
Załącznik A - Arkusz wyceny/ Załącznik 1 do umowy 

 

Część I – sprzęt elektromechaniczny 

Lp Nazwa towaru i opis przedmiotu zamówienia Liczba 

sztuk 

Cena 
jedn. 

brutto 
[zł] 

Wartość 
brutto 

[zł] 
(3 x 4) 

1 2 3 4 5 

1 Moduł diagnostyczny do pojazdów rolniczych i  przyczep z 

oprogramowaniem. Tester usterek. 

Praktyczny interfejs USB: łączący się ze wszystkimi popularnymi 

komputerami lub laptopami.   

Intuicyjny, oparty na ikonach ekran programu: przejrzyste 

informacje wizualne ułatwiające wybór i konfigurację adapterów 

specyficznych dla danych pojazdów.  

Zintegrowane połączenie Bluetooth o zasięgu 100 m. Masa około 

0.5 kg. Złącza: Przewód diagnostyczny OBD, USB, Bluetooth, 

zasilacz, wskaźnik działania.  

Zakres dostawy: Urządzenie diagnostyczne z adapterem USB 

Bluetooth, Przewód diagnostyczny OBD, 0.9m, Uniwersalny 

zestaw przejściówek, kabel do gniazda zapalniczki 12/24V, 

przewód USB, 1.0 m, walizka, bezpłatne oprogramowanie 

diagnostyczne TRUCK, AGRI, OHW, przewód połączeniowy 

dedykowane do pojazdów NEW HOLLAND, DEUTSCH, KUBOTA, 

SWITCH NEW HOLLAND, dostawa oraz uruchomienie po stornie 

sprzedającego  

Parametr Wartość/zakres 

Napięcie robocze 8 V DC — 28 V DC 

Pobór mocy przez akumulator ok. 7 W 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 170 x 120 x 40 mm 

Masa (bez przewodów przyłączeniowych) 350 g 

Temperatura robocza 0 °C – 40 °C 

Względna wilgotność powietrza 90 % (przy 25 °C) 
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2 Montażownica osobowa, automatyczna  

Adaptery do obsługi kół motocyklowych, głowica z tworzywa 

sztucznego. 

Dane techniczne: 

Moc silnika: 1.1 kW 
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Ciśnienie pracy: 8-10 bar 

Średnica felgi (montaż od wewnątrz): 12" -23" 

Średnica felgi (montaż od zewnątrz): 10" -20" 

Szerokość opony: 3" - 12" 

Waga: 240 kg 

Siła nacisku zbijaka 1100 kg. 

Wzmocnione ramię główne zapewniające stabilniejszą i pewną 

pracę urządzenia. 

Zespół przygotowujący powietrze doprowadzane do układu. 

Zasilanie 3x400V 

 

3 Wózek narzędziowy z wyposażeniem  

 

Wózek narzędziowy z wyposażeniem 157 szt. narzędzi, ilość 

wszystkich szuflad 5, szuflady bez wyposażenia: 2. 

Wkładki wózków wykonane z tworzywa, wymiary: 

857/1015/687/459 mm.  

Wymagane narzędzia: wkładka z narzędziami 16 szt., klucz/e 

płasko-oczkowe, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

22; 24,                                     

Wkładka z narzędziami 8 szt., klucz/e oczkowe obustronne 

wygięte, 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22,                                 

Wkładka z narzędziami 8 szt., wkrętak/i Philips PH; wkrętak/i 

płaskie, 4; 5,5; 6,5mm, rozmiar PHILIPS: PH1; PH2; PH3,                                       

Wkładka z narzędziami, typ wkładki: plastikowa, ilość narzędzi: 3 

szt., typ narzędzi: klucz/e nastawne; szczypce nastawne; szczypce 

nastawne zaciskowe, rozmiar wkładki: 136x364mm,                                                

Wkładka z narzędziami, typ wkładki: plastikowa, ilość narzędzi: 4 

szt., typ narzędzi: szczypce do pierścieni, rozmiar wkładki: 

136x364mm,  

Wkładka z narzędziami, typ wkładki: plastikowa, ilość narzędzi: 4 

szt., typ narzędzi: szczypce tnące; szczypce uniwersalne; szczypce 

uniwersalne proste, rozmiar wkładki: 136x364mm,                                                                    

Wkładka z narzędziami, typ wkładki: plastikowa, ilość narzędzi: 7 

szt., typ narzędzi: młotek/i; przecinak/i, rozmiar wkładki: 

136x364mm,              

Wkładka z narzędziami, typ wkładki: plastikowa, ilość narzędzi: 11 

szt., typ narzędzi: miarka/i; nożyczki; nóż/e; suwmiarka/i; 

szczelinomierz/e, rozmiar wkładki: 434x176mm,                                                                

Wkładka z narzędziami, gniazdo / napęd: 1/2", typ wkładki: 

plastikowa, ilość narzędzi: 24 szt., typ narzędzi: grzechotka/i; 
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nasadka/i 6-kątne; pokrętło/a; przedłużka/i; przegub/y, rozmiar 

wkładki: 434,                        

Wkładka z narzędziami gniazdo / napęd: 1/4", 72 szt., 

grzechotka/i; klucz/e trzpieniowe HEX typ " L "; nasadka/i 6-

kątne; nasadka/i trzpieniowe (Bit) HEX; nasadka/i trzpieniowe. 
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Szlifierka kątowa  

