umowy z przyczyn nie dotyczących Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapewni 

Zleceniodawcy sprzęt oraz usługi określone w §1 Umowy o niemniejszym standardzie, bez 

prawa do żądania od Zleceniodawcy ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych wynagrodzeń 

ponad wynagrodzenie zawarte w Umowie oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty 

poniesione przez Zleceniodawcę związane ze zmianą.  

4.4. W sytuacji określonej w ustępie 4.3 powyżej, Zleceniodawcy przysługiwać będzie kara 

umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust 1 Umowy, 

tj. w kwocie ……....... złotych (słownie: ............................................. złotych). Zleceniodawca 

jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.  

 

§ 5 

5.1. Zleceniodawca jest upoważniony do pisemnego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia 

w przypadku:  

a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez 

Zleceniobiorcę;  

b) rozwiązania Umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana Umowa;  

c) nieprzekazanie przez jednostkę Pośredniczącą środków na realizację Umowy.  

 

§ 6 

6.1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu przez Instytucję Pośredniczącą (WUP 

Rzeszów) oraz inne podmioty uprawnione do kontroli, do dokumentów Zleceniobiorcy 

związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.  

6.2. W przypadku wystosowania przez Instytucję Pośredniczącą lub inne podmioty 

uprawnione do kontroli, żądań dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do wykonania określonych żądań, obligując się tym samym do przekazania 

Zleceniodawcy informacji lub wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez 

koordynatora projektu.  
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§ 7 

7.1 Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu                   

      i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące:  

 

Zleceniodawca:  

Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne  

 

Wykonawca 

................................................  

................................................. 

...............................................  

 

 

7.2 Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za 

pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu 

poleconego na powyższe adresy.  

7.3 Niedopełnienie obowiązku określonego w ust 1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane 

na adres wskazany w ust.1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone 

z powodu nieaktualnego adresu.  

§ 8 

Wszelkie zmiany dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

……………………………………. ……………………………………….  

 

 

 

(Zamawiający)        (Wykonawca)  


