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Znak sprawy  ZSM/ZC/1/2017                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zamówienia: Doposażenie pracowni Terapii Zajęciowej w ramach realizowanego 

projektu pod nazwą "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach", 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

a) Łopatki do modelowania gliny – 3 zestawy 

 zestaw składający się z co najmniej 5 sztuk drewnianych szpatułek z różnymi 

końcówkami (drewnianymi lub metalowymi), 

 minimalna długość szpatułki 12 cm. 

 

b) Narzędzia do modelowania prac plastycznych – 3 zestawy 

 zestaw składający się z co najmniej 5 sztuk drewnianych szpatułek z różnymi 

zakończeniami (drewnianymi lub metalowymi), 

 minimalna długość szpatułki 12 cm.   

 

c) Wypalarka do drewna – 4 szt. 

 pirograf z minimum 5 końcówkami oraz podstawką,  

 kolba 230V AC natężenie prądu od 20 W, 

 minimalny okres gwarancji 24 miesiące. 

 

d) Przyrząd do filcowania na sucho na 7 igieł – 1 szt. 

 uchwyt na igły umożliwiający osadzenie od 1 do 7 igieł w rękojeści. 

 

e) Igły do filcowania – 2 zestawy 

 zestaw zawiera co najmniej 3 szt. igieł o różnych grubościach, 

 metalowe igły z drobnymi zadziorkami do filcowania na sucho, 

 długość igły 7-9 cm, 

 grubość igły 0,5-1 mm. 
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f) Mata do filcowania – 2 szt. 

 mata do filcowania na sucho w formie gąbki, 

 wymiary szerokości i grubości od 10 cm do 40 cm. 


