
Jednostk. (brutto)
Łącznie (brutto)

[8x7]

1 2 3 5 6 7 8 9

1.
Zestaw do 

pompowania kół

DPG Dorohusk / 
Oddział Celny 

Drogowy w 
Dorohusku

Długi przewód o długości min. 5 m w zestawie z pistoletem do 
pompowania kół, wyposażonym w manometr o zakresie do 10 bar, 
pasujący do kompresorów. kpl. 1

2. Drabina aluminiowa 
DPG Hrebenne 

GIW

Drabina aluminiowa składana. 
• Liczba stopni: 5 podest,
• Dopuszczalne obciążenie: 120kg.

szt. 1

3.
Miernik cyfrowy 

multimetr

DPG 
Dołhobyczów        

LZOPG

Pomiar napięcia DC i AC, 
Pomiar prądu DC i AC
Pomiar rezystancji:
Pomiar częstotliwości:
Pomiar temperatury:°C
Pomiar mocy:
Moc czynna : 2500 W ± (2% + 10) @ 0.1 W, Moc pozorna : 2500 VA ± 
(2% + 10) @
0.1 VA, Współczynnik mocy (cosφ) : 0 ... 1 ± (1% + 10) @ 0.001,
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:
Test diody:
Sygnalizacja ciągłości obwodu:
USB:

szt. 1

Lp.
Nazwa asortymentu

/zadania 
remontowego

Nazwa przejścia/ 
Oddział/Komórk
a organizacyjna/         
miejsce dostawy

SPECYFIKACJA
 (parametry techniczne, wymiary, kolor, rozmiar itp.) 

Jednostka 
miary

(szt./kpl./m
b. itp.)

Ilość 

Koszt

Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacja cenową dla zadania: "Dostawa narzędzi na drogowe i kolejowe przejścia 
graniczne usytuowane w województwie lubelskim oraz LZOPG"

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty
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4.
Stacja rozlutownicza 

grotowa

DPG 
Dołhobyczów        

LZOPG

Jednostka centralna:
• zasilanie 220-240V
• pobór mocy 60W + 80 W AC
• bezpiecznik 3A
• wskazania temperatury na LCD
Lutownica z grotem:
• zasilanie 24V AC
• moc 60W podczas nagrzewania do 130W
• temperatura 160-480 st. C
• element grzewczy: ceramiczny
Rozlutownica:
• zasilanie 220-240V AC
• pobór mocy 80W
• moc pompy 600mm Hg
• temperatura 160-480 st. C
• typ grzałki ceramiczna.

kpl. 1

5. Tester akumulatorów
DPG Dorohusk        

LZOPG

Typ testera: konduktancyjny, napięcie instalacji 12V, typ obsługiwanych 
akumulatorów: 12V PB/AGM/GEL, funkcja testu układu ładowania, 
funkcja testu układu rozruchowego, badanie baterii rozładowanych do 
poziomu 1 V, zgodność z normami (CCA, DIN, EN, IEC, SAE), menu w 
języku polskim, wbudowana drukarka do wydruku wyników testu, 
wbudowany wyświetlacz (LCD), długość przewodów min. 500 mm., 
zasilanie bateryjne lub testowanym akumulatorem.

szt. 1

6.
Profesjonalna 

akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka

DPG Dorohusk        
LZOPG

Profesjonalna wiertarko-wkrętarka 2 biegowa, 16 stopniowa regulacja 
momentu obrotowego,  napięcie zasilania 18 V, typ akumulatora Li-ion 
18V/1,5Ah, zakres mocowania min. 1.5 - 13 mm, prędkość obrotowa na 
biegu jałowym: 1 bieg min. 0 - 400 obr./min, 2 bieg min. 0 - 1.300 
obr./min, maksymalny moment obrotowy do 42Nm, maksymalna 
zdolność wiercenia: w stali min. do 13mm, w drewnie min. do 36mm.  
Wyposażenie: 2x akumulatory 18V / 1.5Ah, ładowarka,  walizka do 
przechowywania, instrukacja w języku polskim. 

szt. 1

7. Kompresor olejowy
DPG Hrebenne        

LZOPG

Moc silnika: 1,5KM/1,1kW, wydajność na ssaniu: 150l/min, zbiornik: 
24l, ciśnienie robocze: 6 bar, ciśnienie maksymalne: 8 bar ,  obroty: 
2800obr./min,  zasilanie: 230V/50Hz/1F.