Szlifierka kątowa, moc znamionowa 720W, moc oddawana: 

300W, średnica tarczy 115mm, blokada włącznika, prędkość 

obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min, waga: 1,9kg, 

zasilanie: 230V. 
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5 Wiertarka udarowa  

Wiertarka udarowa z uchwytem samozaciskowym, moc 

znamionowa 600W, moc oddawana: 300W, moment obrotowy: 

10,8Nm, zasilanie 230V, blokada włącznika, prędkość obrotowa 

na biegu jałowym: 2800 obr/min, waga: 1,9kg,  

Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" - 20 UNF  

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 

mm  

Długość 266 mm  

Wysokość 180 mm  

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0-44.800 

min- 
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6 Pojedynczy odciąg spalin do samochodów  

Odciąg spalin do samochodów masie do 3,5 t średnica węża 5", 

długość węża 7,5m, ssawka, wentylator 0,55 kW, zasilanie 

3x400V. 
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7 Pojedynczy odciąg spalin do samochodów osobowych  

Odciąg spalin do samochodów osobowych; średnica węża 3", 

długość węża 5m, ssawka, wentylator 0,37 kW, zasilanie 3x400V. 
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8 Wiertarka stołowa  1   



Wrzeciono łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone 

stożkiem Mk II albo Mk III, do którego można zamocować głowicę 

wiercącą względnie inne narzędzia. 

Stół można obrócić o 360 stopni za pomocą sworznia obrotowego 

oraz pochylić stół o kąt +45 stopni od poziomu zerowego, co 

umożliwia wiercenie otworów pod różnym kątem. 

Silnik sześciobiegunowy dużej mocy. Dodatkowy wyłącznik do 

automatycznej zmiany obrotów wrzeciona podczas narzynania. 

Przedłużony skok ramienia. Łatwa regulacja wysokości roboczej. 

W podstawie otwory do umocowania. Funkcja gwintowania. 

Dane techniczne 

Napięcie: 400 V 

Moc przyłączeniowa: 1100 W 

Maks. średnica wiercenia: 25 mm 

Gwintowanie do: M14 

Skok wrzeciona: 125 mm 

Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny: 240 mm 

Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy: 630 mm 

Maksymalna odległość wrzeciona od stołu: 367 mm 

Pochylenie stołu: 45 stopni +/- 

Stożek wrzeciona: Mk III 

Zmiana obrotów: paskiem klinowym 

Zakres obrotów: 290-21500 obr./min 

Ilość stopni regulacji obrotów: 5 

Średnica kolumny: 85 mm 

Wymiar stołu: 280 x 300 mm 

 

9 Zestaw wierteł  

 

19-częściowy zestaw wierteł DIN 338, powleczone warstwą 

azotku tytanu, oszlifowanie krzyżowe 135°, w metalowej kasetce/ 

wiertło. 

Wierteł do metalu używamy do wszelkich prac ślusarskich. 

Możemy wiercić w aluminium, mosiądzu, miedzi, cynku, stali 

niestopowej czy żelazie. Nadają się również do wiercenia w 

tworzywach sztucznych (na mniejszych obrotach). 

Przeznaczenie: metal 

Zastosowanie: do wiercenia otworów 

Ilość w opakowaniu: 19 [szt.] 

Kąt wierzchołkowy wiertła:135 [°] 

Materiał: HSS-Tin 
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10 Spawarka inwertorowa TIG + zestaw TIG  

 

Spawarka inwertorowa TIG  

Długość: 620 [mm] 

Średnica elektrody spawalniczej: 1,6-4,0 

1   



Introwertowa: Tak 

Napięcie stanu jałowego: 86 [V] 

Waga: 16 [kg] 

Zastosowanie: do aluminium 

Zasilanie: 230 [V] 

Szerokość: 270 [mm] 

Wysokość: 390 [mm] 

Zakres regulacji prądu spawania: 5-220 

Prąd pobierany z sieci(max): 23,3 [A] 

Zabezpieczenie sieci zasilającej: 16 [A] 

Moc: 5 [kW] 

Prąd maksymalny: 220 [A] 

Prąd przy pracy 60% 200 [A] 

CHARAKTERYSTYKA: 

Urządzenie powinno posiadać tryby spawania: TIG DC, TIG DC 

PULS, TIG AC, TIG AC PULS, MMA. 

Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali 

nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz 

tytanu. 

Funkcja TIG AC i TIG AC PULS: umożliwia spawanie aluminium i 

jego stopów oraz mosiądzu. 

Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia 

dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i 

wysoką jakość spawania. 

PFC (Power Factor Correction)– zwiększony współczynnik mocy, 

30% mniejszy pobór prądu z sieci zasilającej. 

