Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego Nr 2/09.01.01/2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I – dostawa i montaż mebli i wyposażenie, wyposażenia wypoczynkowego, kompletu
zapewniającego bezpieczną opiekę nad dziećmi, zabezpieczenie grzejników zabudową oraz
dostawa rolet okiennych:
Meble i wyposażenie
Lp.

Nazwa

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Stół przedszkolny
regulowany
Krzesło
drewniane nr 3

Stół przedszkolny o wymiarach 120x75 z zielonym obrzeżem
z regulacją wysokości nóg. Kolor buk.
Krzesło drewniane z oparciem i siedziskiem w kolorze zielonym nr
3 (wysokość siedziska
35cm),
wyprofilowane oparcie
pomagające zachować prawidłowe ułożenie kręgosłupa.
Skrzynia owca. Stelaż szafki oraz skrzynia, wykonane z płyty
w kolorze brzoza, front skrzyni z płyty MDF w kolorze
jasnoniebieskim z dekoracyjnymi frezami, aplikacja baranek
z dekoracyjnymi frezami umieszczona z tyłu. Wymiary: szer. 82
cm, gł. 38 cm, wys. 43 cm
Szafka trawa 3 półkami w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF
w kolorze beżowym z dekoracyjnymi frezami, aplikacja trawa
w kolorze jasnozielonym umieszczona z tyłu. Wymiary: szer. 82
cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm.
Szafka krówka z 3 półkami, wykonany z płyty w kolorze brzoza,
aplikacja krówka w kolorze jasnoniebieskim umieszczona z tyłu.
Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38
cm, wys. 84 cm.
Szafka domek z 3 półkami, wykonany z płyty w kolorze brzoza,
drzwi z płyty MDF w kolorze beżowym z dekoracyjnymi frezami,
aplikacja dach z płyty MDF w kolorze czerwonym umieszczona z
tyłu. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł.
38 cm, wys. 84 cm.
Szafka słońce z 5 półkami, wykonana z płyty w kolorze brzoza,
aplikacja słońce z płyty MDF w kolorze żółtym umieszczona z tyłu.
Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 41 cm, gł. 38
cm, wys. 166 cm.
Szafka chmurka z 4 półkami, wykonany z płyty w kolorze brzoza,
aplikacja chmurka z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim
umieszczona z tyłu. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary:
szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 125 cm.
Dywan z wzorem miasteczka pozwalający na różnego rodzaju
zabawy
ruch1owe
i
sytuacyjne
o wymiarach 1,6x2,2 m

2.

3.

Zestaw szafek

4.

Dywan

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

25

zestaw

1

szt.

2
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5

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Tablica biała
suchościeralna
Tablica korkowa
60x120
Tablica korkowa
100x170
Suszarka
metalowa

Tablica biała suchościeralna o wym. 170x100cm wraz z
elementami mocującymi
Tablica korkowa o wym. 60x120 w ramie drewnianej wraz z
elementami mocującymi
Tablica korkowa o wym. 100x170 w ramie aluminiowej wraz z
elementami mocującymi
Mebel do suszenia prac plastycznych na kółkach. 25 poziomów do
ułożenia 25 prac formatu A3 lub 50 A4. Wym. 40,0 x 38 x95 cm
( =/- 20%).
Szafka na
Szafka przeznaczona do przechowywania artykułów plastycznych.
wyprawkę
Wyposażona w szufladę i boczne kieszenie. Wym. 72 (+17 boczne
półeczki)x 40 x 87,6cm Kolor buk
Aplikacja Kolorowa aplikacja z płyty MDF w kształcie kwiatka, do
kwiatek
zamocowania na ścianę . Stanowi dekorację sali, jak również
panel manipulacyjny. Wymiary: 39x59 cm.
AplikacjaKolorowa aplikacja z płyty MDF w kształcie motylka, do
motylek
zamocowania na ścianę . Stanowi dekorację sali, jak również
panel manipulacyjny. Wymiary:61x44 cm.
Aplikacja- trawka Kolorowa aplikacja z płyty MDF do zamocowania na ścianę w
kształcie trawki. Stanowi dekorację sali, jak również panel
manipulacyjny. Wymiary:80x30 cm.
Aplikacja- drzewo Kolorowa aplikacja z płyty MDF w kształcie drzewa, do
zamocowania na ścianę. Stanowi dekorację sali, jak również panel
manipulacyjny. Wymiary:60x101 cm.
Lustro
Lustro w ramie drewnianej wykonanej z płyty MDF o wymiarach
60x120cm (+/- 20%), do którego można zamontować kolorową
dekorację
Dekoracja do
Dekoracja do lustra wykonana ze sklejki z barwną aplikacją.
lustra
Pasująca do lustra z poz. 14. Wybór motywu zostanie dokonany
przy realizacji zamówienia
Dekoracja na
Duża dekoracja do samodzielnego zawieszenia na ścianę lub
szybę lub ścianę szybę. Wykonana z twardej tektury, z otworami do mocowania(
np. zestaw z motylkiem, zestaw z chmurką, zestaw Łąka zestaw
Safari )
Zegar ścienny
Rama zegara wykonana ze stali nierdzewnej. Czarne cyfry.
Zabezpieczenie z przodu: szkło. Wym. średnica: 32 cm (+/- 20%).
Godło
Godło w ramie. Wymiary 30 x40cm (+/- 20%). Oprawa w szybie,
państwowe
tył godła z płyty pilśniowej z uchwytem do montażu.
Wyposażenie wypoczynkowe
Poduszka do
Miękka poduszka pokryta bawełnianą tkaniną, wym.
siedzenia
40x40x12cm. Różne kolory.
Poducha- zwierzak Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie rybki.
Wym. 70x80 cm
Poducha- zwierzak Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie myszki.
Wym. 70x80 cm
Poduszka
Miękkie, wygodne poduchy- zwierzątka w wesołych kolorach
sensorycznawypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się kształtem

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1
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1

szt.

