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Numer sprawy: ZP.271.21.2017 
 
 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 
dla postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 
8 ustawy na dostawę wyposażenia OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku  
i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie 
meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet 
przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         ….......................................... 
                                                                                                                   Zatwierdzam 
 
 
Suchy Dąb, 24.08.2017 r. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb 
NIP 593-10-90-485, REGON 191675043 
Adres strony internetowej: www.suchy-dab.pl 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP. 
2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP. 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie,  OWP w 
Grabinach- Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, 
wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. 
„Uniwersytet przedszkolaka”. 
2.  Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie 20 dni 
kalendarzowych do następujących lokalizacji na terenie Gminy Suchy Dąb: 
a) OWP w Suchym Dębie 
b) OWP w Grabinach-Zameczku 
c) OWP w Koźlinach  
zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone wyposażenie 
w wysokości co najmniej 24 miesiące. Początek biegu terminu gwarancji będzie liczony od 
daty wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania protokołu 
potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego montaż. (Gwarancja dotyczy 
zadania:1, 2, 3) 

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, ze wszelkie 
nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard 
zamawianego wyposażenia. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza 
składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i 
jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez 
zamawiającego. Ciężar dowodu spełnienia warunku równoważności spoczywa na 
wykonawcy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suchy-dab.pl/
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6. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5 (pięć) części i dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych, przy następujących założeniach: 

a)Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć 

ofertę przetargową. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia 

1. zadanie (część) nr 1 – Dostawa wraz z montażem wyposażenia elektronicznego do 
Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i 
Koźlinach  

2. zadanie (część) nr 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

3. zadanie (część) nr 3 –  Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do 
Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i 
Koźlinach  

4. zadanie (część) nr 4 - Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do Ośrodków 
Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

5. zadanie (część) nr 5 - Dostawa zabawek do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego 
w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SIWZ. 

7. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 

24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności 

dokona wstępnego badania  i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

8. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy Pzp „ Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, zamawiający może 

wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1.” 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

11. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

39161000-8 – meble przedszkolne 

37000000-8 – instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby 

rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 

30200000-1 – urządzenia komputerowe 

30213100-6 komputery przenośne 

30232110-8 drukarki laserowe 

38652100-1 projektory 

32321200-0 urządzenia audiowizualne 

30231320-6 monitory dotykowe   
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IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: maksymalnie 20 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1 oraz 24 ust.5 pkt 1)  
zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,              
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
c) Zdolności technicznej i zawodowej  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 
tym okresie , wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy wyposażenia przedszkoli lub 
szkół w pomoce dydaktyczne lub narzędzia technologii informacyjnych lub komunikacyjnych, 
każda z dostaw o wartości brutto co najmniej : 
Część 1 – 10 000,00 
Część 2 – 10 000,00 
Cześć 3 –10 000,00 
Część 4 – 10 000,00 
Część 5 – 10 000,00 
 
Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie tabeli przedstawionej w załączniku 
nr 3 do SIWZ. 
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VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP. 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcę: 
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
 

2.  Procedura sanacyjna (self-cleaning) - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 8.  
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 
Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na 
załączniku nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie  internetowej  informacji 
z otwarcia  ofert,  o  której  mowa  w  art.  86 ust.  5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z 
ofertą należy złożyć: 
Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 
wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  
w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty: 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie 
zamawiającego, złoży następujące dokumenty: dowody określające czy dostawy,  o 
których mowa w ust. V pkt.2 lit. c) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, 
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na 
pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: katalogi (prospekty) 
zawierające opisy zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 

6. Dowodami, o których mowa w ust. VII pkt 4 są: 
1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;  
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust.1. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na załączniku nr  4 
do SIWZ. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia,   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt. 5. 

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg 
wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - 
dotyczące podwykonawców. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
wg wzoru na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się  o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

15. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane                     
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 
1)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. 

18. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 17 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja 
przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
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wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał 
Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 
oświadczenia się znajdują. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: 
w sprawach formalno-prawnych: 
Katarzyna Górska, w dniach od pn. do pt. w godzinach 7:30 – 15:30, e-mail: 
katarzyna.gorska@suchy-dab.pl , fax: 58 682-86-20 w.31 

w sprawach merytorycznych: 

Kadra zarządzająca projektem, t .j. kierownik projektu -Tomasz Struski, e-mail: 
kontakt@pie.org.pl, z-ca kierownika projektu – Agnieszka Steczek-Struska, 
kontakt@pie.org.pl, asystent merytoryczny projektu – Aleksandra Lewandowska, e-mail: 
sdab@wp.pl  
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz 

informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w 
formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl. 
Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z 
zastrzeżeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na 
pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 
zapoznanie się z treścią pisma. 

 

mailto:katarzyna.gorska@suchy-dab.pl
mailto:kontakt@pie.org.pl
mailto:kontakt@pie.org.pl
mailto:sdab@wp.pl
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IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium 
 
X. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku 
nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5 
do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. 

3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 
uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno 
być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 

8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których 
będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcom. 

11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres: 

 
Urząd Gminy w Suchym Dębie 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 
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Na kopercie należy umieścić: 
1) nazwę i adres wykonawcy,  
2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.21.2017 Oferta na  dostawę wyposażenia OWP w 

Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie 
elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-
biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z 
projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Nie otwierać 
przed dniem 01.09.2017 r. godz. 10:15”.  

