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Załącznik nr 5  

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Przedmiot zapytania ofertowego na „Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik 

Budownictwa” 

 

 

Część Nr 1 – agregat tynkarski. 

 
Punkt: Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

Producent, model / typ, parametry, wymiary, tworzywo 

Ilość sztuk  

1. Agregat tynkarski − wymiary: długość 1500 - 1800 mm, szerokość 600 - 750 mm, wysokość 850 - 1200 mm 

− wysokość zasypu 800 - 1000 mm,  

− pojemność kosza zasypowego: 50 - 120 litrów 

− wydajność max. 25 l/min. 

− minimalna odległość podawania 18 m 

− napęd: Silnik pompy od 2,2 kW – do 5,5 kW, 230V/50Hz 

− kompresor: HS-24 300 l/min 

− pompa wody: 230 V 

 

Zastosowanie: tynki gipsowe, wapienno gipsowe, wapienno-cementowe, tynki podkładowe (obrzutki) 

tynki lekkie, tynki specjalne, tynki modernizacyjne, wylewki samopoziomujące. 

 

 

Minimalne wyposażenie z agregatem tynkarskim: 

− pistolet natryskowy 1 szt. 

− wąż tłoczny zaprawy 1x min. 8 m 
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− wąż powietrzny 1x min. 8 m 

− pompa ślimakowa 1 szt. 

− mieszak 1 szt. 

− czyszczak z płaskownikiem 1 szt. 

− klucz do ślimaka 1 szt. 

− dysza pistoletu m.in. 2 szt. 

− piłeczka czyszcząca m.in. 1 szt. 

 

 

Część Nr 2 – narzędzia i sprzęt drobny do wykonywania robót murarskich i tynkarskich. 

 
Punkt: Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

Producent, model / typ, parametry, wymiary, tworzywo 

Ilość sztuk  

2. Dalmierz laserowy − pomiar: od min. 0,05 m do min. 70 m 

− klasa lasera: minimum 2 

− dokładność pomiaru: max. ± 2,0 mm 

− podświetlany ekran LCD 

− max. czas dokonywanego pomiaru: do 5 s 

− zasilanie: 2 - 4 baterie alkaliczne AAA 

− funkcje pomiarowe: liniowa, powierzchnia, objętość (mile widziane dodatkowe funkcje 

− żywotność baterii: min. 5000 pomiarów 

− pamięć ostatnich pomiarów: min. 10 oraz 1 wartości stałej 

− automatyczne wyłączenie: max do 300 s 

− możliwość zmiany jednostki pomiaru: m, cm, mm 

− czas pomiaru: max. 0,7 s 

− dioda laserowa min. 400 do max. 700 nm 

− moc lasera: max. 1 mW 

− klasa ochrony przed pyłem i wodą: IP 54 

3 

3. Laserowy przyrząd 

traserski 

− profesjonalny, 

− dioda laserowa: moc lasera: minimum. 1 mW 

− dioda laserowa min. 400 nm do max. 700 nm 
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− klasa lasera: minimum 2 

− wskazania: 2 linie (min. 180° do max. 360°) 

− linie lasera mogą być emitowane pojedynczo lub razem w zależności od zastosowania 

− ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 54 

− minimalny zasięg pomiarowy: bez odbiornika, min.10 m do max. 20 m, z odbiornikiem, (średnica) 

min. 50 m do max. 80 m 

− zasięg pracy z tablicą celowniczą: do max. 30 m 

− dokładność linii poziomej i pionowej: max. do +/-3 mm na 10 m 

− zasilanie: baterie alkaliczne AA max. 4 szt.x1,5 V 

− samopoziomowanie automatyczne w zakresie max. ±4° w czasie do max. 4 s (po przekroczeniu zanik 

linii lasera) 

4. Betoniarka wolnospadowa − wolnospadowa, 

− napięcie zasilania 230 V 

− moc silnika minimum 900 W 

− pojemność całkowita bębna mieszającego minimum 150 litrów 

− pojemność zasypowa minimum 120 litrów 

− 2 koła ułatwiające transport 

− koło z hamulcem nożnym 

2 

5. Wiertarka − moc minimum 800 W 

− zasilanie: napięciem 230 V/50 60H 

− wyposażona w co najmniej 2-biegi i przewód zasilający minimum 2 m 

− możliwa płynna regulacja obrotów 

− wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe oraz rękojeść dodatkową z możliwością obrotu o 360° 