1
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1
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1
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krówka

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną
tkaniną PCV bez ftalanów. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz
miejsce zabaw dla dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych.
Wys. 60, średnica 80 cm.
Poduszka
Miękkie, wygodne poduchy- zwierzątka w wesołych kolorach
szt.
sensoryczna- kotek wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się kształtem
do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną
tkaniną PCV bez ftalanów. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz
miejsce zabaw dla dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych.
Wys. 60, średnica 80 cm.
Kostka świetlicowa Pufa wykonana z pianki pokryta trwałą tkaniną PCV, bez ftalanów.
szt.
Wym. 35x35 cm, kolor czerwony.
Bajkowy materac Materac 3-częściowy składany z ruchomymi łapkami i uszami,
szt.
3-częściowy –
obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierajacą ftalanów. Wym. po
myszka z serem
rozłożeniu 197,5x114x5cm
Bajkowy materac Materac 3-częściowy składany z ruchomymi łapkami i uszami,
szt.
3-częściowy – jeżyk obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierajacą ftalanów. Wym. po
rozłożeniu 197,5x114x5cm
Materac
Materac 3-częściowy składany , z pianki o gęstości 25 kg/m3,
szt.
3-częściowy
pokrowiec z bezftalanowej trwałej tkaniny winylowej (można
zmywać na mokro). Wym. po rozłożeniu 180x60x5cm.
Kolor do uzgodnienia.
Pufa - zwierzątko Miękka poduchy z bawełnianym pokrowcem wypełnienie
szt.
z pianki. Wym. wys. 30cm śr. 35cm. Wzór do uzgodnienia przy
realizacji zamówienia.
Gruszka mała
Miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną
szt.
bawełnianą ,nie zawierającą ftalanów. Wys. 60 cm, śred. 80 cm
Kolor do uzgodnienia.
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
Ochraniacz narożny Ochraniacz narożny w kształcie ołówka zabezpieczający przed
szt.
urazami, do zamocowania na ostrych krawędziach.
Wytrzymały na temperaturę do 80 st. C, ognioodporny.
Wytworzony na bazie poliuretanu, z gładką powłoką.
Mocowany za pomocą silikonu. Wym. 7x7x100cm
Zabezpieczenia na Miękkie narożniki do zabezpieczenia krawędzi półek,
szt.
narożniki
narożników stołów. Nietoksyczne, zgodne z normą EN 73-3.
W opakowaniu 4 szt.
Skrzynka na klucz Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu
szt.
ewakuacyjny
pokrytego czerwonym lakierem proszkowym, wisząca.
Wyposażona w zamek cylindryczny. W komplecie 2 klucze
oraz zestaw montażowy. Wym. 15x12x4cm.
Gaśnica proszkowa Gaśnica proszkowa 4kg GP-4xABC. Wyposażona w zawór
szt.
odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia. Zbiornik gaśnicy
powinien posiadać możliwość wielokrotnego napełnienia.
Spełniająca wymagania normy europejskiej EN 3 oraz
Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.
Znak ewakuacyjny Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
szt.
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10

1

1

3

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

„Pchać aby
otworzyć”
Znak ewakuacyjny
„Ciągnąć aby
otworzyć”
Znak ewakuacyjny
„Wyjście
ewakuacyjne”
Znak „Gaśnica”

o wymiarach 100 x 100 mm
Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
o wymiarach 100 x 100 mm

szt.

3

Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
o wymiarach 400 x 200 mm

szt.

2

Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
o wymiarach 100 x 100 mm
Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
o wymiarach 100x148 mm
Znak wykonany z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej
o wymiarach 100x148 mm

szt.

1

Znak „Wyłącznik
szt.
prądu”
Znak „Klucz do
szt.
wyjścia
ewakuacyjnego”
Instrukcja
Instrukcja wykonana z płyty PCV. Wym. 25x35cm
szt.
udzielania
pierwszej pomocy
Zabezpieczenie grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy
Zabudowa
Zabudowa 3 kaloryferów wykonana z płyty MDF oraz
kpl
grzejników
stalowych mocowań. Zabudowa 3 kaloryferów od frontu.
Wymiary 93x204 cm (=/-4 cm) . Wzór i kolor do uzgodnienia
z zamawiającym.
Zakup rolet okiennych
Żaluzje pionowe
Żaluzje pionowe, kolor zielony. Wymiary otworów 204x204
szt.
(zakup, bez
( +/- 4 cm)
montażu)

1
1

1

3

3

Część II- dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastycznych:

Lp.

Nazwa

1.

Idę do szkoły 1 - książeczka

2.

Idę do szkoły 2 - książeczka

3.

Idę do szkoły 3 - książeczka

4.

Idę do szkoły 4 - książeczka

5.

Ścianki manipulacyjne

Pomoce dydaktyczne
Opis przedmiotu zamówienia
Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych dla
dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole.
Format: 26x 14cm, 24 str. Autor: Maria Gudula
Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych dla
dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole.
Format: 26x 14cm, 24 str. Autor: Maria Gudula
Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych dla
dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole.
Format: 26x 14cm, 24 str. Autor: Maria Gudula
Książeczka pełna gier i zabaw ogólnorozwojowych dla
dzieci przedszkolnych i rozpoczynających naukę w szkole.
Format: 26x 14cm, 24 str. Autor: Maria Gudula
3 ścianki z drewna z labiryntami o różnych kształtach.

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.

1

kpl

1
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1

6.

Drewniane klocki - alfabet

7.

Alfabet zgadywanka

8.