12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie 
określonej w pkt. 11, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż 
informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w 
terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób 
pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, pok. nr 1  (sekretariat).  
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty 

Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w 

Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, pok. nr 7 (sala narad). 
4. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwróci bez ich otwierania, po 

upływie terminu na wniesienie odwołania. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką 

kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 
a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
b. cenę oferty, zaoferowany okres rękojmi 

8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym 
złożeniu wniosku o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w 

cenie brutto uwzględnić wszystkie ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, 
podatku VAT, koszty zwrotu i utylizacji odpadów opakowaniowych oraz wszystkie inne 
nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim 

ceny netto, wartości podatku VAT oraz ceny brutto .Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
 
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 
kryteriów: 
Cena brutto - 60%  
Termin dostawy  – 40%  
 

1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący 
wzór:  

            C min  
P =  ---------------------              x 100 pkt. x 60%  
            Co 
gdzie:  
P – wartość punktowa ocenianego kryterium  
C min – najniższa cena ze złożonych ofert  
Co – cena ocenianej oferty 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 
2) Termin dostawy - wykonawca w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma: 
a) za termin dostawy 20 dni kalendarzowych-  0 punktów  
b) za termin dostawy 18 dni kalendarzowych – 5 punktów  
c) za termin dostawy 16 dni kalendarzowych – 10 punktów  
d) za termin dostawy 14 dni kalendarzowych – 20 punktów 
e) za termin dostawy 12 dni kalendarzowych – 30 punktów 
f) za termin dostawy 10 dni kalendarzowych – 40 punktów 
2. Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. 
3. W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze 
wykonawca zaoferował 20 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 0 punktów. 
4. W przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający 
uzna, że wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym 
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przyzna wykonawcy 40 punktów. 
5. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w 
przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę o zamówienie 
publiczne  na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki 
ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ  
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o 

wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez 
ujawniania                 źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.suchy-
dab.pl 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim 

sprawdzeniu  i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XIV 
niniejszej SIWZ. 
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2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy 
PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP 

4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 

 
XXI. Termin zawarcia umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
będzie  
do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 
pkt. 1) lit. a  ustawy PZP.  

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał 
się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

XXII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. 
6. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i 

dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, 
Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na 
dzień wszczęcia postępowania. 

7. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki 
Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu 
w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje 
ustawa PZP. 

8. Podwykonawcy: 
a) Zgodnie z art. 36b zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 
prze wykonawcę firm podwykonawców. 
b) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał 
informacje  na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w rozdziale V w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 
V wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp( Dz.U. z 2015 poz.2164 
ze zm.) 

10. Podmioty występujące wspólnie: 
1) Wykonawcy na podstawie art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art.23 
ustawy Pzp zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ) 
3. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( Załącznik nr 2 do SIWZ) 
4. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3 do 

SIWZ) 
5. Wzór zobowiązania (Załącznik 4 do SIWZ) 
6. Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
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załącznik nr 1a do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 
 
UWAGA: 
Jeżeli  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych 
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie 
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów 
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji 
zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały 
lub urządzenia. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do 
wymagań określonych przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 
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Zadanie 1 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia elektronicznego do Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  
Wyposażenie w sprzęt elektroniczny do  
1. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie (Zespół Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-

022 Suchy Dąb),  

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis 
Produkt przykładowy 

Zdjęcia poglądowe  

1 
Urządzenie 

wielofunkcyjne 
1 Szt. 

urządzenie wielofunkcyjne, umożliwia szybkie drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów. 
Wyposażony w  siedmiocalowy, dotykowy wyświetlacz. 
Wbudowany dupleks oraz wydajne wkłady drukujące. Model 
obsługuje papier o wymiarze do A4 i gramaturze do 120 g/m². 
Skanując dokumenty można przesłać je od razu do wiadomości e-
mail, FTP i innych oraz wybrać typ pliku, w którym zostaną one 
zapisane. Są to: PDF, JPEG, TIFF oraz XPS. PARAMETRY: Drukarka: 
Rozdzielczość wydruku (dpi)1800 x 600 Funkcja drukowania tak  
Czas nagrzewania (sek)21, Format papieru do A4 , Duplex tak , 
Wydruk w kolorze nie , Wartości energii: Pobór mocy w czasie 
pracy (W) 685 Pobór mocy w stanie wyłączonym w (W) 2.4 , 
Wyświetlacz: Wyświetlacz ekran dotykowy , Skaner: Funkcja 
skanowania tak Formaty skanowania JPEG, TIFF, PDF, XPS, 
Kopiarka: Funkcja kopiowania tak Zoom 25 - 400 % , Faksowanie: 
Funkcja faksu tak Funkcja faksu tak Komunikacja: WiFi (WLAN) nie 
Interfejs sieciowy Ethernet (LAN) tak Dane techniczne: Maks. ilość 
papieru 2600 Maksymalny rozmiar papieru A4 - Series Zasilanie: 
Zasilanie Sieć Złącza: Złącze USB High-Speed USB 2.0 LAN tak. 

 

2. Magnetofon  3 Szt. 

Odtwarzacz CD; Sposób umieszczania płyty CD-od góry; Standardy 
odtwarzania-Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Magnetofon 
jednokasetowy; Radio analogowe; Zakres fal radiowych FM, MW; 
Dźwięk-stereo; Typ głośników-szerokopasmowe; Moc wyjściowa 
RMS-2 x 2 W; Podbicie basów; Funkcje dodatkowe autostop; 
Uchwyt do przenoszenia ; Wejścia/wyjścia wyjście słuchawkowe; 
Wymiary280 x 166 x 277 mm; Zasilanie 6 baterii R14, sieciowe 220-
240 V, 50/60 Hz; Gwarancja 24 miesiące. 