Wyświetlacze cyfrowe ułatwiają regulację parametrów spawarki: 

Z panelu sterowania mamy możliwość wyboru przebiegu krzywej 

napięcia AC  

Spawarka powinna posiadać również funkcje ułatwiające proces 

spawania metodą MMA elektrodą otuloną. 

Parametry zasilania: zasilanie jednofazowe 230V. 

 

Wyposażenie (zestaw TIG): urządzenie z kompletem akcesorii TIG 

i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 26 ze zdalną regulacją o 

długości 4 metry, przewodem elektrodowym MMA o długości 

3m, przewodem masowym o długości 3m, maska spawalnicza 

automatyczna samościemniająca, reduktor gazu. 

 

11 Spawarka - Inwertorowy półautomat spawalniczy mig/mag z 

wyposażeniem dodatkowym 

 

Inwertorowy synergiczny półautomat spawalniczy, przeznaczony 

do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej, stali 

węglowych i niskostopowych oraz lutospawania blach 

ocynkowanych.  

Parametry techniczne: 
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Inwerterowy synergicznym półautomatem spawalniczym 

przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA  

oraz lutospawania blach ocynkowanych. Urządzenie zostało 

zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym i 

przemysłowym. 

Urządzenie powinno posiadać trzy tryby spawania MIG/MAG: 

MIG RĘCZNY, MIG PULS, MIG PULS PODWÓJNY. 

Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia 

dokładną regulację parametrów spawania. 

Parametry fizyczne: 

Urządzenie powinno posiadać układ chłodzenia wentylatorem co 

zdecydowanie zwiększa jego wydajność. 

Parametry zasilania: 

Zasilanie trójfazowe 3x400V 

 

Wyposażenie: 

Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem 

spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry uzbrojonym pod 

aluminium, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, 

przewodem masowym o długości 3 metry oraz rolkami do 

podajnika0,8-1,0 i 1,0-1,2 do aluminium i stali węglowej, maska 

spawalnicza automatyczna samościemniająca, reduktor gazu z 

manometrami. 

 

PARAMETRY FIZYCZNE 

Rozmiar szpuli drutu 15 kg 

Stopień ochrony IP 21S 

Waga urządzenia / zestawu 46 / 48 kg 

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 900x320x720 mm 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Moc 10,2 kW 

Napięcie stanu jałowego 75 V 

Prąd maksymalny 280 A 

Prąd przy pracy 100% 220 A 

Prąd przy pracy 60%280  

Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,2 mm 

Średnica drutu do lutospawania 0,8 mm 

Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm 

Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,2 mm 

Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 - 1,2 mm 

Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm 

Zakres regulacji prądu spawania 10 - 280 A 

Podajnik drutu: 4-rolkowy 

 

12 Kompresor tłokowy z kluczem udarowy pneumatycznym  

Liczba tłoków: 2 [szt.] 

Ciśnienie: 10 [bar] 
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Typ: Tłokowy 

Moc: 2,2 [W] 

Napięcie: 400 [V] 

Hałas: 97 [dB] 

Liczba stopni sprężania: 1 [szt.] 

Wydajność: 460 [l/min.] 

Pojemność zbiornika: 150 [l]  

Plus klucz udarowy pneumatyczny ½ cala. 

Przewód pneumatyczny spiralny AIRPRESS, poliuretan, ciśnienie 

maksymalne: 12bar, śr. wew.: 8mm, dł.: 15m, z szybkozłączami. 

 

13 Klucz udarowy 3/4"  

 

Moment roboczy: 407-1464Nm, moment maksymalny: 1950Nm, 

pobór powietrza: 210l/m, waga: 3,15kg. Rozmiar trzpienia w 

calach: 3/4 [cal]. 
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14 Odkurzacz warsztatowy  

 

Z silnikiem o mocy co najmniej 1400 W, przeznaczony do 

szybkiego i skutecznego usuwania urobku po pracach 

warsztatowych. Pojemność zbiornika 30 l. 

Praca na sucho jak i na mokro.  

Siła ciągu wynosząca 18 kPa oraz średnica końcówki węża ssącego 

35 mm.  

Odkurzacz powinien posiadać również funkcję nadmuchu, zawór 

bezpieczeństwa przy pracy na mokro i korek spustowy brudnej 

wody. Duże tylne kółka jezdne oraz zabezpieczone wspornikami 

przednie kółka pozwalają urządzeniu na bezpieczne 

przemieszczanie się w trudnych warunkach. Trójpozycyjny 

włącznik daje możliwość startowania odkurzacza z poziomu 

podłączonego urządzenia lub samodzielnej pracy odkurzaczem. 

Wymienne nasadki robocze przechowywane w podstawie 

urządzenia oraz wąż ssący, końcówki robocze, rura teleskopowa, 

worek na pył, membrana piankowa, filtr, zaczepy przewodu 

zasilającego i adapter. Zgodność z europejskimi standardami 

zapewnia certyfikat CE. 

Parametry techniczne: 

Moc [W] co najmniej 1400 

Moc silnika [W] co najmniej 1800  

Pojemność pojemnika [l] 30  

Zasilanie sieciowe 

Długość przewodu [m] 4 

 

1   

RAZEM  

 


