
31. Wyposażenie do pracowni 

mechanicznejprzedmiot zamówenia opis przedmiotu zamówenia ilość

1 492 Pęseta prosta

 Prosta pęseta powlekana do prac przy elektronice, końcówka szpiczasta

Długość:  140 mm

Twardość: HRC 40

Materiał: stal nierdzewna 302

Antymagnetyczność TAK

Kwasoodporność TAK

Antystatyczność TAK
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lp
pozycja 

zwniosku

Część I - pracownia mechaniczna dla Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze - Dostawa  pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych etap I - w 

ramach projektu  pn.: "Szkolimy Zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" RPDS.07.02.03-02-0003/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.                                                                                                                                                  

Antystatyczność TAK

Wykończenie Powłoka PVC

Końcówka Prosta

2 493

Zestaw narzędzi elektrycznych 

izolowanych (wkrętaki, klucze 

sztorcowe, szczypce- różne)

 Zestaw narzędzi elektrycznych izolowanych minimum 100 elementów (wkrętaki, klucze sztorcowe, 

szczypce- różne) Narzędzia przeznaczone do pracy z instalacją elektryczną muszą posiadać  izolowane do 

1000V rękojeści.

Wkrętaki i bity: Wkrętaki płaskie 5,5x125, 3x100, krzyżowe PH0x60, PH1x80, PH2x100, uchwyt do bitów, 

adapter itp. Bity minimum PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, 

T30, T40, H3, H4, H5, H6, To10, To15, To20, To25, To27, To30, To40, 

 Szczypce telefoniczne: do zaciskania końcówek; Szczypce Wydłużone proste 160 mm; Szczypce 

uniwersalne 180 mm

  Obcinaczki boczne 160 mm; Obcinak do kabli; Ściągacz do izolacji 160 mm;Nóż do izolacji 

Klucze nasadowe Grzechotka ½, ¼  nasadki CRV sześciokątne od ½ do 32 mm. Nasadki sześciokątne od ¼ 

do 14 mm 

Przedłużki, adaptery i przeguby.  Przedłużka 100mm, przedłużka 250 mm; przegub ½ , przegub ¼ 

Nasadka do świec 

Inne Próbnik instalacji 250V

Wykończenie Izolowane do 1000V rękojeści
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3 494
Zestaw końcówek do zarabiania 

przewodów

Różnego typy końcówki do zarabiania przewodów elektrycznych- konektorowe oczkowe  i tulejkowe

Rodzaje konektorów: Zestaw minimum 180 różnych typów końcówek przewodów  w tym Konektor 

męski 6,3; 4,8, 2,8 - ; Konektor żeński 6,3 4,8,2,8; Końcówka tulejkowa męska fi4 ; Końcówka tulejkowa 

fi4 żeńska, konektory oczkowe 5,2-10,2 

Izolacja nie
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4 495 Szczypce do ściągania izolacji

Rodzaje zacisków:  Do ściągania izolacji przewodów o przekrojach 0,2-6 mm; Szczęki do zaciskania 

końcówek 22-10 AWG, 7-8mm

Parametry przewodów  Przekrój 0,2 - 6 mm2
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5 496 Zaciskarka końcówek

Sprężyna rozwierająca:  TAK

Parametry tulejek:  Do tulejek o średnicach 0,25 – 6 mm

Uchwyt:  dwumateriałowy

Długość szczypiec: 210 mm
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6 497 Stacja lutownicza

 Stacja lutownicza na gorące powietrze  

Moc:  700 W

Długości przewodów: Zasilający minimum 120 cm--_ 130 cm

przewodu kolby: 90 cm

Rodzaj grzałki :  Grzałka spiralna osadzona na rdzeniu ceramicznym ze zintegrowaną termoparą typ K. 

Izolacja mikowa; Zakres regulacji temperatury: 100 - 500°C

Regulacja : Realny odczyt temperatury; Stabilizacja temperatury: Cyfrowa PID, wyświetlacz LED, 

sterowanie potencjometry jednoobrotowe; Stabilność temperatury (statyczna): 1°C; Nawiew Kompresor 

18W; 0,032 MPa
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 Lutownica grotowa  uniwersalna

Moc:  100 W

7 498
Lutownica oporowa |

75/100W

Moc:  100 W

Grot  Stożkowy fi 2 mm

Zasilanie  230V AC

Przewód zasilający 1m
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8 499 Lutownica oporowa 

 lutownica z regulacją temperatury 

Moc:  60W

Grot  Wymienny 

Cyfrowa regulacja temperatury 80°C - 500°C skok o 1 °C Cyfrowy wyświetlacz temperatury

Zasilanie  230V AC

Przewód zasilający 1,4m
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9 500 Zestaw materiałów do lutowania 

Zestaw do lutowania miękkiego przeznaczony do  stosowania do montażu urządzeń elektrycznych  

zawierający  lut cynowy o zawartości cyny 60%, średnicy 1.5 mm, z topnikiem SW21-  przeznaczony do 

lutowania wszystkich metali z wyjątkiem aluminium.