 
 
 
 
 
 

      

3 
Minikamera na 
statywie  
 

1 Szt.  

Minikamera  
menu w języku polskim, szesnastokrotny zoom cyfrowy, 
zdjęcia wykonywane w rozdzielczości 24mpx, filmowanie w 
jakości FHD, obsługa kart SD o pojemności max. 32gb, 
zasilanie akumulatorem o dużej pojemności, obrotowy, 
dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,0", możliwość 
podglądu zdjęć i filmów jeszcze na kamerze, funkcja stabilizacji 
obrazu, nagrywanie w 4 rozdzielczościach: FHD (1920x1080), 
HD (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240). 
Statyw  
 Wysokość maksymalna   126 cm, Wysokość po złożeniu   42 
cm, Waga   0,535 kg, Maksymalny udźwig   3 kg, Ruchoma 
głowica   tak 

 

4 
Aparat 
fotograficzny 

1 Szt.  

Wymiary: (wys/sz/gł) ok.: 112,7 × 65,8 × 34,8 mm, Złącza: mini USB 

Wyświetlacz (przekątna): 3 cale/cali, Czułość ISO (min): 80; Czułość 

ISO (max): 3200; Matryca: 20,3 Mpix; Rozdzielczość nagrań wideo: 

Full HD 1080p, HD 720p; Zoom optyczny (max): 30x; Zoom cyfrowy 

(max):4x; Stabilizacja obrazu:Tak; Czas otwarcia migawki: 15 - 

1/2000 s; Zdjęcia seryjne: 6 kl/s; Autofokus: detekcja kontrastu; 

Lampa błyskowa: tak; Karta pamięci:SD, SDHC, SDXC; Format zdjęć i 

wideo: JPEG, .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; Zasilanie: akumulator 

dedykowany; Inne cechy aparatu: Wi-Fi, NFC 

 

 

5 Dyktafon 1 Szt.  

zasilanie: baterie/akumulatory AAA, wbudowana pamięć: 4 GB, 
czas nagrywania: do 1570 godzin, czas pracy: 60 h, odtwarzane 
formaty audio: .wma, obsługiwane systemy operacyjne: Windows 
Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.5 do 
10.11, liczba folderów: 4 (199 plików w folderze), funkcje: 
powtarzanie fragmentu A-B, przewijanie do przodu, do tyłu, 
redukcja szumów, regulowana prędkość odtwarzania: 50-200%, 
cechy dodatkowe: wyświetlacz segmentowy, zakres częstotliwości: 
200-13000 Hz (TALK), 40-13000 Hz (MUSIC), 200-7000 Hz (MEMO), 
200-3000 Hz (LP), złącza: 3,5 mm minijack, micro USB, dodatkowe 
wyposażenie: 2 baterie AAA, instrukcja obsługi, kabel USB 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139417748
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14251826513
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15038243465
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472&productCode=341590
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593209081
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15887716977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593590713
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
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6 Laminarka 1 Szt. 

A4. Wymiary ok.: Szerokość produktu: 35,56 cm, Głębokość 
urządzenia: 15,88 cm, Wysokość urządzenia: 6,67 cm, Czas przed 
nagrzewaniem 4 min 
Maksymalna grubość dokumentu 0,125 mm,  Liczba rolek 2, 
Materiał obudowy,-Plastik 

 

7 Magiczny dywan 1 Szt. 

Zestaw Magiczny Dywan zawiera: magiczne „oko” wykrywające 
ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, wbudowany 
komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw 
edukacyjnych, pilot zdalnego sterowania, złącza USB, VGA, LAN, 
Audio, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi. 
Specyfikacja techniczna: Rekomendowana wysokość montażowa 
nad podłogą: 2,5 – 5 m Proporcje wyświetlanego obrazu: 4:3 
Projektor Żywotność lampy: 4000 godzin Jasność lampy: 3200 ANSI 
lumen Kontrast: 13000:1 Komputer Platforma Intel Inne elementy 
Magicznego Dywanu Złącze USB 2.0 Złącze VGA (D-sub 15) Wyjście 
AUDIO (Jack 6,3 mm) Złącze LAN (RJ-45) Zasilanie: 230 V AC 
Maksymalny pobór mocy: 375 Wat Wymiary ok.:  (wys x szer x gł) 
340 X 380 X 240 mm (bez uchwytu) Waga ok.: 10 kg Uchwyt 
sufitowy regulowany: 120 mm, 430-590 mm 
 

 

8 

Tablica 
interaktywna z 
oprogramowanie
m 

3 Szt. 

Certyfikaty: UL, CE, FCC 
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 50°C 
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C - 70°C 
Dołączone oprogramowanie podstawowe do tablicy 
interaktywnej  
Dołączone urządzenia wskazujące: 2 pióra elektroniczne 
(nauczycielskie) 2 pióra elektroniczne (uczniowskie) 
Format obrazu: 4:3 
Informacje dodatkowe: Dołączony kabel USB 5 m Opcjonalnie 
radiowe łącze bezprzewodowe 2.4GHz 11:  
Interfejs do PC: USB 2.0 
Interfejs użytkownika: Bezbateryjny pisak elektroniczny (pełna 
zgodność z myszką komp 
Opis ogólny: Tablica interaktywna  
Porty dla urządzeń peryferyjnych: 2x USB 2.0 
Powierzchnia aktywna: ok.: 1628 x 1175 mm 
Powierzchnia tablicy: Matowa, melaminowa 
Przekątna powierzchni aktywnej: ok.: 2000 mm (78.7in) 
Rozdzielczość: 12800 x 9200 
Rozmiar tablicy: ok.: 78.0 cali(e) 
Sposób montażu: Dołączone uchwyty do montażu naściennego  
Technologia digitalizacji: Elektromagnetyczna pasywna 
Tryb pracy Dual-User: Wbudowany 
Wbudowany system dźwiękowy: Wbudowany 
Zasilanie: Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB 
 

 

9.  
PROJEKTOR 
krótkoogniskowy 

3 Szt. 

Rozdzielczość XGA (1024 x 768), Współczynnik kontrastu 3000:1, 
Natężenie światła białego i barwnego 2500 ANSI lumenów, 
Możliwość wyposażenia w kartę Wi-Fi (opcja), Zdalne zarządzanie 
przez sieć LAN, Technologia 3LCD, Wejście HDMI, Łatwa 
konfiguracja (korekcja geometrii obrazu), Wielofunkcyjność (duży 
wybór opcji podłączania), Wbudowane głośniki stereo 16W, 
Żywotność źródła światła do 6000 h, Waga [kg] ok.:  3,8, Wymiary 
ok.: [mm] 345 x 277 x 105 
 

 

10. LAPTOP 3 Szt. 

Ekran: 15,6 cala, 1366 x 768 pikseli, Procesor: Intel® Core™ i7 5gen 
5500U 2,4 - 3,0 GHz, System operacyjny: Windows 10, 
Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB, Pojemność dysku: 1000 GB, 
Grafika: nVidia® GeForce 920M + Intel HD Graphics 5500.  
 