− średnica wrzeciona ok. 43 mm 

− wyposażona w zębaty uchwyt wiertarski oraz uchwyt SDS Plus, 

− zakres mocowania od 3 do 20 mm 

 

5 

6. Taczka Galwanizowana ogniowo rama ze stalowych rurek. Podwójne koła pneumatyczne. 

Pojemność min. 160 litrów – max. 200 litrów. Rozmiar opony min. 3,5 – max. 

4,5. 

 

2 

7. Mieszadła do zapraw   - mieszadło o średnicy minimum 130 mm 

- do pracy CIĄGŁEJ,  
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- moc minimum 1600 W  

- prędkość obrotowa minimum 900 obr/min 

- liczba biegów   2 

- do mieszania cieczy rzadkich i gęstych w tym zaprawy cementowej 

8. Wiadro z podziałką 

objętościową 

Wiadra murarskie z polipropylenu lub innego odpornego na uderzenia materiału. 

Pojemność: min. 50 – max. 70 litrów.  

4 

9. Młotek murarski, młotek 

gumowy 

Materiał: guma. 

Materiał uchwytu: polipropylen. 

Długi trzonek, min 8 cm. – max. 10 cm 

4 

10. Kielnia, kielnie do 

wykańczania spoin, pace, 

packa do szlifowania, 

szpachelka 

15 zestawów, w każdym po jednej: 

- kielni 

- kielni do wykańczania spoin  

- kielnie do nanoszenia zapraw cienko-warstwowych (na pustaki 12) 

- paca 

- packa do szlifowania  

- szpachelka 

15 

zestawów 

11. Piła ręczna, piła ręczna 

widiowa 

hartowane zęby, 

duże zęby min 1,1z/cal, 

uchwyt z ABS mocowany mosiężnymi śrubami, 

wbudowany kątownik 45º i 90º w rękojeść, 

długości ostrza min. 60 cm – max. 80 cm.  

4 

12. Poziomnica Poziomnica z libellami przystosowanymi do pomiaru w pozycji normalnej i 

odwróconej (sufity). 

Wyposażona w 1 libellę pionową i 1 libellę poziomą. 

Ożebrowany prostokątny profil z lekkiego, trwałego metalu z frezowaną 

powierzchnią.  

Plastikowe zaślepki chroniące poziomicę przed uderzeniami. 
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Długość poziomicy: min. 38 cm – max.42cm 

liczba libelli: 2 

dokładność pomiaru poziomicy w pozycji normalnej: +/- 0,5mm/m (0,029o) 

dokładność pomiaru poziomicy w pozycji odwróconej (sufitowej): +/- 0,75mm/m 

(0,043o) 

13. Pion murarski Mosiężny korpus, wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie, 

osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura, nakrętka centrująca sznur, 

wymienne zakończenie z hartowanej stali. Z pionem sznur murarski 1,7 mm, 

100m.  

1 

14. Sznur traserski Przekładnia korby 1:5. Spust korby – uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą 

Mieści min. 30 m sznurka i 40 g kredy. 

Poliestrowo-nylonowy sznur. 

Wytrzymały na uderzenia korpus z aluminium. 

Przezroczysty wizjer umożliwiający łatwą kontrolę poziomu kredy w zasobniku 

W zestawie kreda traserska min.115 g i sznur min. 30 metrów. 

1 

15.  Wałek do fakturowania 

tynków 

Wałek do tynków.  Wymiary wkładu min. 18 cm, średnica lub szerokość m.in. 60, 

długość włosia – przystosowana do fakturowania tynków. 

Materiał oprawki: Aluminium.  

4 

16. Nożyce do cięcia 

narożników 

Nożyce blacharskie, dekarskie przeznaczone do wycinania narożników. 

Wykonane ze stali. Szerokość cięcia 0-43 mm (lub więcej). Kąt cięcia 90 st. 