Nasadki na ołówki i kredki

9.

Warsztaty graficzne

10.

Abak do sortowania

11.

Domino

12.

Literki magnetyczne z
tablicą

13.

Koraliki z literkami

14.

Puzzle alfabetyczne –duże
litery

15.

Puzzle alfabetyczne –małe
litery

16.

Od litery do słowa

Wymiary ścianki 50x60 cm (=/-20%)
Zestaw drewnianych klocków z nadrukiem dużych liter
alfabetu. 12 elementów o wym. 3, 5 cm (+/- 10%)
Gra Alfabet zgadywanka zawiera 24 kartoniki z wesołymi
rymowanymi zagadkami dla najmłodszych dzieci.
Dopasowując odpowiedni obrazek do wierszyka uczy się
spostrzegawczości oraz koncentracji i logicznego
myślenia. Dodatkowo maluchy poznają tajniki czytania ze
zrozumieniem. Wiek od 3 lat
Trójkątne Kolorowe nasadki o średnicy 7 mm i 6 mm
przeznaczone są dla dzieci zarówno praworęcznych, jak i
leworęcznych, które nieprawidłowo trzymają ołówek,
kredkę czy długopis. 10 szt.
4 teczki z tworzywa o wym. 21x30 cm; 30 kart z wzorami;
10 zmywalnych mazaków; od 4 lat
2 podstawy z 5 trzpieniami służą do sortowania korali w
10 kształtach i 10 kolorach. Pomoc służy do
wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania i
przeliczania poprzez manipulację. wym. podstawy 26 x 8
x 12 cm; elem. o śr. 4 cm
28 kostek z drewna , o wym. 7,5x3,7 cm w drewnianej
skrzyneczce
Literki magnetyczne z metalową tablicą, mazakiem i
gąbką to zabawka dla dzieci zaczynających naukę
czytania. Zawartość pudełka:58 literek z magnesem,
tablica, mazak, gąbka, książeczka wzorów. dla dzieci od
5 lat.
Zestaw koralików w różnych kształtach, z literkami, do
nawlekania i tworzenia oryginalnych naszyjników np. z
własnym imieniem. Całość umieszczona w zasuwanym,
drewnianym pudełku. • 170 drewnianych korali literek o
wym. 1,1 x 0,8 x 1 cm • 72 drewniane kolorowe koraliki w
różnych kształtach (rybki, misia, motylka, kwadratu, koła,
serduszka, kwiatka, gwiazdki, owalnym) • 8 kolorowych
sznurówek o dł. 75 cm• od 3 lat
Drewniane literki na podstawie, służą do układania
prostych słów, ale można ich używać także jako
nakładanek i szukać odpowiedniego miejsca na planszy
dla każdej literki. W zestawie znajduje się 27 elementów;
od 3 lat
Drewniane literki na podstawie, służą do układania
prostych słów, ale można ich używać także jako
nakładanek i szukać odpowiedniego miejsca na planszy
dla każdej literki. W zestawie znajduje się 27 elementów;
od 3 lat
Puzzle edukacyjne zawierające 2 zestawy ćwiczeń oraz 2

szt.

1

szt.

1

kpl
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17.

Tabliczka ze szlaczkami

18.

Gąsiennica Kamila –
pierwsze litery

19.

Wyrazy

20.

Układanka. Czytam sam

21.

Tabliczka do ćwiczeń
oburącz

22.

Tor z kulką

23.

Fakturowe wałki z drewna

24.

Wesołe szlaczki trzylatka

25.

Wesołe szlaczki
czterolatka
Wesołe szlaczki pięciolatka

26.
27.
28.

29.

Wesołe szlaczki
sześciolatka
Pierwsze kroki z klockami
NUMICON

Gąsiennice

komplety puzzli. W zestawie pierwszym dziecko musi
odszukać na planszy obrazek, którego nazwa rozpoczyna
się od litery na puzzlu. W zestawie drugim dziecko musi
przyporządkować wyraz z brakującą samogłoską do
obrazka z podpisem na planszy. W pudełku znajdują się :
2 plansze ćwiczeń, 2 komplety puzzli.
Drewniana tabliczka do ćwiczeń manualnych z szt.
drewnianym pisakiem przymocowanym do tablicy
Wym. 30 x 21 cm. Rożne kolory.
Każdej literce odpowiada tylko jeden obrazek, na którym
szt.
słowo rozpoczyna się na tą samą literę.
26 kart z ilustrowanymi słowami abecadła do połączenia
+ instrukcja
Zawartość pudełka: 64 litery (35 x 4 cm), 32 obrazki,30
szt.
żetonów + instrukcja.
Układanka
edukacyjna,
celem
układanki
jest
szt.
dopasowanie wyrazów i ich graficznych odpowiedników,
poprzez uzupełnienie pustego okienka, uwzględniając
kolor i kształt kartonika, a nastepnie odnalezienie i
dopasowanie w dolne okienko tego samego wyrazu,
sugerując się tylko kształtem liter. Pudelko zawiera 16
sztywnych kartoników o wym. 12x8 cm z okienkami.
Wiek 4+
Drewniana tablica do ćwiczeń oburącz manipulacyjnych z
szt.
wzorem o lustrzanym odbiciu. Wymiary 41,5x22cm
(=/20%)
Plansza z labiryntem wykonane ze sklejki do zabawy
szt.
polegającej na przesuwaniu kuleczki po torze. Wypadanie
kulki uniemożliwia pleksi zamocowana na planszy.
Wymiary 31x22x1,5 cm (=/20%)
4 wałeczki z 4 fakturami. Dł. 21 cm
kpl
Książeczka edukacyjna z zestawem ćwiczeń manualnych
formatu A4. 16 kartek.
Książeczka edukacyjna z zestawem ćwiczeń manualnych
formatu A4. 16 kartek.
Książeczka edukacyjna z zestawem ćwiczeń manualnych
formatu A4. 16 kartek.
Książeczka edukacyjna z zestawem ćwiczeń manualnych
formatu A4. 16 kartek.
Klocki wykonane z trwałego, kolorowego tworzywa.
W komplecie: 32 kształty Numicon , 52 kołeczki
Numicon, podstawa, książeczka zyg-zak ,1 sznurówka ,
2 dwustronne plansze z wzorami ,zestaw kart 0-10,
woreczek na elementy, przewodnik z ćwiczeniami
Gra rozwijająca umiejętności matematyczne i
manipulacyjne. Zawartość: 4 gąsienice; 4 kolorowe,
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3

30.