 

11. 
Głośniki do tablicy 
interaktywnej  

3 Szt. 

Moc pojedynczego głośnika: 10W, Oporność: 4 ohm, Współczynnik 

zawartości harmonicznych/współczynnik zniekształcenia 

harmonicznego <1%, Częstotliwość: 80Hz - 16kHz, Wymiary 

głośnika ok.: 150 x 145 x 220 mm, Waga ok.: 3.4 kg 

(para),Wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 10W RMS, dwu-drożny 

wentylowany bass reflex oraz 4 calowy głośnik, pokrętło regulacji 

głośności na przednim panelu, 
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12. 
Zestaw sprzętu 
nagłaśniającego 

3 Szt. 

przenośny zestaw nagłośnieniowy- zestaw zawiera między 
innymi: wbudowany wzmacniacz 450 Watt dwa bezprzewodowe 
mikrofony VHF ('do ręki') port USB i slot SD z obsługą MP3 funkcja 
Karaoke z echo odtwarzacz CD z obsługą MP3, pilot. Wejścia 
gitarowe i mikrofonowe, Dwie wbudowane baterie i zewnętrzne 
wejście 12Vdc (np. akumulator samochodowy), Zewnętrzne 
wyjście audio, Teleskopowy uchwyt i kółka, Moc wyjściowa: 
450W, Częstotliwość MIC: 200.175 MHz and 201.400 MHz, Pasmo 
przenoszenia: 25Hz-20kHz, THD: <0.1%, Średnica głośnika: 25 cm, 
Zasilanie: 220-240Vac/50Hz or 12Vdc, Bateria: 2x 12V/12Ah (3-4 
godziny pracy), Wymiary: 330 x 410 x 660mm, Waga: 25.3 kg. 

 

13. 
Statywów  
mikrofonowych   

4 Szt. 
Mały statyw mikrofonowy dla dzieci, Wysokość 50-70 cm, 

Teleskopowe ramię długości 50-80 cm 

 

14. 

Bezprzewodowe 
mikrofony do ręki 
- zestaw zawiera 2 
mikrofony 

2 
zest
aw 

Zestaw składający się z: 1 x odbiornik 2 kanałowy z zasilaczem i 
możliwością zamontowania w racku2 x mikrofon bezprzewodowy 
,2 kanałowy mikrofon dynamiczny UHF, dwie niezależne regulacje 
poziomów głośności, kwarcowo sterowana częstotliwość, wyjście 
symetryczne oraz niesymetryczne, funkcja wyciszana szumów: 
pilottone, noise lock, Specyfikacja techniczna, częstotliwość UHF: 
863 – 865 MHz, stabilność: ± 0,005%, S/N ratio: > 95 dB, 
Zakłócenia: < 1,5%, Częstotliwość przenoszenia: 60 Hz – 18kHz, 
Czułość (odbiornik): 6 dB, Waga(odbiornik):388 g.  
 

 

15. 
Ładowarka do 
baterii 

1 Szt.  

obsługiwane akumulatory 1-4szt. R03 AAA / R6 AA, 
1-2szt. C R14 / D R20**wymagany dodatkowy adapter,Ni-MH / Ni-
CD o dowolnej pojemności 
prąd ładowania regulowany: 200-400-600-800-1000 mA,1200-1400 
mA dla 1-2 szt. Ogniw prąd rozładowania regulowany: 100-200-
300-400-500 mA, 600-700 mA dla 1-2 szt. ogniw 
bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą dV, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów (4 czujniki), 
zabezpieczenie przez przegrzaniem ładowarki (2 czujniki) 
zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw 
uszkodzonych i alkalicznych tryby pracy charge (ładowanie), 
discharge (rozładowanie), 
refresh (odświeżanie/formowanie),test (pomiar pojemności w 
mAh), quick test (pomiar rezystancji wewnętrznej w mOhm) 
wyświetlacz LCD wielosegmentowy, pokazuje parametry pracy 
każdej komory ładowania: czas ładowania, 
tryb pracy, prąd ładowania/rozładowania, 
zliczone mAh (pojemność), napięcie lub rezystancję wewnętrzną (w 
mili omach) przyciski 4 przyciski funkcyjne, zasilanie 12V 
DC/1000mA, w zestawie zasilacz sieciowy AC 100-240V wymiary 
147 x 100 x 40 mm gwarancja 2 lata inne b. dokładne wykonanie 
ładowarki, z wysokiej jakości materiałów, orientacyjne czasy 
ładowania (dla najwyższych prądów ładowania) 1-2szt R03 800mAh 
– 40min. 3-4szt. R03 800mAh – 60min.,1-2szt. R03 1000mAh – 
50min.3-4szt. R03 1000mAh – 70min.,1-2szt. R6 2000mAh – 
100min.3-4szt. R6 2000mAh – 140min.1-2szt. R6 2500mAh – 
120min.3-4szt. R6 2500mAh – 180min.1-2szt. R14 3000mAh – 
150min.1-2szt. R20 5000mAh – 250min. 

 

16. 