4 

17. Rusztowanie stojakowe - Rusztowanie składające się z wielu aluminiowych elementów umożliwiających 

ich montaż, tak aby powstała konstrukcja o wymiarach: minimum 0,5 x1,90m, 

wys. Robocza min. 7 metrów.  

- Duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu czterech podpór i ram. 

- Kategoria bezpieczeństwa min. A. 

- Aluminiowa konstrukcja. 

- Maksymalne obciążenie robocze – 150 kg/m2  
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- Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi). 

- Odporność na utlenianie. 

- Możliwość niwelacji nierówności min. Do 0,18 metra.  

 

 
 

Część Nr 3 – materiały budowlane. 

 
Punkt: Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

Producent, model / typ, parametry, wymiary, tworzywo 

Ilość 

sztuk 

18. Łata Pion / Poziom 200 cm 1 

19. 
Cegła pełna zwykła 

Cegła budowlana pełna  wymiary: 240-255 x 115-125 x 60-70 minimetrów  

- minimum 840 sztuk cegieł 

2 palety = 

840 sztuk 

20. 
Cegła dziurawka 

CEGŁA KRATÓWKA wymiary: 240-250 x 110-120 x 60-70 minimetrów,  PALETA 

FAKTUROWANA – minimum 1200 sztuk cegieł 
2 palety = 

1200 szt. 

21. 
Cegła klinkierowa CEGŁA klinkierowa o wymiarach: 240-250 x 110-120 x 65-75 minimetrów 

1 paleta= 

410 sztuk 

22. 

Pustaki ceramiczne 

Wymiary 315-330 x 240–255 x 225–240 minimetrów - 4 pełne palety na każdej minimum 70 

sztuk pustaków = minimum 270 sztuk .  

Wymiary 430-440 x 110-125 x 225-240 minimetrów – 2 pełne palety na każdej minimum 130 

sztuk pustaków = minimum 160 sztuk. 

6 palet 

23. Bloczki z betonu 

komórkowego 
Beton komórkowy o wymiarach 230-245 x 230-245 x 580-590 minimetrów, 1 paleta 

24. Płyty styropianowe PACZKA 0,26-0,3 m3, lambda przynajmniej 0,032 8 paczek 

25. Płyty z wełny mineralnej 
Grubość minimum 10 CM, powierzchnia przynajmniej 1,80 m2/opakowanie, lambda minimum 

0,036 
5 paczek 
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26. 
Zaprawy murarskie Zaprawa murarska, worki 25 – 30 kilogramowe, minimum 40 worków 

1 paleta = 

40worków 

27. 
Cement CEMENT worki 25 – 30 kilogramowe, minimum 40 worków 

1 paleta = 

40worków 

28. Wapno Wapno budowlane, worki 25 – 30 kilogramowe, minimum 10 worków 10 worek 

29. Stal zbrojeniowa 
PRĘT STAL ŻEBRO FI 6 MM ST3SY-B-500S  6MB – 100 kg 

PRĘT STAL ŻEBRO FI 8 MM BST500SP 12 MB – 100 kg 
2 x 100kg 

30. Gwoździe Budowlane, 3 – 3,5 Calowe, minimum 20 kilogramów 20 kg 

31. Tynki gipsowe worki 25 – 30 kilogramowe 2 worki 

32. 
Zaprawy tynkarskie Zaprawy tynkarskie w workach 25 – 30 kilogramowe 

20 

worków 

33. 
Kleje do styropianu KLEJ DO STYROPIANU 25 – 30 kilogramowe worki/opakowania 

10 

worków 

34. Kleje do wełny mineralnej 25 – 30 kilogramowe worki/opakowania 5 worków 

35. Siatka z włókna szklanego SIATKA minimum 50m2/ ROLKA z włókna szklanego 1 rolka 

36. 
Kołki do montażu wełny i 

styropianu 

 

Kołki do styropianu   STAL 10x160 100SZT/ OP – 200 sztuk 

Kołki talerzyk do wełny  - 50 sztuk 
250 sztuk 

38. 

Listwy – prowadnice do 

tynkowania 
Listwy – prowadnice do tynkowania oraz listwy narożne – długość 2,3 – 3,0 metra 

30 

prowadnic 

i 20 

narożnych  
 