Matematyczna
przewlekanka

31.

32.

Karty pracy do
matematycznej
przewlekanki
Kształty i cienie

33.

Czyj to cień?

34.

Różowa wieża

35.

Koraliki do nawlekania

36.

Puzzle botaniczne

37.

Puzzle 5 warstwtruskawka

38.

Puzzle 5 warstw- dom

39.

Puzzle 4 warstwy

40.

Ocena dojrzałości szkolnej
dziecka
Labirynt ósemka

41.
42.

Geometryczny sorter

43.

Kształty i kolory do
nakładania

44.

Wieża

bambusowe łyżki z gumowym ogranicznikiem; 36
kolorowych kulek z liczbami 1-9; 20 kolorowych żetonów;
bambusowa listwa na żetony; sznurkowa obręcz.
Całość zapakowana w wygodną tubę z rączką
Zestaw kolorowych dłoni wskazujących na palcach liczby
od 1 do 5. Każda plastikowa dłoń posiada tyle dziurek ile
wskazują palce. 72 plastikowych dłoni i 6 sznurków.
Karty zadaniowe będące uzupełnieniem do zestawu dłoni
do przewlekania.
20 drewnianych - podkładek z cieniem i figurek.
Wykonanie : drewno kauczukowe .wymiary opakowania:
31x28x5,5 cm
Układanka polegająca na dopasowywaniu wizerunku
postaci i zwierząt do ich cieni. 48 kolorowych tafelków z
wizerunkami zwierząt i bajkowych postaci., instrukcja.
Zestaw 10 drewnianych sześcianów w kolorze różowym
zmniejszających się harmonijnie. Od 1 cm do 10 cm
Zestaw drewnianych kolorowych koralików o rożnych
kształtach. 72 elementy o wym. 3 cm, 2 sznurki o dł. 1 m.
Zestaw drewnianych plansz z puzzlami, dzięki którym
dziecko poznaje świat roślin: budowę liścia, kwiatu
i drzewa. Poszczególne elementy dziecko może wyjąć
i włożyć tak jak tradycyjne puzzle. 3 drewniane plansze;
wym. 25 x 25 cm
Puzzle 5-warstwowe ze sklejki lakierowanej pokazujące
krok po kroku cykl życia roślin, proces budowy domu.
Wym.21x21x3,5 cm (=/-20%).
Puzzle 5-warstwowe ze sklejki lakierowanej pokazujące
krok po kroku cykl życia roślin, proces budowy domu.
Wym.21x21x3,5 cm (=/-20%).
Puzzle 4-warstwowe ze sklejki lakierowanej pokazujące
zmieniające się pory roku. Wym.21x21x3,5 cm, od 3 lat
Książeczka do badania gotowości szkolnej dziecka. 20
kart formatu A4.
Labirynt z tworzywa sztucznego do ćwiczeń manualnych,
6 gumowych piłeczek. Śr. 38 cm
Nakładanka wykonana z drewna. Zadaniem dziecka jest
dopasowanie kształtu trzpienia i otworu w klocku. 14
elementów, wym.18,5x18,5x7 cm
Drewniana podstawa, na której należy ułożyć figury
geometrycznie sortując je według kształtu i koloru, jak i
kierując się ilością otworów w danej figurze.
Zestaw zawiera: podstawkę i 15 krążków. Wym: 30x11
cm
Kolorowe sześciany wykonane z lakierowanego kartonu,
różniące się wielkością. Można je układać w poziomie lub
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45.

Stonoga Agata

46.

Pieksi

47.

Labirynt magnetyczny

48.

Zegar- puzzle

49.

Cyferkowe stopy

50.

Cyferkowe dłonie

51.

Układanka 3 figury

52.

Bryły w podstawie

53.

Kostka- klocki z łukami

54.
55.

Kółko i krzyżyk
Piankowe kształty

56.

Nakładanka z kołeczkamibiedronka
Nakładanka z kołeczkamilokomotywa
Nakładanka z kołeczkamidomek
Nakładanka z kołeczkamiptaszek
Zestaw instrumentów
muzycznych

57.
58.
59.
60.

61.

Śruby z nakrętkami

pionie. Każda ze ścian przedstawia inną scenkę zbiory w
zakresie 1-10. 10 sześcianów , dł. najmniejszego 4 cm,
największego 13,5 cm (+/-20%) . Dwa rożne wzory.
18 pierścieni z drewna o średnicy 35 mm, w 6 kolorach,
do nawlekania na odpowiednio sztywny sznurek, jedna
drewniana kostka z 6 kolorami umożliwiająca wiele gier.
Pomoc dydaktyczna z dużą ilością wariantów gier
i zabaw. W zestawie: 8 patyczków z kolorowymi
uchwytami, 96 bambusowych figur z dziurką, 8 kulek z
dziurką zapakowanych w praktyczną zamykaną tubę z
rączką.
Drewniana plansza z ołówkiem przyciągającym małe
kulki. Wymiary 29,5x29,5 cm (+/-20%), karty pracy
Kolorowy drewniany zegar . Wym. 30x30 cm(+/- 10%), 3+

