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Opis przedmiotu zamówienia-założenia i wymagania techniczne 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. Władysława 
Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu agd w celu realizacji  zadania WP 4  pt. 
„Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782.  Ww. sprzęt  powinien spełniać następujące 
założenia i wymagania użytkowe: 

 

Lp. Opis/dane techniczne  Ilość 

1 

Pojemniki do 
przechowywania 

ziarna i / lub 
mąki 

Plastikowy prostokątny koszyk, transparentny 
 Uchwyty po bokach ułatwiające przenoszenie. 
Wymiary górne: 
- długość: 35 cm (+/- 10%) 
- szerokość: 25 cm (+/- 10%) 
- wysokość: 15 cm (+/- 10%) 

 

10 szt. 

2 

Plastikowy 
Pojemnik 

Plastikowy Pojemnik z pokrywką i uchwytami. 
 
- można używać w temperaturach od -30 do +100 
st. C. 
Kolor: przezroczysty.  
wymiary: 
- wysokość: 20 cm (+/- 10%) 
- szerokość: 30 cm (+/- 10%) 
- długość: 45 cm (+/- 10%) 
- pojemność: 15 litrów (+/- 5%) 

 

15 szt. 

3 

Plastikowy 
Pojemnik 

Pojemnik plastikowy z pokrywką i uchwytami – 
Kolor: przezroczysty.  
wymiary: 
- wysokość: 20 cm (+/- 10%) 
- szerokość: 35 cm (+/- 10%) 
- długość: 50 cm (+/- 10%) 
- pojemność: 26 litrów (+/- 5%) 

 

15 szt. 

4 

Plastikowy 
Pojemnik 

Pojemnik plastikowy z uchwytami i pokrywką 
Kolor: przezroczysty.  
wymiary: 
- wysokość: 35 cm (+/- 10%) 
- szerokość: 40 cm (+/- 10%) 
- długość: 60 cm (+/- 10%) 
- pojemność: 55 L (+/- 5%) 

 

5 szt. 

5 Duże worki na 
śmieci 

Worki na śmieci:  l 
- mocne, wytrzymałe worki na śmieci  
- pojemności 240 10 szt. worków w 1 op.  
- Wykonane z tworzywa sztucznego 
- Kolor czarny 

 

30 op. 

6 Duże worki na 
śmieci 

Worki na śmiecil 

- mocne i wytrzymałe worki na śmieci 
- pojemności 120  
- Wykonane z tworzywa sztucznego 
- Kolor czarny 
- 10 szt. worków w 1 op. 

 

30 op. 

7 Plastikowe tace Plastikowa taca prostokątna. -Kolor czarny/beżowy 
parametry: 
-wysokość: 3 cm (+/- 5%) 
- szerokość: 35 cm (+/- 5%) 
- długość: 45 cm (+/- 5%) 

 

10 szt. 
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8 Ręczniki 
papierowe 

Ręcznik papierowy w rolce 60 m (ok. 290 
ręczniczków), biały, dwuwarstwowy, 100% 
celulozy. 

25 rolek 

9 Rękawiczki 
jednorazowe 

Rękawice winylowe- 
- 1op= 100 sztuk.  
- jednorazowe rękawice ochronne 
- wykonane z nieuczulającego, bezwonnego 

winylu 

- każda z rękawiczek pasuje zarówno na 
prawą, jak i na lewą dłoń –  

- posiadające lekką warstwę talku, która 
ułatawia ich wkładanie oraz ściąganie 

- posiadające rolowany brzeg ułatwijący ich 
użytkowanie 

- rozmiar dłoni: M 
 

10 op. 

10 Rękawiczki 
jednorazowe 

Rękawice winylowe- 
 1op= 100 sztuk.  

- jednorazowe rękawice ochronne 
- wykonane z nieuczulającego, bezwonnego 

winylu 

- każda z rękawiczek pasuje zarówno na 
prawą, jak i na lewą dłoń –  

- posiadające lekką warstwę talku, która 
ułatawia ich wkładanie oraz ściąganie 

- posiadające rolowany brzeg ułatwijący ich 
użytkowanie 

- rozmiar dłoni: S 

10 op. 

11 Rękawiczki 
jednorazowe 

Rękawice winylowe- 
 1op= 100 sztuk.  

- jednorazowe rękawice ochronne 
- wykonane z nieuczulającego, bezwonnego 

winylu 
- każda z rękawiczek pasuje zarówno na 

prawą, jak i na lewą dłoń –  

- posiadające lekką warstwę talku, która 
ułatawia ich wkładanie oraz ściąganie 

- posiadające rolowany brzeg ułatwijący ich 
użytkowanie 

- rozmiar dłoni: L 
 

10 op. 
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