Oprogramowanie 
do podłogi 
interaktywnej 
zakup pakietu 36 
gier  

1 
zest
aw 

36 gier przeznaczonych do magicznego dywanu, dla dzieci ze 
żłobków, przedszkoli, Woda ,Planety ,Kolorowe pianino ,Tropiciele 
śladów , Elf , Foka i rybki , Liście ,Miś szuka miodu , Słoń i cukier , 
Grzybobranie (2 wersje gry), Bananowa kraina Sprytny, 
Dino Kwiatki i cyferki, Kamyczki , Piłka nożna, Archeologia, Kwiatki i 
literki, Super tenis, Pękające baloniki, Skok w dal, Wesołe minki (3 
wersje gry) ,Wikingowie, Wyraź siebie, Kręgle, Mistrz 
Kierownicy, Rakiety, Meduzy, Instrumenty, Nieproszony 
Gość, Super, Ball, Owoce, Kraby MasterMind 
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2. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach (Szkoła Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa 
Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 Suchy Dąb) 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis 
Produkt przykładowy 

Zdjęcia poglądowe  

1 
Urządzenie 

wielofunkcyjne 
1 Szt. 

urządzenie wielofunkcyjne, umożliwia szybkie drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów. 
Wyposażony w  siedmiocalowy, dotykowy wyświetlacz. 
Wbudowany dupleks oraz wydajne wkłady drukujące. Model 
obsługuje papier o wymiarze do A4 i gramaturze do 120 g/m². 
Skanując dokumenty można przesłać je od razu do wiadomości e-
mail, FTP i innych oraz wybrać typ pliku, w którym zostaną one 
zapisane. Są to: PDF, JPEG, TIFF oraz XPS. PARAMETRY: Drukarka: 
Rozdzielczość wydruku (dpi)1800 x 600 Funkcja drukowania tak  
Czas nagrzewania (sek)21, Format papieru do A4 , Duplex tak , 
Wydruk w kolorze nie , Wartości energii: Pobór mocy w czasie 
pracy (W) 685 Pobór mocy w stanie wyłączonym w (W) 2.4 , 
Wyświetlacz: Wyświetlacz ekran dotykowy , Skaner: Funkcja 
skanowania tak Formaty skanowania JPEG, TIFF, PDF, XPS, 
Kopiarka: Funkcja kopiowania tak Zoom 25 - 400 % , Faksowanie: 
Funkcja faksu tak Funkcja faksu tak Komunikacja: WiFi (WLAN) nie 
Interfejs sieciowy Ethernet (LAN) tak Dane techniczne: Maks. ilość 
papieru 2600 Maksymalny rozmiar papieru A4 - Series Zasilanie: 
Zasilanie Sieć Złącza: Złącze USB High-Speed USB 2.0 LAN tak. 

 

2. Magnetofon  2 Szt. 

Odtwarzacz CD; Sposób umieszczania płyty CD-od góry; Standardy 
odtwarzania-Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Magnetofon 
jednokasetowy; Radio analogowe; Zakres fal radiowych FM, MW; 
Dźwięk-stereo; Typ głośników-szerokopasmowe; Moc wyjściowa 
RMS-2 x 2 W; Podbicie basów; Funkcje dodatkowe autostop; 
Uchwyt do przenoszenia ; Wejścia/wyjścia wyjście słuchawkowe; 
Wymiary ok.: 280 x 166 x 277 mm; Zasilanie 6 baterii R14, sieciowe 
220-240 V, 50/60 Hz; Gwarancja 24 miesiące. 

 
 
 
 
 
 

      

3 
Minikamera na 
statywie  
 

1 Szt.  

Minikamera  
menu w języku polskim, szesnastokrotny zoom cyfrowy, 
zdjęcia wykonywane w rozdzielczości 24mpx, filmowanie w 
jakości FHD, obsługa kart SD o pojemności max. 32gb, 
zasilanie akumulatorem o dużej pojemności, obrotowy, 
dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,0", możliwość 
podglądu zdjęć i filmów jeszcze na kamerze, funkcja stabilizacji 
obrazu, nagrywanie w 4 rozdzielczościach: FHD (1920x1080), 
HD (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240). 
Statyw  
 Wysokość maksymalna   126 cm, Wysokość po złożeniu   42 
cm, Waga   0,535 kg, Maksymalny udźwig   3 kg, Ruchoma 
głowica   tak 

 

4 
Aparat 
fotograficzny 

1 Szt.  

Wymiary ok.: : (wys/sz/gł) 112,7 × 65,8 × 34,8 mm, Złącza: mini 

USB Wyświetlacz (przekątna): 3 cale/cali, Czułość ISO (min): 80; 

Czułość ISO (max): 3200; Matryca: 20,3 Mpix; Rozdzielczość nagrań 

wideo: Full HD 1080p, HD 720p; Zoom optyczny (max): 30x; Zoom 

cyfrowy (max):4x; Stabilizacja obrazu:Tak; Czas otwarcia migawki: 

15 - 1/2000 s; Zdjęcia seryjne: 6 kl/s; Autofokus: detekcja 

kontrastu; Lampa błyskowa: tak; Karta pamięci:SD, SDHC, SDXC; 

Format zdjęć i wideo: JPEG, .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; 

Zasilanie: akumulator dedykowany; Inne cechy aparatu: Wi-Fi, NFC 

 

 

5 Dyktafon 1 Szt.  

zasilanie: baterie/akumulatory AAA, wbudowana pamięć: 4 GB, 
czas nagrywania: do 1570 godzin, czas pracy: 60 h, odtwarzane 
formaty audio: .wma, obsługiwane systemy operacyjne: Windows 
Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.5 do 
10.11, liczba folderów: 4 (199 plików w folderze), funkcje: 
powtarzanie fragmentu A-B, przewijanie do przodu, do tyłu, 
redukcja szumów, regulowana prędkość odtwarzania: 50-200%, 
cechy dodatkowe: wyświetlacz segmentowy, zakres częstotliwości: 
200-13000 Hz (TALK), 40-13000 Hz (MUSIC), 200-7000 Hz (MEMO), 
200-3000 Hz (LP), złącza: 3,5 mm minijack, micro USB, dodatkowe 
wyposażenie: 2 baterie AAA, instrukcja obsługi, kabel USB 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139417748
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14251826513
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15038243465
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472&productCode=341590
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593209081
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15887716977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593590713
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
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6 Laminarka 1 Szt. 