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Nauka liczenia do 10, drewniana nakładanka w kształcie
szt.
stopy
Nauka liczenia do 10, drewniana nakładanka w kształcie
szt.
dłoni
Duża drewniana nakładanka, w której ukryte zostało 9
szt.
figur, po 3 każdego kształtu ( trójkąta, kwadratu, koła
Zadaniem dziecka jest umieszczenie każdego z
elementów układanki w pasujące danej figurze nacięcie.
Wymiary: Drewniana podstawa- 30 x 30cm
Element (po złożeniu)- ok. 7cm
Bryły w czterech kolorach i czterech kształtach do
szt.
budowania prostych konstrukcji. Wymiary podstawy min.
21x21 cm
Zestaw 24 elementów wykonanych z wysokiej jakości
szt.
drewna, które należy złożyć w całość tak by tworzyły
kostkę. Wymiary 10x10x10 cm.
Plansza o wymiarach 15x15cm, 5 kółek, 5 krzyżyków.
szt.
Piankowe elementy w kilku kolorach i kształtach :
szt.
prostokąty, kwadraty, paseczki, itp. 200 sztuk. Wiek 3 +
Nakładanka do ćwiczeń motoryki małej. Drewniana
szt.
podstawa –biedronka ze śrubami do wkręcania.
Nakładanka do ćwiczeń motoryki małej. Drewniana
szt.
podstawa –lokomotywa ze śrubami do wkręcania.
Nakładanka do ćwiczeń motoryki małej. Drewniana
szt.
podstawa –domek ze śrubami do wkręcania.
Nakładanka do ćwiczeń motoryki małej. Drewniana
szt.
podstawa –ptaszek ze śrubami do wkręcania.
Zestaw podstawowych instrumentów muzycznych w zestaw
torbie, 12 elementów. Wymiary torby24x26x8 cm(+/20%)
Śruby z nakrętkami w czterech kolorach i różnych
szt.
kształtach. 32 śruby i 32 nakrętki.
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62.

Skrzyneczka kształtówfarma

63.

Skrzyneczka kształtówpogoda

64.

Labirynt łąka

65.

Labirynt dwustronny

66.

Zestaw gimnastyczny

67.

Studnia Jakuba

68.

Układanka magnetyczna
Mała farma

69.

Sokole oko

70.

Układanka 3D bajki

71.

Odgłosy przyrody

72.

Zgadywanki - wiosna

73.

Zgadywanki - lato

74.

Zgadywanki - jesień

75.

Zgadywanki - zima

76.

Wyliczanki-rymowanki 1

77.

Wyliczanki-rymowanki 2

Skrzyneczka z wyciętymi kształtami oraz 12
szt.
pomalowanych figur pasujących do otworów skrzynki.
Wym. 17,5x17,5x6,5 cm. Od 2 lat
Skrzyneczka z wyciętymi kształtami oraz 12
szt.
pomalowanych figur pasujących do otworów skrzynki.
Wym. 17,5x17,5x6,5 cm. Od 2 lat
Wielofunkcyjny labirynt przestrzenny rozwijający
szt.
umiejętności motoryczne oraz sprawność rąk. Wymiary
29x30 cm (=/- 20%) wiek 2+
Drewniana podstawa ze szczelinami. Dziecko przesuwa
szt.
pionki w szczelinach aby uzyskać właściwy wzór lub
wykonać zadanie. Wymiary podstawy 30 x30 cm (=/-30%)
Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie zestaw
rożnych torów przeszkód mających na celu kształtowanie
sprawności motorycznej, równowagi. W zestawie:
6 obręczy o średnicy 50 cm; 6 podstaw stojaków;
10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm; 24 szt. zacisków
Gra składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu szt.
kolorach, o średnicy 10 mm i długości 180 mm, oraz
drewnianej kostki z kolorowymi ściankami. Drążki służą
do odtwarzania i układania kształtów liter, cyfr, znaków,
figur geometrycznych. Umożliwiają tworzenie wielu
własnych gier, poprzez zliczanie, przyporządkowywanie
kolorom wartości.
Zawartość pudełka: plansza (400x300mm), 10 figurek
magnetycznych. Wymiary opakowania: 21x 34,5; 3,5cm
gra dla dzieci od 5lat

szt.

Gra edukacyjna dla dzieci w wieku od 4 lat W skład szt.
zestawu wchodzi osiem gier: Bystre oczko, Skojarzenia,
Niby-lotek, Sokole oko, Bingo skojarzenia, Bingo- oczko
obrazkowe, Zgadula. Zestaw : zawiera 140 tafelków,
4 dwustronne plansze oraz instrukcje do wszystkich gier.
Układanka z tworzywa ,6 rożnych obrazków o tematyce
szt.
bajkowej. 12 elementów o wym. 4x4x4 cm
Publikacja z 20 zagadkami , format B5, zeszyt A5, 8 str; 20
szt.
plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych, płyta CD,
plastikowe kieszonki, oprawa, teczka.
Książeczka formatu 16,8x23,5 , str. 32 Wydawnictwo
szt.
Epideixsis.
Książeczka format u16,8x23,5 , str. 32 Wydawnictwo
szt.
Epideixsis.
Książeczka formatu 16,8x23,5 , str. 32 Wydawnictwo
szt.
Epideixsis.
Książeczka formatu 16,8x23,5 , str. 32 Wydawnictwo
szt.
Epideixsis.
Książeczka formatu 16,8x23,5 , str. 32. Wydawnictwo
szt.
Epideixsis.
Książeczka formatu 16,8x23,5 , str. 32 Wydawnictwo
szt.