W zestawie winno znajdować się spoiwo lutownicze o średnicy 1,5 mm oraz wadze min. 100 g o 

następujących parametrach : temperatura topnienia - 180--190°C, temperatura pracy - 320°C - 420°C, 

oraz  kalafonia lutownicza wyprodukowana z żywicy sosnowej w ilości min. 35 ml, temperaturze 

topnienia powyżej 70°C   , gęstości w temperaturze 20°C - 1,030- 1,035 g/cm3
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10 501 Miernik uniwersalny- samochodowy

samochodowy miernik cyfrowy służący do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości.

Napięcie DC:  200 mV/2 V/20 V/1000 V; ±(0,5%+2)

Napięcie AC:  200 V/750 V; ±(0,8%+5)

Natężenie prądu stałego DC: 200 mA/10 A; ±(0,8%+5)

Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm/20 MOhm; ±(0,8%+5)

Temperatura: -40°C-1000°C; ±(2%+8)

Częstotliwość: 2 kHz; ±(2%+5)

Współczynnik wypełnienia: 1%-90%; ±(4%+5)

Kąt wyprzedzenia zapłonu: 4 Cyl/6 Cyl/8 Cyl; ±(3%+5)

Prędkość obrotowa: 4 Cyl/6 Cyl/8 Cyl Tach; ±(3%+5)

Dodatkowe funkcje  Ciągłość obwodu:;Test diod; Test baterii: 12 V; ±(3%+5) Zamrożenie ostatniego 

wskazania

Dodatkowo Bezpiecznik, wyświetlacz, Wskaźnik niskiego poziomu baterii Zasilanie: 9 V
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11 502
Oscyloskop dwukanałowy 

stacjonarny

 Oscyloskop cyfrowy, dwukanałowy, działający w paśmie do 100 MHz.

Ilość kanałów: 2

Pasmo:  100 MHz

Próbkowanie w czasie rzeczywistym: 1 GS/s

Długość rekordu:  do 2MB

Wyświetlacz: kolorowy WVGA TFT 7" (800 x 480)

Funkcje wyzwalania:  edge / pulse / width / line / selectable / video / slop / overtime
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Funkcje wyzwalania:  edge / pulse / width / line / selectable / video / slop / overtime

Dodatkowo Złącze EXT do zewnętrznego wyzwalania; Automatyczne pomiary podstawowych 

parametrów przbiegu; USB Hhost, komunikacja z komputerem poprzez USB

12 503 Gerenator sygnałów

 Generator funkcyjny z bezpośrednim cyfrowym generowaniem sygnału (DDS) 

Ilość kanałów: 1

Częstotliwość próbkowania:  125 MS/s

Częstotliwość wyjściowa:  10 MHz

Rozdzielczość pionowa:  14 bitów

Maks. głębokość pamięci: 16 przebiegów

Wyjściowy przebieg standardowy:  sinus, prostokątny, rampa, trójkąt, impuls, szum, DC, arbitralny

Zakres amplitudy wyjściowej: 1mVpp do 10V 2mVpp do 20Vpp (High Z)

Rodzaje modulacji: AM, FM, PM, PWM, ASK, FSK, PSK

Interfejs urządzenia:  USB

Zasilanie:  100 do 240V AC, 50Hz/60Hz

Wyświetlacz LCD:  4.3" TFT LCD, WVGA (480 x 272)
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13 504 Skopometr dwukanałowy przenośny

 Skopometr - ( oscyloskop + multimetr + generator do 25MHz) 

Pasmo: 20MHz, 2 kanały;

 Max. częstotliwość próbkowania:  80 MS/s;

 Impedancja wejściowa:  1MΩ, <20pF;

 Czułość wejścia:  5mV do 5V/dz.;

 Zakres podstawy czasu:  50ns/dz. do 5s/dz.;

 Funkcja multimetru:  6000 cyfr;

 Wyświetlacz:  LCD, 320x240

 Pamięć:  6 zrzutów ekranu, wyposażony w pamięć ustawień.
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14 505
Zestawy elektroniczne do 

samodzielnego montażu

Zestaw elektroniczny do samodzielnego montażu  "Choinka LED trójwymiarowa" , składający 

się z 3 płytek PCB (podstawa oraz gałęzie). Po złożeniu w całość winien tworzyć efekt wizualny 

oraz świetlny. Zestaw winien składać sie minimum z 36 różnokolorowych diod LED 3mm. W 

skład zestawu winien wejść  KIT do samodzielnego złożenia, podstawa o wymiarach min: 

