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Załącznik nr 1b – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III - Podręczniki 

 
 

1. Zbiór zadań testowych i praktycznych dla zawodu technik logistyk przygotowujących do egzaminu z obsługi magazynów AU.22- 30 szt.  

Ilość pytań  320 

Ilość zadań praktycznych 8 

Wydanie  2018 

2.  Zbiór zadań testowych i praktycznych dla zawodu technik logistyk przygotowujących do egzaminu z organizacji transportu AU.32- 30 szt.  

Ilość pytań  320 

Ilość zadań praktycznych 8 

Wydanie  2020 

3. Książka zawierająca odpowiedzi do zadań testowych i rozwiązania zadań praktycznych do zbioru przygotowującego do egzaminu z obsługi 
magazynów AU.22- 2 szt.  

Ilość arkuszy odpowiedzi do pytań 
teoretycznych 

8 

Ilość rozwiązań zadań praktycznych 8 

Wydanie  2018 

4. Książka zawierająca odpowiedzi do zadań testowych i rozwiązania zadań praktycznych do zbioru przygotowującego do egzaminu z organizacji 
transportu AU.32-  2 szt. 

Ilość arkuszy odpowiedzi do pytań 
teoretycznych 

8 

Ilość rozwiązań zadań praktycznych  8 

Wydanie  2020 

5. Kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami składające się z części repetytoryjnej i testowej AU.22-  20 szt.  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Zawartość  Repetytorium i testy 

Wydanie  2019 

6. Kompendium wiedzy na temat realizacji procesów transportowych składające się z części repetytoryjnej i testowej AU.32- 20 szt. 

Zawartość  Repetytorium i testy 

Wydanie  2019 

7. Magazynowanie w przykładach i ćwiczeniach – szt. 2 

Zawartość  
Zbiór 250 ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania zilustrowane przykładami z praktyki i komentarzami 
teoretycznymi  

Stron  256 

Wydanie  2019 

8. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk zawierający materiał z zakresu obsługi magazynów przyprodukcyjnych i dystrybucji AU.22 - 2 
szt. 

Część  2 

Wydanie  2019 

9. Podręcznik do nauki w zawodzie technik logistyk opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 z zakresu organizacji gospodarki 
zapasami, SPL.01 -  3 szt. 

Zawartość  Treści  związane z zapasami, transportem w magazynie, kosztami i ewidencją 

Część  1 

Wydanie  2019 

10. Podręcznik do nauki w zawodzie technik logistyk opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 z zakresu obsługi magazynów,  SPL.01 - 
3 szt.  

Zawartość  Zagadnienia  logistyczne dotyczące zapasów, odpadów i materiałów 

Część  2 

Wydanie  2019 

11. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk prezentujący wiedzę na temat transportu   AU.32 - 2 szt.  

Zawartość  
Planowanie  i organizowanie procesów transportowych , rodzaje gałęzi transportowych, infrastruktura 
transportowa, przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego 

Część  1 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Wydanie  2019 

12. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk prezentujący wiedzę na temat  procesów spedycyjnych  AU.32  2 szt.  

Zawartość  
Planowanie  i organizowanie procesów spedycyjnych oraz dokumentowanie realizacji procesów 
transportowo-spedycyjnych 

Część  2 

Wydanie  2019 

13. Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019 dla zawodu technik logistyk, z branży logistyczno- spedycyjnej  SPL.04 - 3 szt. 

Zawartość  
 Przepisy  prawa dotyczące transportu, obrotu handlowego, procedur celnych, formuły handlowe w procesie 
transportowym, ładunki transportowe, opakowania w transporcie oraz transport ładunków 
ponadnormatywnych i niebezpiecznych, artykułów żywnościowych i żywych zwierząt 

Część  1 

Wydanie  2019 

14. Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019 dla zawodu technik logistyk z branży logistyczno- spedycyjnej SPL.04 - 3 szt.  

Zawartość  
Wiadomości  na temat rynku transportowego i spedycyjnego, kosztów i kalkulacji kosztów w transporcie i 
spedycji,  odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, zasady pracy z dokumentami w transporcie i 
spedycji oraz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 

Część  2 

Wydanie  2019 

15. Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej jako kompendium wiedzy z logistyki-  3 szt.  

Zawartość  
Planowanie  i organizacja procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcja, gospodarka magazynowa, 
dystrybucja, transport i spedycja 

Wydanie  2019 

16. Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej jako kompendium wiedzy z transportu-  3 szt.  