„Kolorowa edukacja przedszkolna - to dobry start w przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9

1

1

1

1

1

1

1
1

2
1

1
1
1
1
1
1

78.

Zestaw kontrolny PUS

Epideixsis.
Zestaw Kontrolny PUS to pudełko z plastiku, w którym
znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw
Kontrolny służy zawsze w połączeniu z książeczkami z
serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają
numerom zadań w książeczkach.

szt.

1

Jedn.
miary
szt.

Ilość

kpl

1

szt.

2

Wykonane z ekologicznego drewna trzy domowe
zwierzątka: piesek z miską, buda i kością, kotek z miską,
legowiskiem i rybką oraz królik z miską, klatką i
marchewką. Wymiary opakowania:20x10x13 cm
Dwupiętrowy, drewniany domek. Wyposażony w mebelki
oraz 3-osobową rodzinę. Wymiary 47x25x44 cm ( =/-20%)

szt.

2

szt.

1

Drewniana kuchenka
wyposażona
w piekarnik,
dwupalnikową kuchenkę z pokrętłami, zlewozmywak,
półeczkę na drobiazgi. Wym. 60x30,3x99,5 cm. Wys.
blatu 49,5 cm
Plastikowy 72-elementowy komplet obiadowy w czterech
kolorach dla 12 osób (talerze, kubki, sztućce)
Imitacje produktów spożywczych z tworzywa sztucznego,
odporne na uderzenia. Nadają się do zabawy w sklep lub
dom. 48 szt., dł. od 8 do 12 cm ( =/-20%)
Dwupiętrowa farma na wyposażeniu, której znajduje się
trzoda (koń, krowa, owca, świnia, kogut i 2 kury) oraz
traktor z przyczepą. Zabawka posiada ruchome elementy:
otwierane drzwi, windę, dźwig oraz uchwyt na dachu
umożliwiający przenoszenie zabawki. Całość wykonana z
trwałego plastiku. Wymiary opakowania 59x39x15cm
(=/-20%).
Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego
wyposażony w niezbędne akcesoria lekarza. Wysokość:
48 cm ( =/-20%)
Zestaw 6 szt. dzieci zwierząt: zebra, hipopotam, tygrys,
słoń, gepard, lew. Wymiary 7x3x6 cm( =/-20%)
Zestaw 6 szt. dzieci zwierząt: koń, byk, krowa, owca,
osioł, koza. Wymiary 7x3x6 cm( =/-20%)
Zestaw 3 szt. zwierząt (koń, krowa, owca) wydających

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

2

szt.

2

zestaw

2

zestaw

2

zestaw

2

Zabawki
Lp.

Nazwa

79.

Lalka chodząca

80.

Rodzina drewnianych lalek

81.

Wózek drewniany

82.

Zwierzątka domowe z
akcesoriami

83.

Domek drewniany

84.

Kuchenka drewniana

85.

Komplet obiadowy

86.

Zestaw produktów
spożywczych

87.

Farma

88.

Kącik lekarski

89.

Dzieci zwierząt safari

90.

Dzieci zwierząt farma

91.

Zestaw zwierząt farma z

Opis
Lalka , którą można prowadzić jak własne dziecko, wys.
70 cm ( =/-20%)
6 osobowa rodzinka: dziadek, babcia, tata, mama,
2 dzieci (chłopiec i dziewczynka). Wykonane z drewna,
posiadają elastyczne części ciała: nogi, głowa i ręce.
Wym.: osoby dorosłe: 12 cm, dzieci 9 cm
Wózek drewniany dla lalki. Wym. 34x30x55 ( =/-20%)
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głosem
92.

Zestaw dzikich zwierząt

93.

Zestaw zwierząt farma

94.

Straż pożarna

95.

Posterunek policji

96.

Tir z kontenerem

97.

Śmieciarka

98.

Ciężarówka z autami

99.

Konik na biegunach

100.

Jeździk - policja

101.

Mini rowerek

102.

Taczka

103.

Pojazd gigant z przyczepą

104.

Wywrotka

105.

Hula hop

106.

Aktywne ringo

107.
108.

Piłka do siatkówki
gumowa
Piłka nożna gumowa

109.

Kije do unihokeja

dźwięki (baterie nie są wymagane). Wymiary: 18x5x13
cm( =/-20%)
Zestaw zawierający 6 sztuk dzikich zwierząt: zebra, zestaw
hipopotam, słoń, gepard, lew). Wymiary 9x3x12 cm ( =/20%)
Zestaw zwierząt 6 sztuk ( koń, byk, krowa, owca, osioł, zestaw
koza) . Wymiary 9x3x12 cm( =/-20%)
Samochód plastikowy z podnoszona i wysuwaną drabiną,
szt.
dł. 47 cm( =/-20%)
Posterunek policji wykonany z tworzywa sztucznego,
szt.
w zestawie auto. Na zabawce naklejony numer alarmowy
112. Wymiary dł. 60 cm ( =/-20%)
Plastikowy tir z ruchomymi elementami. Wymiary:
szt.
78x28x20,5 cm (=/-20%)
Plastikowy samochód z ruchomymi elementami. Długość
szt.
40cm (=/-20%)
Ciężarówka z ruchomym podjazdem umożliwiającym
szt.
wjazd i zjazd z lawety. Możliwość odczepiania i
doczepiania naczepy. W zestawie 2 autka, dł. 77,5 cm (=/20%)
Wymiary 86x29x43 cm , wiek 1-3 lata.
szt.

2

2
2
2

2
2
2

2

Wykonany z wysokiej jakości plastiku, dopuszczalna waga
50 kg, wys. od podłogi do siedzenia 33 cm, wym.
72x38,5x46 cm, od 3 lat
Jeździk dla dzieci na 3 kółkach. Wym. 128x44x82 cm

szt.

