
Załącznik nr 1 

nazwa specyfikacja ilość Cena 

brutto 

Wartość 

brutto 

Stół warsztatowy 

nauczycielski 

- Wymiary (dł x wys x gł) 1300 x 

600 x 710-850 

- Blat ze sklejki lub drewna 

- Kontener 

1   

Stół warsztatowy 

uczniowski 

- Wymiary (dł x wys x gł) 1300 x 

600 x 710-850 

- Blat ze sklejki lub drewna 

- Nadbudowa (płyta perforowana) 

13   

Taboret  -Podstawa (pięcionóg) metalowa na 

stopkach lub kółkach 

-Siedzisko taboretu wykonane ze 

sklejki 15 mm 

-Regulacja wysokości na śrubie lub 

podnośniku gazowym 

26   

Szafa narzędziowa - Wymiary (dł x wys x gł) 800 x 

1900 x 350 

2   

Stół warsztatowy 

narzędziowy 

- Wymiary (dł x wys x gł) 2000 mm 

x 840 mm x 730 mm 

- Blat ze sklejki grubości 35mm 

- 3-Modułowy z szufladą, szafką i 

dwiema półkami 

- Nośność minimalna 350 kg 

1   

Wiertarka stołowa 

kolumnowa 

- Zakres mocowania uchwytu 

wiertarskiego 

1,5-13 mm 

- Beznarzędziowy uchwyt 

wiertarski z 

automatyczną blokadą wiertła 

- Zacisk szybkomocujący materiał 

do blatu 

1   

Szlifierka stołowa - Średnica tarczy szlifierskiej: min. 

150 mm 

- Moc silnika min. 350W 

- Napięcie zasilania: 230V 

1   

Pistolet 

bezprzewodowy do 

klejenia na gorąco 

- Moc: min. 60 W 

- Napięcie zasilania: 220-240 V 

- Temperatura: 200-220 °C 

10   

Pirograf - wypalarka Elektryczne narzędzie z 

wymiennymi metalowymi 

igiełkami do wykonywania zdobień 

w korku, skórze i drewnie. W 

komplecie stojak, igły, a także 

różne końcówki. 

Narzędzie elektryczne palnikowe 

(30 W - maks. 500 ° C) z wtyczką 

EU i izolowanym termicznie 

10   



uchwytem, stojakiem i 7 

końcówkami. 

Wypalarka i 

lutownica do drewna 

Do ozdabiania przedmiotów 

wykonanych z drewna 

10   

Skrzynka z 

narzędziami duża dla 

uczniów 

-Skrzynka narzędziowa 16′′ 

-Przymiar stalowy (2 szt.) 

-Kątownik 250 mm (2 szt.) 

-Cyrkiel (2 szt.) 

-Ołówek HB (2 szt.) 

-Nożyczki 

-Nożyk 

-Szczypce uniwersalne 

-Mikroszczypce 120 mm 

-Pilnik okrągły 

-Pilnik płaski 

-Pilnik trójkątny 

-Imadło modelarskie duże 

-Piła mała naprężna 

-Młotek 

-Śrubokręt krzyżakowy 

-Ściągacz do izolacji 

-Świeczka 

-Okulary ochronne stanowiskowe (2 

szt.) 

-Igły: cerówka, do szycia ręcznego 

-Szpileczki 

-Nakładka na ławkę (2 szt.) 

13   

Odzież ochronna Fartuch chroniący przed 

zabrudzeniami 

26   

Apteczka Apteczka pierwszej pomocy 1   

RAZEM   

 