Zawartość  
Prawo  regulujące działalność transportową i spedycyjną, urządzenia do mechanizacji prac związanych z 
obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, realizacja zadań 
przewozowych i kalkulacji kosztów 

Wydanie  2019 

17. Zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk pozwalający ćwiczyć umiejętności związane z organizacją i monitorowaniem przepływu zasobów i 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania- 3 szt. 

Część  1 

Wydanie  2019 

18. Zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk pozwalający ćwiczyć umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, 
wyborem optymalnej metody transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, wystawianiem dokumentów-  3 szt.  

Część  2 

Wydanie  2019 

19. Podręcznik do kwalifikacji AU.36 zawierający wiadomości z inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków, obrotu materiałowego - 20 szt. 

Część  1 

Wydanie  2013 

20. Podręcznik do kwalifikacji AU. 36 zawierający wiadomości z aktyw trwałych, kosztów działalności i ich rozliczania, kalkulacji kosztów – 20 szt.  

Część  2 

Wydanie  2014 

21. Podręcznik do kwalifikacji AU.36 zawierający wiadomości z produktów pracy, obrotu towarowego, inwentaryzacji, źródeł finansowania, wyniku 
finansowego- 20 szt. 

Część  3 

Wydanie  2015 

22. Książka z testami podsumowującymi wiedzę z  kwalifikacji AU. 36 – 20 szt.  

Zawartość  Repetytorium i testy  

Ilość pytań testowych 40  

Ilość zadań  5 

Wydanie  2018 

23. Książka zawierająca testy i zadania z kwalifikacji AU. 36 - 20 szt. 

Ilość pytań testowych  240 

Ilość zadań 29 

Wydanie  2019 

24. Podręcznik do nauki języka angielskiego biznesowego z kodem digi książka  do pracy on-line- 20 szt.  

Zawartość  Podręcznik składa się z trzech komponentów: Podręcznik dla ucznia + digi książka , przewodnik nauczyciela, 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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płyta audio CD 

Oprawa  Broszurowa , laminowana 

25. Książka nauczyciela do podręcznika, do nauki języka angielskiego biznesowego- 2 szt.  

Opis  Przewodnik zawiera scenariusze lekcji, odpowiedzi do wszystkich zadań oraz zapis nagrań 

Oprawa  Broszurowa , laminowana 

26. Zestaw testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu zawodowego. Kwalifikacja AU- 20 szt. 

Zawartość  Ćwiczenia i karty pracy 

Ilość zadań 31 

Ilość pytań testowych 280 

Okładka  Miękka  

Wydanie  218 

27. Książka w formie repetytorium z testami  przygotowującymi do egzaminu zawodowego- kwalifikacja A.35- 20 szt.  

Zawartość  Repetytorium i testy 

Ilość pytań testowych  40  

Ilość zadań  5 

Okładka  Miękka  

Wydanie  2019 

28. Książka do przedmiotu Technika biurowa przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji A.35-  Prowadzenie 
działalności w organizacji- 20 szt.  

Zawartość  35 działów podsumowanych w formie kart pracy 

Okładka  Miękka  

Wydanie  2018 

29. Podręcznik do nauki zawodu, technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik z produkcji roślinnej-  R.3.1.na poziomie kwalifikacji - prowadzenie 
produkcji rolniczej - 5 szt.  

Część  1 

Wydanie  2017 

30. Podręcznik do nauki zawodu, technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik z produkcji roślinnej- R.3.1. na poziomie kwalifikacji - prowadzenie 
produkcji rolniczej - 5 szt.  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Część  2 

Wydanie  2017 

31. Podręcznik do nauki zawodu, technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik z produkcji zwierzęcej- R.3.2. na poziomie kwalifikacji - prowadzenie 
produkcji rolniczej-  5 szt. 

Część  1 

Wydanie  2018 

32. Podręcznik do nauki zawodu, technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik z produkcji zwierzęcej- R.3.2. na poziomie kwalifikacji - prowadzenie 
produkcji rolniczej - 5 szt. 

Część  2 

Wydanie  2018 

33. Podręcznik do nauki zawodu, technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik z mechanizacji rolnictwa- R.3.3.  na poziomie kwalifikacji - prowadzenie 
produkcji rolniczej- 10 szt. 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2018 

Poradnik o  rozrodzie bydła -  1 szt.  