1

szt.

1

Kolorowa taczka z wytrzymałego plastiku. Wymiary
60x24x26 cm (=/-20%)
Duży pojazd
z przyczepą wykonany z tworzywa
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne.
Udźwig 100 kg. Przyczepa po odczepieniu dyszla z
zestawu przekształca się w wózek do ciągnięcia. Długość
zestawu 102 cm (=/-20%)
Kolorowa wywrotka wykonana z wytrzymałego tworzywa
sztucznego, posiada podnoszona i opuszczana skrzynie
ładunkową. Dł. 50 cm (=/-20%)
Obręcze do ćwiczeń i zabawy. Śr. 60 cm

szt.

2

szt.

1

szt.

2

szt.

15

Zestaw kolorowych, elastycznych krążków do
wykorzystania w grach i zabawach. Wykonane z gumy. W
zestawie 10 krążków o śr. 16cm
Gumowa piłka treningowa do siatkówki, śr. 15cm

zestaw

3

szt.

6

szt.

6

zestaw

1

Gumowa piłka treningowa do piłki nożnej, śr. 15 cm
Kije do unihokeja – 6 szt. o dł. 80 cm, ażurowa łopatka, o
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110.

Piłki do unihokeja

111.

Bramka do unihokeja

112.

Oliwka -lalka z mimiką

113.

Łóżko drewniane

114.
115.

Wózek spacerowy z
podnóżkiem
Zestaw fryzjerski

116.

Kasa sklepowa

117.

Konik Rody

118.

Piłka do skakania

119.

Worek do skakania

120.

Tunel zygzak

121.

Zestaw świąteczny

122.

Zestaw wiosenny

123.
124.

Zestaw papierów
kolorowych
Karton marmurkowy

125.

Brystol kolorowy

126.

Karton kolorowy
dwustronny
Papier tęczowy

127.

dł. 24 cm i wys. 8 cm
Bezpieczne piłki do unihokeja, śr. 7,2 cm

szt.

10

Bramka do unihokeja wym. 91x49x47 cm (+/- 20%),
metalowe paliki do przymocowania
Lalka, która wydaje prawdziwe odgłosy ( płacze, śmieje
się, mówi), rusza ustami mając butelkę w ustach, dł. ok.
45 cm, od 3 lat.
Łóżko drewniane dla lalki, wymiary 50x30x23 cm (=/20%)

szt.

2

szt.

2

szt.

2

Wózek spacerowy dla lalek, 4-kołowy, składany wymiary
58x36x62,5 cm (=/20%)
Zestaw zawierający akcesoria do czesania ( suszarka do
włosów, szczotka, lusterko, spinki). Od 3 lat.
Kasa sklepowa wykonana z tworzywa sztucznego z
manualnymi przyciskami, skanerem, kalkulatorem, mini
koszyczkiem na zakupy, monetami.
Wym. 35x17,5x15 cm (+/-20%). Od lat 3.
Dmuchane zwierzątko, które można dopasować do
wzrostu dziecka. Specjalnie ukształtowana powierzchnia
powoduje, ze dziecko może się swobodnie odbijać, a uszy
zwierzątka pełnią rolę uchwytów podczas skakania.
Obwód 72 cm.
Gumowe piłki do skakania z uchwytem, śr. 55 cm

szt.

2

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

4

Kolorowy worek z dwoma uchwytami do ćwiczeń
sportowych. Wymiar 25x25x60 cm (=/- 20%)
Przyrząd do ćwiczeń sprawnościowych długość 280cm, śr.
45cm

szt.

6

szt.

2

Artykuły plastyczne
Świąteczne elementy dekoracyjne - 110 szt. W zestawie
kolorowe folie, tęczowy papier, folia aluminiowa, papier
transparentny, papier czerpany z różnymi motywami.
Zestaw z instrukcją i pomysłami prac - 110 szt. W zestawie
tektura, strech, tęczowy brystol, paski papieru
transparentnego, bibuła.
Papier kolorowy do zajęć plastycznych i technicznych.
Format A4, - 20 szt. w zestawie.
Papier kolorowy do zajęć plastycznych i technicznych
o wymiarach 23x33 cm. – 10 szt. w zestawie.
Papier kolorowy do zajęć plastycznych i technicznych.
Format A4, w pięciu kolorach – 100 arkuszy w zestawie.
Papier kolorowy do zajęć plastycznych i technicznych.
Format A4, - 10 szt. w zestawie.
Papier kolorowy do zajęć plastycznych i technicznych oraz
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128.
129.
130.
131.
13.2
133.

jednostronny
Papiery samoprzylepne
fluorescencyjne
Zestaw papierów
kolorowych tęczowych
Sizal z brokatem
Papier z drobinkami
brokatu
Kredki krótkie grube

135.

Kredki krótkie grube
trójkątne
Kredki długie grube
trójkątne
Kreda kolorowa

136.

Kredki świecowe maxi

137.
138.

Temperówki
dwukomorowe
Brokaty w słoiczkach

139.

Żelopisy z brokatem

140.

Mazaki stempelki

141.
142.

Mazaki magiczne kolory
Pędzle okrągłe

143.

Stemple zwierzęta

144.
145.

Stemple – zwierzęta wokół
domu
Stemple zoo

146.

Stemple ogród

147.

Stemple las

148.

Stemple liście

149.

Stemple Boże Narodzenie

150.