A4. Wymiary ok.: Szerokość produktu: 35,56 cm, Głębokość 
urządzenia: 15,88 cm, Wysokość urządzenia: 6,67 cm, Czas przed 
nagrzewaniem ok.: 4 min 
Maksymalna grubość dokumentu 0,125 mm,  Liczba rolek 2, 
Materiał obudowy,-Plastik 

 

7 Magiczny dywan 1 Szt. 

Zestaw Magiczny Dywan zawiera: magiczne „oko” wykrywające 
ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, wbudowany 
komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw 
edukacyjnych, pilot zdalnego sterowania, złącza USB, VGA, LAN, 
Audio, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi. 
Specyfikacja techniczna: Rekomendowana wysokość montażowa 
nad podłogą: 2,5 – 5 m Proporcje wyświetlanego obrazu: 4:3 
Projektor Żywotność lampy: 4000 godzin Jasność lampy: 3200 ANSI 
lumen Kontrast: 13000:1 Komputer Platforma Intel Inne elementy 
Magicznego Dywanu Złącze USB 2.0 Złącze VGA (D-sub 15) Wyjście 
AUDIO (Jack 6,3 mm) Złącze LAN (RJ-45) Zasilanie: 230 V AC 
Maksymalny pobór mocy: 375 Wat Wymiary ok.: (wys x szer x gł) 
340 X 380 X 240 mm (bez uchwytu) Waga ok.: 10 kg Uchwyt 
sufitowy regulowany: 120 mm, 430-590 mm 
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Tablica 
interaktywna z 
oprogramowanie
m 

2 Szt. 

Certyfikaty: UL, CE, FCC 
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 50°C 
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C - 70°C 
Dołączone oprogramowanie podstawowe do tablicy 
interaktywnej  
Dołączone urządzenia wskazujące: 2 pióra elektroniczne 
(nauczycielskie) 2 pióra elektroniczne (uczniowskie) 
Format obrazu: 4:3 
Informacje dodatkowe: Dołączony kabel USB 5 m Opcjonalnie 
radiowe łącze bezprzewodowe 2.4GHz 11:  
Interfejs do PC: USB 2.0 
Interfejs użytkownika: Bezbateryjny pisak elektroniczny (pełna 
zgodność z myszką komp 
Opis ogólny: Tablica interaktywna  
Porty dla urządzeń peryferyjnych: 2x USB 2.0 
Powierzchnia aktywna ok.: 1628 x 1175 mm 
Powierzchnia tablicy: Matowa, melaminowa 
Przekątna powierzchni aktywnej: 2000 mm (78.7in) 
Rozdzielczość: 12800 x 9200 
Rozmiar tablicy: ok.: 78.0 cali(e) 
Sposób montażu: Dołączone uchwyty do montażu naściennego  
Technologia digitalizacji: Elektromagnetyczna pasywna 
Tryb pracy Dual-User: Wbudowany 
Wbudowany system dźwiękowy: Wbudowany 
Zasilanie: Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB 
 

 

9.  
PROJEKTOR 
krótkoogniskowy 

2 Szt. 

Rozdzielczość XGA (1024 x 768), Współczynnik kontrastu 3000:1, 
Natężenie światła białego i barwnego 2500 ANSI lumenów, 
Możliwość wyposażenia w kartę Wi-Fi (opcja), Zdalne zarządzanie 
przez sieć LAN, Technologia 3LCD, Wejście HDMI, Łatwa 
konfiguracja (korekcja geometrii obrazu), Wielofunkcyjność (duży 
wybór opcji podłączania), Wbudowane głośniki stereo 16W, 
Żywotność źródła światła do 6000 h, Waga ok.: [kg] 3,8, Wymiary 
ok.: [mm] 345 x 277 x 105 
 

 

10. LAPTOP 2 Szt. 

Ekran: 15,6 cala, 1366 x 768 pikseli, Procesor: Intel® Core™ i7 5gen 
5500U 2,4 - 3,0 GHz, System operacyjny: Windows 10, 
Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB, Pojemność dysku: 1000 GB, 
Grafika: nVidia® GeForce 920M + Intel HD Graphics 5500.  
 

 

11. 
Głośniki do tablicy 
interaktywnej  

2 Szt. 

Moc pojedynczego głośnika: 10W, Oporność: 4 ohm, Współczynnik 

zawartości harmonicznych/współczynnik zniekształcenia 

harmonicznego <1%, Częstotliwość: 80Hz - 16kHz, Wymiary 

głośnika ok.: 150 x 145 x 220 mm, Waga ok.: 3.4 kg 

(para),Wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 10W RMS, dwu-drożny 

wentylowany bass reflex oraz 4 calowy głośnik, pokrętło regulacji 

głośności na przednim panelu, 
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12. 
Zestaw sprzętu 
nagłaśniającego 

1 Szt. 

przenośny zestaw nagłośnieniowy- zestaw zawiera między 
innymi: wbudowany wzmacniacz 450 Watt dwa bezprzewodowe 
mikrofony VHF ('do ręki') port USB i slot SD z obsługą MP3 funkcja 
Karaoke z echo odtwarzacz CD z obsługą MP3, pilot. Wejścia 
gitarowe i mikrofonowe, Dwie wbudowane baterie i zewnętrzne 
wejście 12Vdc (np. akumulator samochodowy), Zewnętrzne 
wyjście audio, Teleskopowy uchwyt i kółka, Moc wyjściowa: 
450W, Częstotliwość MIC: 200.175 MHz and 201.400 MHz, Pasmo 
przenoszenia: 25Hz-20kHz, THD: <0.1%, Średnica głośnika: 25 cm, 
Zasilanie: 220-240Vac/50Hz or 12Vdc, Bateria: 2x 12V/12Ah (3-4 
godziny pracy), Wymiary ok.: 330 x 410 x 660mm, Waga: ok.:25.3 
kg. 