34. Zawartość  Zagadnienia  dotyczące anatomii i fizjologii, inseminacji i zarządzania rozrodem 

Wydanie  2018 

35. Publikacja o chorobach bydła - 1 szt.  

Zawartość  
Zagadnienia dotyczące zarządzania zdrowiem, chorobami cieląt, chorobami pasożytniczymi, zakaźnymi, 
wymienia, płodnością i zaburzeniami pokarmowymi 

Wydanie  2014 

36. Publikacja dotycząca mastitis- 1 szt.  

Zawartość  
 Zagadnienia związane z chorobą mastitis jej rozpoznawaniu, leczeniu i profilaktyce  : 1 szt. x 50,00 zł = 50,00 
zł 

Wydanie  2017 

37. Publikacja dotycząca odchowu cieląt -1 szt.  

Zawartość  Zagadnienia dotyczące  żywienia, zdrowia i utrzymania cieląt 

Wydanie  2015 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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38. Poradnik o utrzymaniu  bydła mięsnego- 1 szt.  

Zawartość  
Zawiera ponad 200 fotografii z różnych ferm bydła mięsnego w Polsce, z krótkimi fachowymi informacjami i 
komentarzami  

Oprawa  Miękka  

Format  240x170 mm 

Wydanie  2011 

39. Poradnik uprawy kukurydzy- 2 szt. 

Zawartość   Informacje w  jaki sposób  stosować agrotechnikę aby uzyskać wysokie plony kukurydzy -  2 szt. 

Stron  90 

Wydanie  2017 

40. Publikacja dotycząca gatunków, odmian, agrotechniki i zbioru na użytkach zielonych - 1 szt.  

Format   A4 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2017 

41. Poradnik jak poprawić zdrowie racic w stadzie krów- 1 szt. 

Format  A4 

Oprawa   Miękka  

Wydanie  2006 

42. Poradnik o utrzymaniu jak najlepszego zdrowia świń- 1 szt.  

Format  A4 

Oprawa   Miękka  

Wydanie  2014 

43. Poradnik o produkcji prosiąt-1 szt.  

Zawartość  Informacje o sektorze krycia, porodówkach, odchowalniach i  zdrowiu prosiąt 

Format   A4 

Okładka  Miękka  

Wydanie  2012 

44. Publikacja dotycząca rozwoju tuczu w sektorze produkcji świń - 1 szt.  

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Format  A4 

Okładka  Miękka  

Wydanie  2013 

45. Karty do notowania najważniejszych zdarzeń w okresie użytkowania loch -  1 szt.  

Wymiary  200x130 mm 

46. Publikacja dotycząca prawidłowych warunków utrzymania  trzody chlewnej, jej dobrostanu -  1 szt.  

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2014 

47. Książka o nowoczesnym drobiarstwie, trendach w hodowli i produkcji kur- 1 szt. 

Oprawa   Miękka  

Wydanie  2010 

48. Podręcznik o hodowli i użytkowaniu wszystkich gatunków ptaków należących do drobiu- 1 szt.  

Oprawa  Twarda  

Wydanie  2012 

49. Podręcznik dla osób zajmujących się pielęgnowaniem i podkuwaniem kopyt koni - 1 szt.  

Oprawa  Miękka  

Stron  300 

Wydanie  2004 

50. Poradnik do efektywnego i szybkiego przekształcenia pasieki- 1 szt. 

Oprawa   Miękka  

Stron  211  

Wydanie  1998 

51. Publikacja naukowa dotycząca najnowszej wiedzy pszczelarskiej -  1 szt. 

Okładka  Twarda  

Wydanie  2013 

52. Książka o zgodnym z dobrostanem  żywieniu koni -  1 szt.  

Oprawa   Twarda  

Strony  302 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Wydanie  2009 

53. Przewodnik o uprawie rzepaku z informacjami o agrotechnice- 1 szt. 

Wydanie  2018 

54. Publikacja dotycząca gatunków i odmian, agrotechniki i zbioru użytków zielonych- 1 szt. 

Format  A4 

Stron  88 

Wydanie  2018 

55. Kompendium wiedzy dla rolników o magazynowaniu i transporcie ziarna- 1 szt.  

Format  210x297 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2017 

56. Komplet publikacji służących do księgowania i rejestrowania prac polowych w  rzepaku, zbożach, burakach, kukurydzy zawierający zestawienia i 
kalkulacje – 4 szt.( po 1 szt. każdej publikacji ) 

Zawartość W skład wchodzą : Karty pola- rzepak, karty pola- zboża, karty pola- burak, karty pola - kukurydza 

Format  297x210 mm 

57. Książka do rozpoznawania i zwalczania szkodników roślin uprawnych, okładka twarda- 1 szt. 

Okładka  Twarda  

Wydanie  2017 

58. Publikacja dotycząca uprawy kukurydzy aby osiągnąć oczekiwany efekt produkcyjny- 1 szt. 

Format  A4 

Stron  54 

Wydanie  2018 

59. Pakiet książek do rozpoznawania chwastów, szkodników i chorób roślin rolniczych -  1 szt.  

Zawartość  pakietu  
Atlas chwastów dla praktyków, Atlas chorób roślin rolniczych dla praktyków, Atlas szkodników roślin 
rolniczych 