Stemple pojazdy

134.

dekoracji, wymiary 22x32 – 10 szt. w zestawie.
Papier do zajęć plastyczno technicznych i dekoracji. 10
arkuszy w zestawie, wymiary 24,5x17cm.
Papier do zajęć plastyczno technicznych i dekoracji. 10
arkuszy w zestawie, wymiary min.22x32 cm.
Ozdobny sizal z brokatem do ozdób i dekoracji. 10 sztuk w
zestawie, wymiary 23x33cm.
Miękki papier z mieniącymi się drobinkami brokatu. 10
szt. w zestawie wymiary 23x33cm.
Zestaw klasowy kredek - 60 szt. w komplecie, o długości
8 cm i grubości 1 cm.
Zestaw kredek trójkątnych - 12 szt. w komplecie, o
długości 8cm i grubości 1 cm.
Zestaw kredek trójkątnych - 12 szt. w komplecie, o
długości 17cm i grubości 7 cm.
Okrągła, bezpyłowa kreda tablicowa - 100 szt. w
komplecie, w pięciu kolorach, o długości 7 cm.
Zestaw mix 300 kredek w dwunastu kolorach. Długość 8
cmstr. 13, grubość 0,7 cm.
Przyrząd do ostrzenia kredek – 10 szt. w zestawie, dwa
otwory na cienkie i grube kredki.
Brokaty w słoiczkach do dekoracji - 6 słoiczków w
komplecie, w różnych kolorach. Pojemność 90g.
Ozdobne żelopisy z brokatem - 10 szt. w komplecie o
różnych kolorach.
Mazaki o różnych wzorach do dekoracji i komponowania
wzorów - 8 szt. w komplecie.
Mazaki zmieniające kolor wyjściowy - 8 szt. w komplecie.
Pędzle do malowania farbami - 8 szt. w komplecie o
wysokości 10 cm i grubości 8 mm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach- 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach -6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach- 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach -6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
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151.

Stemple warzywa

152.

Stemple zabawki

153.

Stemple alfabet

154.

Stemple kwiaty

155.

Stemple zagroda

156.

Nożyczki wzorki

157.

Leśne zwierzaki
kolorowanki
Zwierzęta świata kolorowe
Miks kolorowanki

158.
159.
160.
161.

Szablony do zajęć
plastycznych
Wyprawki plastyczne

162.

Zestaw papierów

163.

Kolorowe arkusze - zestaw

164.
165.

Papier biały A4 do ksero
Brystol kolorowy A4

166.

Tektura falista
Złota i srebrna
Srebrna i złota tektura
falista
Tektura falista
metalizowana

167.
168.

169.

Kredki twistery

170.

Kredki świecowe trójkąty

171.

Poduszka do tuszu-zielona

172.

Poduszka do tuszuczerwona

Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 26 szt. w komplecie, wymiary
5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Stemple piankowe lub drewniane z uchwytami o różnych
kształtach i wzorach - 6 szt. w komplecie, wymiary 5x4cm.
Lekkie i bardzo precyzyjnie tnące nożyczki z różnymi
wzorami, o długości .11 cm., -3 szt. w komplecie.
Zeszyty do kolorowania, 16 kart, format A4.
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Zeszyty do kolorowania, 16 kart, format A4.
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Plastikowe ramki do wielkokrotnego wykorzystania na
zajęciach plastyczno-technicznych - 4 ramki w komplecie.
Zestaw kreatywny do działań plastycznych dla 5 osób. W
skład zestawu wchodzą: papier biały i kolorowy, tektury,
krepina.
Różnokolorowe papiery do działań plastycznych. Format
A4, 1200 arkuszy. W zestawie: papier biały i kolorowy,
brystole.
Różnokolorowe papiery do działań plastycznych - 50
arkuszy w zestawie,10 kolorów, wym. 50x70 cm.
Ryza papieru do kserokopiarki.
Zestaw kolorowych brystoli - 200 arkuszy w komplecie, 25
kolorów.
Tektura złota i srebrna do działań plastycznych - 10
arkuszy w komplecie, wym. 25x35 cm.
Tektura złota i srebrna do działań plastycznych - 10
arkuszy w komplecie, format A3.
Kolorowa tektura do modelowania i tworzenia prac w
metalicznych kolorach. Format A4- 10 arkuszy w
komplecie.
Kredki wykręcane, niebrudzące - 6 kolorów w komplecie,
długość min.10 cm.
Kredki w kształcie trójkąta w intensywnych kolorach,
trwałe, niełamliwe, niebrudzące - 6 kolorów w komplecie.
Okrągła poduszka nasączona kolorowym tuszem. Średnica
15 cm
Okrągła poduszka nasączona kolorowym tuszem o śr. 15
cm.
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173.

Poduszka do tuszu-żółta

174.

Poduszka do tuszuniebieska
Szablony w naszym
otoczeniu

175.

176.

Szablony ramki

177.

Szablony duże litery

178.

Szablony cyfry

179.

Plastelina zestaw klasowy

180.

Modelina

Okrągła poduszka nasączona kolorowym tuszem o śr. 15
cm.
Okrągła poduszka nasączona kolorowym tuszem o śr.15
cm.
Szablony do tworzenia prac o różnej tematyce - 6
szablonów i 6 plansz w komplecie, wymiary min 29x21
cm.
Wzory wykonane z tworzywa sztucznego do wykonywania
różnych kształtów - 6 wzorów w komplecie, w formacie
A4.
Szablony do poznawania i utrwalania liter - 26 szt. w
komplecie, wym. ramki 23x17 cm, wym. literki 16x14 cm.
Szablony do poznawania i utrwalania cyfr - 10 szt. w
komplecie, wym. ramki 21x15 cm, wymiary cyferki 16x11
cm.
Bardzo plastyczna, nietwardniejąca, w różnych, żywych
kolorach -12 kolorów po 15 wałeczków, 2,4 kg
Modelina w kostkach do tworzenia dowolnych kształtów
o żywych i trwałych kolorach - 5 opakowań po 6 kolorów
w komplecie, łącznie 1 kg
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