Załącznik nr 2c do SIWZ
Część 3: Przewodniki i atlasy do przeprowadzania doświadczeń, pokazów, obserwacji na zajęciach
przyrodniczych, w tym pomocy multimedialnych w ramach zapotrzebowania na
wyposażenie pracowni przyrodniczej.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
Opis przedmiotu zamówienia
Przewodniki, atlasy

Ilość

Przewodnik – Las Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia.
Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. (szt.)
Przewodnik do rozpoznawania drzew Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300

3

Przewodnik rośliny i zwierzęta Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i

3

Atlas ptaków w Polsce Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków

3

(szt.)
Atlas owadów Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze,

3

gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych
jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany
format: 13,0 x 1 9,4 cm. (szt.)
roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także
trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. (szt.)
występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków.

opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa
z obwolutą PCV. (szt.)

3

Atlas grzybów Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów
występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. (szt.)
Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200

3

Atlas zwierząt chronionych w Polsce Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min.

1

Atlas roślin chronionych w Polsce Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych

1

Atlas geograficzny Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem

24

Atlas przyrodniczy Szkoła podstawowa klasa 4-6 PRACA ZBIOROWA (szt.)
Mały atlas anatomiczny Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera
barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. (szt.)
Przewodnik do rozpoznawania gwiazd Przewodnik zawiera opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia

24
6

najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i
zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. (szt.)

400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród,
rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji,
rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. (szt.)
w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów.
Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. (szt.)

regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka
środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i
opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. (szt.)

3

6

gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i
rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. (szt.)

Przewodnik do rozpoznawania drzew Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min.50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania ptaków Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często

6

spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm,
oprawa miękka ze skrzydełkami. (szt.)
spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze
skrzydełkami. (szt.)
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Przewodnik do rozpoznawania zwierząt Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub rozpoznawania zwierząt

6

Przewodnik do rozpoznawania motyli Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania owadów Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania grzybów Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często

6

zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa
miękka ze skrzydełkami. (szt.)

spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł.
Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z
obwolutą PCV. (szt.)
spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa
kartonowa z obwolutą PCV. (szt.)
spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze
skrzydełkami. (szt.)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy
Opis przedmiotu zamówienia
Przewodnik, atlasy

Ilość

Przewodnik – Las Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia.
Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. (szt.)
Przewodnik do rozpoznawania drzew Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300

3

Przewodnik rośliny i zwierzęta Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin.

3

Atlas ptaków w Polsce Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków

3

(szt.)
Atlas owadów Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze,

3

gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych
jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format:
13,0 x 1 9,4 cm. (szt.)
Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają także trochę
ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. (szt.)
występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków.

opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z
obwolutą PCV. (szt.)

3

Atlas grzybów Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów
występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. (szt.)
Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200

2

Atlas zwierząt chronionych w Polsce Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min. 400

1

Atlas roślin chronionych w Polsce Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w

1

Atlas geograficzny Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem

24

Atlas przyrodniczy Szkoła podstawowa klasa 4-6 PRACA ZBIOROWA (szt.)
Mały atlas anatomiczny Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera
barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. (szt.)
Przewodnik do rozpoznawania gwiazd Przewodnik zawiera opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia

13
12

najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i
zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. (szt.)

wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na
terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków i zdjęć.
Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. (szt.)

Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa
kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. (szt.)

regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska
naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach
specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. (szt.)

gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i
rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. (szt.)
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3

6

Przewodnik do rozpoznawania drzew Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min.50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania ptaków Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często
spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. (szt.)
Przewodnik do rozpoznawania zwierząt Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub rozpoznawania zwierząt

6

Przewodnik do rozpoznawania motyli Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania owadów Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często

6

Przewodnik do rozpoznawania grzybów Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często

6

spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm,
oprawa miękka ze skrzydełkami. (szt.)

zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka
ze skrzydełkami. (szt.)
spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł.
Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. (szt.)
spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa
z obwolutą PCV. (szt.)
spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze
skrzydełkami. (szt.)

Biuro Projektu :
Publiczna Szkoła Podstawowa
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tel./fax (077) 463 23 35
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl
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6