6x6cm,  wysokość choinki min 12cm, zasilanie: złącze mini USB 5V
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15 506 Lampa przenośna warszatatowa 

 Lampa warsztatowa  (24V lub akumulatorowa)

 Moc 110 lum 

Szczelność  IP40

Kąt świecenia 180st

Akumulator/ czas pracy  1500 mAh/4h Zasilanie  akumulator litowo jonowy 
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Akumulator/ czas pracy  1500 mAh/4h Zasilanie  akumulator litowo jonowy 

 Wyposażenie: Ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, obrotowe haczyki do zawieszania, 

wbudowane magnesy do przytwierdzania do elementów pojazdu 

16 507 Imadło warszatatowe

Ślusarskie żeliwne imadło warsztatowe typu ciężkiego, montowane do blatu; obrotowe;  szerokość 

szczęk  150 mm

 waga do 30 kg
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17 508 Stół montażowy warszatatowy

stół warsztatowy służyć ma do wykonywania ręcznych prac naprawczych i remontowych. • blat stołu 

grubości min. 36 mm wykonany z twardego drewna z listwą ograniczającą z tyłu blatu (najlepiej 

bukowego olejowanego);

 Schowki: stół ma mieć 1 szafkę (1 komora z półką o zmiennej wysokości); i jeden kontener z 4 szufladami 

o zróżnicowanych wymiarach,osadzonych na prowadnicach kulkowych z 90% wysunięciem; wnętrza 

szuflad odporne na uszkodzenia; 

 Wykończenie  malowany farbami proszkowymi strukturalnymi

 Wymiary  1600 x 745 x 890 [mm] +/- 10%

 Nośność konstrukcji  1000 kg +/- 10%

Regulacja  regulowane nogi (spawane ze stalowych profili grubości min. 3 mm) umożliwiające 

wypoziomowanie 
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18 509 Wózek diagnostyczny

Wózek narzędziowy diagnostyczny 

Konstrukcja: Malowana konstrukcja z blachy stalowej Uchwyty Ergonomiczne 

Wymagania: Górny poziom wsparcia na 2 poziomach, Wyjmowana szuflada na mini 1 klawiaturę; 2 

środkowe półki z regulowaną pozycją i 1 stałą niską półką z drzwiami, minimum 2 boczne pojemniki

 Koła 2 stałe tylne koła min Ø 140 mm - 2 obrotowe przednie koła min Ø 100 mm (jedno z hamulcem)
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19 510 Rozrusznik (różny typ)

W pełni sprawne 3 różne typy rozruszników samochodowych do różnych marek popularnych pojazdów.

 Napięcie   12V

 Moc 1,1 kW 3

20 511 Alternator (różny typ)

1W pełni sprawne 3 różne typy alternatorów  samochodowych do różnych marek popularnych 

pojazdów.

 Napięcie znamionowe 14V

 Prąd ładowania  90 A 

 Kierunek zgodnie z ruchem wskazówek zegara

 Koło pasowe tak

3

Tester układu zasilania i rozruchu (tester akumulatorowy

 Obsługa  w języku polskim 

21 512
Tester układu zasilania i rozruchu 

(tester akumulatorowy)

 Obsługa  w języku polskim 

Obsługa napięcie 12 i 24V, oraz wszystkie rodzaje akumulatorów (kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz 

AGM,) Pasujący zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Kierunek zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Typy i zakres testów Testowanie akumulatorów o CCA od 100 do 2000, Testowanie różnego typu 

akumulatorów: kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AGM,

Tryb testu  Możliwość testowania  akumulatora bez konieczności jego odłączania, Zaawansowany test 

alternatora i ładowania z podaniem parametrów , Automatyczna kompensacja temperatury,                         

wykrywanie błędów

Bezpieczeństwo  Brak emisji ciepła, iskier ani rozładowań akumulatora.
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22 513
Lusterko inspekcyjne teleskopowe  z 

przegubem

Lusterko inspekcyjne teleskopowe  z przegubem umożliwiające kontrolę niewidocznych, ukrytych miejsc, 

wyposażone w chwytak magnetyczny do wyciągania drobnych metalowych przedmiotów ze szczelin i 

otworów. Całość umieszczona na wysięgniku teleskopowym.

Zakres pracy teleskopu: 150 mm przed rozłożeniem, - 650 mm po rozłożeniu  
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23 514
Próbnik ciągłości przewodów 

elektrycznych

 Tester układu zasilania i rozruchu (tester akumulatorowy)

Zakres : Do sprawdzania obwodów prądu stałego 3 - 28 V.

 Montaż: Przyłożenie lub igła 

 Sygnalizacja :świecenie i wibracja

 Wpływ: Nadaje się do użytku w pobliżu delikatnych systemów elektronicznych. 
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24 515 Skaner diagnostyczny OBD II

Skaner diagnostyczny do pojazdów zgodny z OBD II zgodność z normami OBDII/EOBD: SAEJ1850, ISO9141, ISO14230, ISO15765;  

Język  Język opisów kodów usterek: musi zawierać język polski;

Oprogramowanie i obsługa w języku polskim.

