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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - w ramach projektu 

pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 
D: PRACOWNIA GEODEZYJNA 

 
CZĘŚĆ 6 – AKCESORIA GEODEZYJNE 
 

1. Ruletka geodezyjna 

Dostawa obejmuje 3 sztuki fabrycznie nowych ruletek geodezyjnych 

Opis ruletki geodezyjnej do dostarczenia:  

 długość min. 30 m,  

 taśma stalowa lakierowana,  

 wartość skali czarna,  

 trwały uchwyt – ucho stalowe nitowane do taśmy,  

 odporna na uszkodzenia w wyniku upadku,  

 taśma wyposażona w zwijak. 

Dostawa 

2. Tyczki geodezyjne 

Dostawa obejmuje 8 sztuk fabrycznie nowych tyczek geodezyjnych 

Opis tyczek geodezyjnych do dostarczenia:  

 tyczki skręcane lub składane, aluminiowe,  

 długość: 2m, 

 kolor: biało-czerwone, 

 powłoka wykonana z PCV, 

 w pokrowcach, po 4 tyczki. 

Dostawa 

3. Podziałka transwersalna 

 

Dostawa obejmuje 5 sztuk fabrycznie nowych przedziałek transwersalnych 

 

Opis podziałek transwersalnych do dostarczenia:  

 

 W skalach: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000, 

 Wykonana ze stopu mosiądzu. 

 
Dostawa 
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4. Szkicownik A4 

 

Dostawa obejmuje 3 sztuki fabrycznie nowych szkicowników A4 

 

Opis szkicownika A4 do dostarczenia:  

 

 Format A4, 

 Szkicownik z dwoma zatrzaskami, dwie podkładki jedna do pisania druga przeźroczysta, 

 Rama odporna na wilgoć, grubość ramy do 4 cm. 

 

Dostawa 

 
5. Szczelinomierz 

 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego szczelinomierza 

 

Opis szczelinomierza do dostarczenia:  

 

 Klin pomiarowy do badania szczelin i luzów, 

 Podziałka w mm, podział 0,01 mm, 

 Odporny na korozję, 

 Długość do min. 30 cm. 

 
Dostawa 

 

6. Podstawka (trójnik) pod statyw 

 

Dostawa obejmuje 3 sztuki fabrycznie nowych trójników pod statyw 

 

Opis podstawki (trójnika)  do dostarczenia:  

 

 Lekki, składany, 

 Wykonany z aluminium, 

 Na rzepy. 

Dostawa 

 
7. Krzywomierz z transmisją danych 

 

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowego krzywomierza z transmisją danych 

 

Opis  krzywomierza z transmisją danych  do dostarczenia:  

 

− Oprogramowanie Ready Connect, 
− Kabel USB, 
− Futerał, 
− Akumulatory w zestawie, 
− Jednostki: km, m, cm, stopy, jardy, mile 
− Możliwość obliczania pola powierzchni, kubaturę brył foremnych. 

 
Dostawa 