Oprawy  Twarde 

60. Publikacja o roślinach okopowych, burakach cukrowych i ziemniakach, nawożeniu, uprawie i ochronie- 1 szt.  

Format  A4 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Stron  44 

Wydanie  2019 

61. Przewodnik polowy o uprawie pszenicy ozimej z informacjami dotyczącymi przygotowania pola, przez siew, kiełkowanie, wzrost i zbiór - 1 szt.  

Wydanie  2019 

62. Publikacja dotycząca zakładania, renowacji i użytkowania użytków zielonych w gospodarstwach – 1 szt. 

Format  A4 

Stron  38 

Wydanie  2019 

63. Komplet publikacji dotyczący zbóż ich ochrony oraz faz rozwojowych zbóż od ich siewu do zbioru-  1 szt. 

Zawartość  Pakiet : Zboża – ochrona i prowadzenie łanu + Fazy rozwojowe zbóż 

Oprawy  Miękkie  

Wydanie  2014 

64. Poradnik poruszający zagadnienia zastosowania integrowanej ochrony upraw rolniczych- 1 szt. 

Tom  2 

Oprawa  Miękka  

Stron  233 

Wydanie  2013 

65. Poradnik o podstawach integrowanej ochrony upraw rolniczych- 1 szt. 

Tom  1 

Oprawa  Miękka  

Stron  153 

Wydanie  2013 

66. Publikacja dotycząca chorób, szkodników, organizmów pożytecznych w uprawie integrowanej - 1 szt.  

Oprawa  Twarda  

Stron  332 

Wydanie  1998 

67. Książka o podstawach biologii, ekologii i zwalczania chwastów- 1 szt.  

Oprawa  Twarda  

http://www.zspreymont.edu.pl/


 
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0042/19 pn. ”Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

tel./fax 46 814-46-36, www.zspreymont.edu.pl 

Stron  438 

Wydanie  2012 

68. Książka zawierająca informacje na temat biologii roślin zielarskich, uprawy, zbioru, suszenia i przechowywania- 1 szt. 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2016 

69. Książka do diagnozowania i zastosowania metod zwalczania chorób drzew owocowych- 1 szt.  

Oprawa  Twarda  

Wydanie  2016 

70. Poradnik do rozróżniania szkodników drzew owocowych- 1 szt.  

Oprawa  Twarda  

Wydanie  2017 

71. Publikacja dotycząca najgroźniejszych chorób i szkodników w warzywach cebulowych- 1 szt.  

Format  A5 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2008 

72. Publikacja dotycząca najgroźniejszych chorób i szkodników w warzywach korzeniowych ich terminów występowania, stopnia zagrożenia i metod 
zwalczania- 1 szt.  

Format  A5 

Oprawa  miękka 

Wydanie  2008 

73. Publikacja dotycząca najgroźniejszych chorób i szkodników w warzywach liściowych- 1 szt. 

Format  A5 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2014 

74. Publikacja o najgroźniejszych chorobach i szkodnikach warzyw dyniowatych- 1 szt.  

Format  A5 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2008 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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75. Podręcznik zawierający zagadnienia dotyczące uprawy roślin warzywnych- 1 szt. 

Oprawa  Miękka 

Stron  608 

Wydanie  2017 

76. Poradnik o uprawie pszenicy jakościowej – 1 szt. 

Zawartość  Budowanie plonu, prowadzenie łanu, nawożenie, ochrona łanu 

Oprawa  Miękka  

Format  210x297mm 

Wydanie  2016 

77. Kompendium wiedzy o roślinach strączkowych – 1 szt.  

Zawartość  
Poruszona została tematyka od  doboru stanowiska aż po zbiór roślin strączkowych w formie pytań i 
odpowiedzi  

Format  235x168 mm 

Oprawa  Miękka  

Wydanie  2019 

78. Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie kwalifikacji- prowadzenie produkcji rolniczej-  5 szt.  

Część  VII 

Format  B5 

Wydanie  2016 

79. Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie kwalifikacji- prowadzenie produkcji rolniczej- 5 szt. 

Część  II 

Format  B5 

Wydanie  2014 

80. Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie kwalifikacji- prowadzenie produkcji rolniczej- 5 szt.  

Część  I 

Format  B5 

Wydanie   

 

http://www.zspreymont.edu.pl/