 

13. 
Statywów  
mikrofonowych   

4 Szt. 
Mały statyw mikrofonowy dla dzieci, Wysokość 50-70 cm, 

Teleskopowe ramię długości 50-80 cm 

 

14. 

Bezprzewodowe 
mikrofony do ręki 
- zestaw zawiera 2 
mikrofony 

2 
zest
aw 

Zestaw składający się z: 1 x odbiornik 2 kanałowy z zasilaczem i 
możliwością zamontowania w racku2 x mikrofon bezprzewodowy 
,2 kanałowy mikrofon dynamiczny UHF, dwie niezależne regulacje 
poziomów głośności, kwarcowo sterowana częstotliwość, wyjście 
symetryczne oraz niesymetryczne, funkcja wyciszana szumów: 
pilottone, noise lock, Specyfikacja techniczna, częstotliwość UHF: 
863 – 865 MHz, stabilność: ± 0,005%, S/N ratio: > 95 dB, 
Zakłócenia: < 1,5%, Częstotliwość przenoszenia: 60 Hz – 18kHz, 
Czułość (odbiornik): 6 dB, Waga(odbiornik):388 g.  
 

 

15. 
Ładowarka do 
baterii 

1 Szt.  

obsługiwane akumulatory 1-4szt. R03 AAA / R6 AA, 
1-2szt. C R14 / D R20**wymagany dodatkowy adapter,Ni-MH / Ni-
CD o dowolnej pojemności 
prąd ładowania regulowany: 200-400-600-800-1000 mA,1200-1400 
mA dla 1-2 szt. Ogniw prąd rozładowania regulowany: 100-200-
300-400-500 mA, 600-700 mA dla 1-2 szt. ogniw 
bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą dV, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów (4 czujniki), 
zabezpieczenie przez przegrzaniem ładowarki (2 czujniki) 
zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw 
uszkodzonych i alkalicznych tryby pracy charge (ładowanie), 
discharge (rozładowanie), 
refresh (odświeżanie/formowanie),test (pomiar pojemności w 
mAh), quick test (pomiar rezystancji wewnętrznej w mOhm) 
wyświetlacz LCD wielosegmentowy, pokazuje parametry pracy 
każdej komory ładowania: czas ładowania, 
tryb pracy, prąd ładowania/rozładowania, 
zliczone mAh (pojemność), napięcie lub rezystancję wewnętrzną (w 
mili omach) przyciski 4 przyciski funkcyjne, zasilanie 12V 
DC/1000mA, w zestawie zasilacz sieciowy AC 100-240V wymiary 
147 x 100 x 40 mm gwarancja 2 lata inne b. dokładne wykonanie 
ładowarki, z wysokiej jakości materiałów, orientacyjne czasy 
ładowania (dla najwyższych prądów ładowania) 1-2szt R03 800mAh 
– 40min. 3-4szt. R03 800mAh – 60min.,1-2szt. R03 1000mAh – 
50min.3-4szt. R03 1000mAh – 70min.,1-2szt. R6 2000mAh – 
100min.3-4szt. R6 2000mAh – 140min.1-2szt. R6 2500mAh – 
120min.3-4szt. R6 2500mAh – 180min.1-2szt. R14 3000mAh – 
150min.1-2szt. R20 5000mAh – 250min. 

 

16. 

Oprogramowanie 
do podłogi 
interaktywnej 
zakup pakietu 36 
gier  

1 
zest
aw 

36 gier przeznaczonych do magicznego dywanu, dla dzieci ze 
żłobków, przedszkoli, Woda ,Planety ,Kolorowe pianino ,Tropiciele 
śladów , Elf , Foka i rybki , Liście ,Miś szuka miodu , Słoń i cukier , 
Grzybobranie (2 wersje gry), Bananowa kraina Sprytny, 
Dino Kwiatki i cyferki, Kamyczki , Piłka nożna, Archeologia, Kwiatki i 
literki, Super tenis, Pękające baloniki, Skok w dal, Wesołe minki (3 
wersje gry) ,Wikingowie, Wyraź siebie, Kręgle, Mistrz 
Kierownicy, Rakiety, Meduzy, Instrumenty, Nieproszony 
Gość, Super, Ball, Owoce, Kraby MasterMind 
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3. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88; 83-
022 Grabiny-Zameczek) 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis 
Produkt przykładowy 

Zdjęcia poglądowe  

1 
Urządzenie 

wielofunkcyjne 
1 Szt. 

urządzenie wielofunkcyjne, umożliwia szybkie drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów. 
Wyposażony w  siedmiocalowy, dotykowy wyświetlacz. 
Wbudowany dupleks oraz wydajne wkłady drukujące. Model 
obsługuje papier o wymiarze do A4 i gramaturze do 120 g/m². 
Skanując dokumenty można przesłać je od razu do wiadomości e-
mail, FTP i innych oraz wybrać typ pliku, w którym zostaną one 
zapisane. Są to: PDF, JPEG, TIFF oraz XPS. PARAMETRY: Drukarka: 
Rozdzielczość wydruku (dpi)1800 x 600 Funkcja drukowania tak  
Czas nagrzewania (sek)21, Format papieru do A4 , Duplex tak , 
Wydruk w kolorze nie , Wartości energii: Pobór mocy w czasie 
pracy (W) 685 Pobór mocy w stanie wyłączonym w (W) 2.4 , 
Wyświetlacz: Wyświetlacz ekran dotykowy , Skaner: Funkcja 
skanowania tak Formaty skanowania JPEG, TIFF, PDF, XPS, 
Kopiarka: Funkcja kopiowania tak Zoom 25 - 400 % , Faksowanie: 
Funkcja faksu tak Funkcja faksu tak Komunikacja: WiFi (WLAN) nie 
Interfejs sieciowy Ethernet (LAN) tak Dane techniczne: Maks. ilość 
papieru 2600 Maksymalny rozmiar papieru A4 - Series Zasilanie: 
Zasilanie Sieć Złącza: Złącze USB High-Speed USB 2.0 LAN tak. 