szt. 1
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8.
 Szlifierka stołowa z 

kamieniem 
wolnobieżnym

DPG Zosin      
LZOPG

Rozmiar tarczy minimum: 150/20/12.7 mm
Rozmiar tarczy wolnobieżnej minimum: 200/40/20 mm
Zasilanie: 230V / 50Hz
Moc minimum: 200 W
Obroty tarczy minimum: 2950 obr/min
Obroty tarczy wolnobieżnej minimum : 134 obr/min.

szt. 1

9.
Imadło maszynowe 

krzyżowe dwuosiowe
DPG Zosin      

LZOPG

Szerokość szczęk minimum: 100 mm,
Wysokość szczęk minimum : 37 mm,
Max rozwarcie szczęk minimum : 98 mm,
Posuwy w osi X oraz Y w zakresie ok 16 cm.

szt. 1

10.
Rusztowanie 

aluminiowe składane
DPG Zosin      

LZOPG

Maksymalna wysokość robocza: 5,80 m, Minimum wysokości roboczej: 
4,8 m.
Lekkie, składane rusztowanie o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 
0,60 m. Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę 
rusztowania w górę, co jeden metr.
Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych, 
połączonych okrągłymi profilowanymi szczeblami o średnicy 30 mm.
Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu łatwo jest 
dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych 
wymagań.
Pomost roboczy, pokryty odporną na warunki atmosferyczne, 
antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Ramy rusztowania stanowią 
jednocześnie drabinkę do wchodzenia wewnątrz rusztowania, przez 
właz w pomostach.
Przesuwanie rusztowania po podłożu, za pomocą zastosowanych w 
rusztowaniu rolek jezdnych z regulacją wysokości i zaciskowym 
hamulcem do jego unieruchamiania. Nośność rusztowania wynosi 200 
kg/m2 i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
Rusztowanie posiada : Certyfikat Bezpieczeństwa- Znak B wydany przez 
IMBiGS oraz Certyfikat TUV (Rusztowanie aluminiowe ProTec XS 
KRAUSE nr kat. 920034).

szt. 1
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11.

Adapter gniazd 
jednofazowych AGT-

16A 1P 
WAADAAGT16T, 
Adapter gniazd 

trójfazowych AGT-32A 
4P WAADAAGT32C, 
Luksometr LXP-2 z  

certyfikatem kalibracji 
pomiaru natężenia 

oświetlenia 
WMGBLXP2

DPG Kukuryki         
LZOPG

Adaptery przeznaczone do gniazd trójfazowych. Adaptery przeznaczone 
do mierników bezpieczeństwa.  Obciążalność prądowa adaptera 
kształtuje się na poziomie 16 A oraz 32A. przyłącze z kablem 
pomiarowym.                                        Luksometr: maksymalna 
rozdzielczość pomiaru światła LXP-2: 0,1 lx (0,01 fc),
wysoka dokładność i krótki czas reakcji,
pomiary wartości maksymalnych i minimalnych MIN MAX,
duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz,
złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem,
cztery zakresy pomiarowe
zapis do pamięci 99 wyników, które mogą zostać odczytane w mierniku 
lub komputerze,
rejestrator danych o możliwości zapisu 16000 wartości z możliwością 
odczytu w PC.

szt. 2

12. Kompresor 
bezolejowy

DPG Kukuryki         
LZOPG

PARAMETRY TECHNICZNE:
moc znamionowa 1.5KM / 1100W .
wydajność 180L/min
obroty 3400 obr/min
napięcie zasilania 230V, 50 Hz
pojemność zbiornika 6L
ciśnienie max. 8bar
waga ok. 9kg
posiada automatyczny wyłącznik START / STOP (presostat)
zintegrowany ze zbiornikiem panel kontrolny, reduktor ciśnienia, 
manometr i zawór bezpieczeństwa.

szt. 1

13. Wielofunkcyjny 
tester CCTV

DPG Kukuryki         
LZOPG

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer 
analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych 
funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV. Np. typu ACTii 
AC8607

szt 1

14. Drabina ≥ 3 stopniowa 
DPG Koroszczyn 

WIORIN

Drabina  typu schodki składane w jednej płaszczyźnie wykończone 
tworzywem antypoślizgowym o głębokości stopni ≥ 20 cm i 
wytrzymałości 150 kg.

szt. 1
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15.