 Certyfikaty  ITS dopuszczający do pracy w Stacji Kontroli Pojazdów; zgodność z normami OBDII/EOBD: SAEJ1850, ISO9141, 

ISO14230, ISO15765;

Połączenia  Połączenie ze sterownikiem silnika i automatycznej skrzyni biegów oraz z innymi sterownikami (o ile są zgodne z 

norma EOBD)

Odczyt kodów  W języku polskim – odczyt, kasowanie odczty parametrów bieżących  Odczyt danych zamrożonych (z chwili 

powstania błędu i zapalenia kontrolki na desce rozdzielczej); Odczyt danych z czujników tlenu Test czujników tlenu; Test 

elementów wykonawczych; Odczyt statusu pokładowych systemów diagnostycznych

 Gwarancja  Urządzenie powinno posiadać gwarancję 24 miesięcy oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 Funkcje   Odczyt oraz kasowanie błędów z poszczególnych sterowników; Testy elementów wykonawczych; Autotest, samo 

diagnoza; Kalibrację lub reset wtryskiwaczy; Regenerację wypalanie filtra cząstek stałych; Podgląd bieżących wartości mierzonych 

w postaci danych cyfrowych i wykresów; Odczytywanie oczekujących kodów błędów (DTC); Odczytywanie zarejestrowanych 

kodów błędów (DTC); Kasowanie kodów oraz kontrolki "check engine" (MIL); Możliwość zapisywania odczytywanych danych do 

pliku w celu późniejszej analizy; Diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki; Dynamiczne sprawdzenie 
324 515 Skaner diagnostyczny OBD II

pliku w celu późniejszej analizy; Diagnoza elementów wykonawczych typu przepustnice zawory, czujniki; Dynamiczne sprawdzenie 

zapłonu, dawki rozruchowej,; Prędkość obrotowa silnika (RPM); Obciążenie (Calculated Load Value); Temperatura płynu 

chłodzącego (Coolant Temperature); Status układu paliwowego (Fuel System Status); Prędkość pojazdu (Vehicle Speed); 

Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku (Short Term Fuel Trim); Długoterminowa korekta czasu wtrysku (Long Term Fuel Trim); 

Podciśnienie w kolektorze ssącym (Intake Manifold Pressure); Kąt wyprzedzenia zapłonu (Timing Advance); Temperatura 

pobieranego powietrza (Intake Air Temperature); Przepływ powietrza - wskazanie przepływomierza (Air Flow Rate); Położenie 

przepustnicy TPS (Absolute Throttle Position); Wskazania sondy lambda; Ciśnienie paliwa (Fuel Pressure); Sprawdzenie kondycji 

silnika na podstawie zużycia poszczególnych cylindrów czyli różnicy w dawkach paliwa dozowanych przez komputer na 

poszczególne cylindry, aby silnik równo pracował na biegu jałowym.; Kodowanie sterowników ECU, klimatyzacja, ABS itd.; Pomiary 

parametrów pojazdu; Kalibracje np. czujnika kąta skrętu; Adaptacje przepustnicy, EGR itp.; Wymiana elektrycznego hamulca 

postojowego EBS; Automatyczna skrzynia biegów; Poduszki powietrzne Airbag; Diagnostyka wskaźników; Hamulce ABS ESP; 

Klimatyzacja; Kodowanie wtryskiwaczy Common Rail; Wykonanie reset przeglądu (service); Oświetlenie; Ksenony; Nawigacja; 

Radio; Elektronika 4WD; Elektronika centralna; Centralny zamek; System wspomagania parkowania; Ogrzewanie postojowe 

Webasto; Immobilizer; Moduł komfortu; BSI, ECM itp.; Elektryczne wspomaganie kierownicy
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25 517
Stół probierczy do diagnostyki 

alternatorów i rozruszników

 Stół probierczy do diagnostyki alternatorów i rozruszników: umożliwiający testowanie alternatorów i rozruszników 12/24V 

zarówno z pojazdów osobowych, jak i ciężarowych (dostawczych). 

Testowanie alternatorów: możliwość testowania alternatorów z transmisjami cyfrowymi.

Badane parametry alternatora: prąd ładowania oraz test kontrolki; test transmisji cyfrowej; wyjście do tachometru; pomiar 

tętnienia napięcia; pomiar napięcia regulacji; badanie sygnału obciążenia alternatora; pomiar napięcia odniesienia.

Badane parametry rozrusznika: test elektryczny, badanie zdolności rozrusznika do obracania się.

Obsługa  w języku polskim 

Gwarancja   co najmniej 24 miesięcy 
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