
Zadanie 6 

Pozycja w 

projekcie 

Przedmiot Liczba 

sztuk 

Parametry wymagane 

15.21 Kątomierz 

ślusarski 

nastawny 

uniwersalny z 

lupą 

1 komplet Kątomierz nastawny ze stali nierdzewnej 360 stopni  

lupa nad podziałką kątową 

Dodatkowy liniał ze stali magnetycznej.  

Kątomierz traserski co najmniej 180 stopni.  

Opakowania do przechowywania  

15.22 Kątownik 

krawędziowy, 

płaski, ze stopą  

1 komplet Zestaw co najmniej 3 kątowników płaskich 

krawędziowych zawierający: 

- kątownik 300x200 

- kątownik 100x70 

- kątownik 75x50 

opakowania na kątowniki. 

15.23 Liniał stalowy 1 komplet Zestaw 5 liniałów ze stali nierdzewnej lub aluminium o 

różnych maksymalnych długościach pomiarowych. 

- w zakresie maksymalnej wartości pomiarowej od 

20cm do 50cm - 2 sztuki  

- w zakresie maksymalnej wartości pomiarowej od 

51cm do 150cm - 3 sztuki 

Jako maksymalna wartość pomiarową uznaje się 

największą wartość opisaną na podziałce liniału. 

15.24 Mikrometr 

wewnętrzny (0-

25, 25-50,50-75) 

1 komplet  Wykonany ze stali nierdzewnej 

Co najmniej trzy urządzenia mierzące w zakresach 0-

25, 25-50,50-75mm 

15.25 Mikrometr 

zewnętrzny (0-

25,75-100,100-

125) 

1 komplet Wykonany ze stali nierdzewnej 

Co najmniej trzy urządzenia mierzące w zakresach:  

0-25,  

75-100, 

100-125mm 

15.26 Suwmiarka z 

zaciskiem  

1 komplet  Wykonany ze stali nierdzewnej 

- 0-200mm (2 szt.) 

- 0-300mm (2 szt.) 

15.27 Głębokościomie

rz suwmiarkowy  

1 komplet  Wykonany ze stali nierdzewnej 

Zakres 0-300mm 

15.28 Wzorzec do 

gwintów  

1 komplety Wykonane ze stali nierdzewnej 

Wzorzec do gwintów 55,  

Wzorzec do gwintów 60 

15.29 Sprawdzian 

grzebieniowy do 

gwintów  

1 komplety Wykonane ze stali nierdzewnej 

Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 55,  

Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 60 

15.34 Gwintowniki 

M3-M20 + 

wiertła  

Narzynki M3-

M20 x 2 

 

2 komplety Dwa komplety zestawów do gwintowania rur 

składające się z: 

Zestaw gwintowników metrycznych M3 do M20  

Zestaw narzynek M3 do 20 

Zestaw wierteł do stali dla otworów od M3 do M20  

Opakowania na każdy z kompletów narzędzi, 

wymagane co najmniej dwa oddzielne opakowania 

wykonane z trwałych materiałów wg doboru oferenta. 

Dopuszczalne pakowanie elementów kompletu w 



oddzielne opakowania. Niedopuszczalne pakowanie 

tych samych elementów różnych kompletów do 

jednego opakowania. 

5 Przecinarka 

taśmowa 

1 komplet moc silnika co najmniej 1000W 

regulacja prędkości przesuwu brzeszczotu w zakresie: 

0,8–2,4 m/sek. lub szersza 

rozmiar elementu przecinanego - co najmniej 120mm 

w zestawie brzeszczoty 1140mm: 10TPI, 14TPI i 25TPI 

przewód sieciowy dołączony do zestawu, lub 

zintegrowany o długości co najmniej 2,5m 

możliwość cięcia stali nierdzewnej, hartowanej i metali 

nieżelaznych 

7 Nożyce 

gilotynowe 

1 komplet Materiał ostrza: stal utwardzana 

Długość ostrza co najmniej 150 mm 

Zapewnienie grubości cięcia (stalowa blacha): 5 mm 

Zapewnienie grubości cięcia (pręt): 16 mm 

Sprężynowy system automatycznego powrotu 

Rączka z miękkim uchwytem 

 

  