Piła szablasta 
akumulatorowa z 

kompletem 
brzeszczotów do 

drewna, ładowarką i 
dwoma 

akumulatorami

KPG Kobylany 
WIORIN

Regulacja prędkości umożliwia cięcie różnych materiałów
Oświetlenie LED zapewnia optymalną widoczność materiału podczas 
cięcia
System SDS umożliwia łatwą wymianę brzeszczotów
Głębokość cięcia w drewnie     200 mm
Długość skoku     21 mm
Pojemność akumulatora     5 Ah
Napięcie akumulatora     18 V
Prędkość skokowa (1. / 2. bieg)     0 - 3.050 skoki/min.
Piłowanie drewna
2 akumulatory 18 V 5,0 Ah + ładowarka
6 brzeszczotów do pił szablastych w zestawie
Gwarancja: min. 24 m-ce

szt. 1

16. Drabina ≥ 3 stopniowa 
KPG Kobylany 

WIORIN

Drabina  typu schodki składane w jednej płaszczyźnie wykończone 
tworzywem antypoślizgowym o głębokości stopni ≥ 20 cm i 
wytrzymałości 150 kg.

szt. 1

17.

Piła szablasta 
akumulatorowa z 

kompletem 
brzeszczotów do 

drewna, ładowarką i 
dwoma 

akumulatorami

DPG Hrebenne 
WIORIN

Regulacja prędkości umożliwia cięcie różnych materiałów
Oświetlenie LED zapewnia optymalną widoczność materiału podczas 
cięcia
System SDS umożliwia łatwą wymianę brzeszczotów
Głębokość cięcia w drewnie     200 mm
Długość skoku     21 mm
Pojemność akumulatora     5 Ah
Napięcie akumulatora     18 V
Prędkość skokowa (1. / 2. bieg)     0 - 3.050 skoki/min.
Piłowanie drewna
2 akumulatory 18 V 5,0 Ah + ładowarka
6 brzeszczotów do pił szablastych w zestawie
Gwarancja: min. 24 m-ce.

szt. 1

18. Drabina ≥ 5 stopniowa 
DPG Hrebenne 

WIORIN

Drabina  typu schodki składane w jednej płaszczyźnie wykończone 
tworzywem antypoślizgowym o głębokości stopni ≥ 20 cm i 
wytrzymałości 150 kg.

szt. 1

19. Sekator ręczny
KPG Hrubieszów 

WIORIN

ciężar: max. 265g
długość: 230 mm
średnica cięcia: min. 26 mm
ostrze nożycowe ze stali nierdzewnej
rączki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

szt. 1
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20.

Piła szablasta 
akumulatorowa z 

kompletem 
brzeszczotów do 

drewna, ładowarką i 
dwoma 

akumulatorami

KPG Hrubieszów           
WIORIN

Regulacja prędkości umożliwia cięcie różnych materiałów
Oświetlenie LED zapewnia optymalną widoczność materiału podczas 
cięcia
System SDS umożliwia łatwą wymianę brzeszczotów
Głębokość cięcia w drewnie     200 mm
Długość skoku     21 mm
Pojemność akumulatora     5 Ah
Napięcie akumulatora     18 V
Prędkość skokowa (1. / 2. bieg)     0 - 3.050 skoki/min.
Piłowanie drewna
2 akumulatory 18 V 5,0 Ah + ładowarka
6 brzeszczotów do pił szablastych w zestawie
Gwarancja: min. 24 m-ce.

szt. 1

21. Drabina ≥ 5 stopniowa 
KPG Hrubieszów 

WIORIN

Drabina  typu schodki składane w jednej płaszczyźnie wykończone 
tworzywem antypoślizgowym o głębokości stopni ≥ 20 cm i 
wytrzymałości 150 kg.

szt. 1

22. Sekator ręczny
KPG Hrubieszów 

WIORIN

ciężar: max. 265g
długość: 230 mm
średnica cięcia: min. 26 mm
ostrze nożycowe ze stali nierdzewnej
rączki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

szt. 1

23.

