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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Ogłoszenia 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia-założenia i wymagania techniczne 
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, transport, nw. akcesoriów entomologicznych 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.   
Transport całości akcesoriów: do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. 
Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów).  
 
Akcesoria powinny spełniać min. następujące założenia i wymagania użytkowe: 
 

Akcesoria entomologiczne opis/dane techniczne 

 
1. Czerpak entomologiczny składany (zestaw) – 2 kompletne zestawy 

W skład zestawu powinny wejść: 
- rama ze stali nierdzewnej o kształcie okrągłym o średnicy Ø 35 cm, posiadająca mechanizm 

składający, 
- worek podwójny do czerpaków entomologicznych składający się z wewnętrznej białej siatki 

gęsto plecionej oraz zewnętrznej tkaniny ochronnej o ciemnym kolorze maskującym 
zabrudzenia, 

- rękojeść wykonana z włókna szklanego, jednoczęściowa, z gwintem umożliwiającym jej 
połączenie z ramą siatki. Długość rurki do 60 cm. 

2. Szpilki entomologiczne srebrne o następujących wymiarach: 
- długość 38 mm, Ø 0,25 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań,  
- długość 38 mm, Ø 0,30 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, 
- długość 38 mm, Ø 0,40 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, 
- długość 38 mm, Ø 0,50 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, 
- długość 38 mm, Ø 0,60 mm w opakowaniu po 100 sztuk – 10 opakowań, 

3. Minucje entomologiczne ze stali nierdzewnej bez główek: 
- długość 12 mm, Ø 0,10 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań, długość 12 mm, Ø 

0,15 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań,  
- długość 12 mm, Ø 0,20 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań, długość 12 mm, Ø 

0,25 mm w opakowaniu po 500 sztuk – 10 opakowań.  
4.  Pęsety entomologiczne z hartowanej stali nierdzewnej: 

- pęseta długość 100 mm, końcówka 0,5 mm prosta, delikatnie ząbkowana – 10 sztuk, pęseta 
długość 130 mm, końcówka 1,0 mm prosta – 10 sztuk,  

- pęseta długość 152 mm, końcówka 1,3 mm prosta – 10 sztuk, pęseta długość 130 mm, 
końcówka 1,0 mm, półokrągło wygięta – 10 sztuk,  

- pęseta długość 110 mm, końcówka zaostrzona gładka, zagięta pod kątem 35° - 10 sztuk, 
pęseta długość 110 mm, końcówka zaostrzona gładka, zagięta pod kątem 45° - 10 sztuk.  

5.  Igły preparacyjne do owadów wykonane ze stali nierdzewnej: 
- igła preparacyjna końcówka 0,75 mm, półokrągło wygięta – 10 sztuk, igła preparacyjna 

końcówka 0,75 mm, prosta – 10 sztuk,  
6. Exhaustory do odłowu owadów przelotowe wykonane z przeźroczystego tworzywa zakończone z 

obu stron zatyczką o wymiarach: 
- exhaustor długość 8 cm, Ø 20 mm, rurka wlotowa Ø 7 mm – 3 sztuki,  
- exhaustor długość 10 cm, Ø 28 mm, rurka wlotowa Ø 8 mm – 3 sztuki.  

7. Pudełka transportowe, przeźroczyste, hermetycznie zamykane, wykonane z polipropylenu o 
wymiarach: 
- 140 x 90 x 45 mm, pojemność 300 ml – 20 sztuk, 140 x 95 x 85 mm, pojemność 700 ml – 20 

sztuk,  
- 210 x 140 x 50 mm, pojemność 900 ml – 20 sztuk, 210 x 140 x 100 mm, pojemność 2000 ml – 

20 sztuk.  
8. Pudełko entomologiczne drewniane, wyłożone pianką o dużej gęstości, o wymiarach 30 x 40 x 7,5 

cm – 10 sztuk. 
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