Piła łańcuchowa do 
drewna 
akumulatorowa z 
ładowarką i dwoma 
akumulatorami

DPG Dorohusk 
WIORIN

Typ silnika: BLDC (bezszczotkowy)
Napięcie akumulatora: 36 V
Typ akumulatora: Litowo-Jonowy
Rodzaj pompy olejowej: Automatyczna
Pojemność zbiornika oleju: min. 0.2 l
Długość prowadnicy (cale) 14"
Napinacz piły łańcuchowej nie wymagający narzędzi
2 akumulatory + ładowarka w zestawie
Gwarancja : min. 24 m-ce.

szt. 1
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24.

Piła szablasta 
akumulatorowa z 
kompletem 
brzeszczotów do 
drewna, ładowarką i 
dwoma 
akumulatorami

DPG Dorohusk 
WIORIN

Regulacja prędkości umożliwia cięcie różnych materiałów
Oświetlenie LED zapewnia optymalną widoczność materiału podczas 
cięcia
System SDS umożliwia łatwą wymianę brzeszczotów
Głębokość cięcia w drewnie     200 mm
Długość skoku     21 mm
Pojemność akumulatora     5 Ah
Napięcie akumulatora     18 V
Prędkość skokowa (1. / 2. bieg)     0 - 3.050 skoki/min.
Piłowanie drewna
2 akumulatory 18 V 5,0 Ah + ładowarka
6 brzeszczotów do pił szablastych w zestawie
Gwarancja: min. 24 m-ce.

szt. 1

25.

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa z 
ładowarką i dwoma 
akumulatorami

DPG Dorohusk 
WIORIN

Dwu biegowa wiertarko-wkrętarka
Minimum 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem

 Napięcie akumulatora18V 
 Pojemność akumulatora3.0Ah

 Prędkość obr. na biegu jałowym 1 bieg0-400obr./min
 Prędkość obr. na biegu jałowym 2 bieg0-1700obr./min

 Max. zdolność wiercenia w stali 13mm
 Max. zdolność wiercenia w drewnie 65mm

 Max. moment obrotowy miękki / twardy40 / 80Nm
W wyposażeniu: Walizka, dwa akumulatory 18v 3.0Ah Li-Ion, 
ładowarka, uchwyt boczny, uchwyt wiertarski 13 mm
Gwarancja: min. 24 m-ce.

szt. 1

26. Dłuta stolarskie
DPG Dorohusk        

WIORIN

Dłuta wykonane z gatunkowej stali chromowo - wanadowej o symbolu 
CrV
Ergonomiczna, dwukompozytowa rękojeść, wyprofilowana i odporna 
na uderzenia
Ostrza ze stali chromowo - wanadowej, dodatkowo utwardzane przez 
hartowanie, szlifowane, krawędzie fazowane
Długość dłut 260 mm
W komplecie dłuta o szerokości: 10; 12; 16; 20 mm

kpl. 1

27. Młotek stolarski
DPG Dorohusk 

WIORIN
Waga główki: 500 g
Rękojeść trzonka pokryta elastycznym tworzywem.

szt. 1
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28. Sekator ręczny
DPG Dorohusk 

WIORIN

ciężar: max. 265g
długość: 230 mm
średnica cięcia: min. 26 mm
ostrze nożycowe ze stali nierdzewnej
rączki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

szt. 2

29. Siekiera
DPG Dorohusk 

WIORIN

Ciężar głowicy: 470 g
Ciężar: 640 g
Długość: 355 mm
Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa
Antypoślizgowa rączka
W wyposażeniu: ochraniacz z tworzywa, ostrzałka do siekier.

szt. 1

30. Siekiera
DPG Dorohusk 

WIORIN

Ciężar głowicy: 1046 g
Ciężar: 1520 g
Długość: 599 mm
Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa
Antypoślizgowa rączka
W wyposażeniu: ochraniacz z tworzywa, ostrzałka do siekier.

szt. 1

31.
Oświetlacz LED z 
czujnikiem ruchu

DPG Terespol  SG

Doposażenie i montaż oświetlacza LED z czujnikiem ruchu i 
sygnalizatorem dźwiękowym pod drogowym mostem granicznym o 
mocy 100 W w wiązku z brakiem oświetlenia rejonu mostu i pod 
mostem w porze nocnej.

kpl. 2

(Data i podpis)

Razem brutto w PLN
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