 

2. Magnetofon  3 Szt. 

Odtwarzacz CD; Sposób umieszczania płyty CD-od góry; Standardy 
odtwarzania-Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Magnetofon 
jednokasetowy; Radio analogowe; Zakres fal radiowych FM, MW; 
Dźwięk-stereo; Typ głośników-szerokopasmowe; Moc wyjściowa 
RMS-2 x 2 W; Podbicie basów; Funkcje dodatkowe autostop; 
Uchwyt do przenoszenia ; Wejścia/wyjścia wyjście słuchawkowe; 
Wymiary ok.: 280 x 166 x 277 mm; Zasilanie 6 baterii R14, sieciowe 
220-240 V, 50/60 Hz; Gwarancja 24 miesiące. 

 
 
 
 
 
 

      

3 
Minikamera na 
statywie  
 

1 Szt.  

Minikamera  
menu w języku polskim, szesnastokrotny zoom cyfrowy, 
zdjęcia wykonywane w rozdzielczości 24mpx, filmowanie w 
jakości FHD, obsługa kart SD o pojemności max. 32gb, 
zasilanie akumulatorem o dużej pojemności, obrotowy, 
dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,0", możliwość 
podglądu zdjęć i filmów jeszcze na kamerze, funkcja stabilizacji 
obrazu, nagrywanie w 4 rozdzielczościach: FHD (1920x1080), 
HD (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240). 
Statyw  
 Wysokość maksymalna   126 cm, Wysokość po złożeniu   42 
cm, Waga   0,535 kg, Maksymalny udźwig   3 kg, Ruchoma 
głowica   tak 

 

4 
Aparat 
fotograficzny 

1 Szt.  

Wymiary ok.: (wys/sz/gł) 112,7 × 65,8 × 34,8 mm, Złącza: mini USB 

Wyświetlacz (przekątna): 3 cale/cali, Czułość ISO (min): 80; Czułość 

ISO (max): 3200; Matryca: 20,3 Mpix; Rozdzielczość nagrań wideo: 

Full HD 1080p, HD 720p; Zoom optyczny (max): 30x; Zoom cyfrowy 

(max):4x; Stabilizacja obrazu:Tak; Czas otwarcia migawki: 15 - 

1/2000 s; Zdjęcia seryjne: 6 kl/s; Autofokus: detekcja kontrastu; 

Lampa błyskowa: tak; Karta pamięci:SD, SDHC, SDXC; Format zdjęć i 

wideo: JPEG, .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; Zasilanie: akumulator 

dedykowany; Inne cechy aparatu: Wi-Fi, NFC 

 

 

5 Dyktafon 1 Szt.  

zasilanie: baterie/akumulatory AAA, wbudowana pamięć: 4 GB, 
czas nagrywania: do 1570 godzin, czas pracy: 60 h, odtwarzane 
formaty audio: .wma, obsługiwane systemy operacyjne: Windows 
Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.5 do 
10.11, liczba folderów: 4 (199 plików w folderze), funkcje: 
powtarzanie fragmentu A-B, przewijanie do przodu, do tyłu, 
redukcja szumów, regulowana prędkość odtwarzania: 50-200%, 
cechy dodatkowe: wyświetlacz segmentowy, zakres częstotliwości: 
200-13000 Hz (TALK), 40-13000 Hz (MUSIC), 200-7000 Hz (MEMO), 
200-3000 Hz (LP), złącza: 3,5 mm minijack, micro USB, dodatkowe 
wyposażenie: 2 baterie AAA, instrukcja obsługi, kabel USB 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321043790
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139417748
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14251826513
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15038243465
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321158702
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472&productCode=341590
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593209081
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15887716977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=15593590713
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264105918
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6 Laminarka 1 Szt. 

A4. Wymiary ok.: Szerokość produktu: 35,56 cm, Głębokość 
urządzenia: 15,88 cm, Wysokość urządzenia: 6,67 cm, Czas przed 
nagrzewaniem 4 min 
Maksymalna grubość dokumentu 0,125 mm,  Liczba rolek 2, 
Materiał obudowy,-Plastik 

 

7 Magiczny dywan 1 Szt. 

Zestaw Magiczny Dywan zawiera: magiczne „oko” wykrywające 
ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, wbudowany 
komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw 
edukacyjnych, pilot zdalnego sterowania, złącza USB, VGA, LAN, 
Audio, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi. 
Specyfikacja techniczna: Rekomendowana wysokość montażowa 
nad podłogą: 2,5 – 5 m Proporcje wyświetlanego obrazu: 4:3 
Projektor Żywotność lampy: 4000 godzin Jasność lampy: 3200 ANSI 
lumen Kontrast: 13000:1 Komputer Platforma Intel Inne elementy 
Magicznego Dywanu Złącze USB 2.0 Złącze VGA (D-sub 15) Wyjście 
AUDIO (Jack 6,3 mm) Złącze LAN (RJ-45) Zasilanie: 230 V AC 
Maksymalny pobór mocy: 375 Wat Wymiary ok.: (wys x szer x gł) 
340 X 380 X 240 mm (bez uchwytu) Wag ok.: a: 10 kg Uchwyt 
sufitowy regulowany: 120 mm, 430-590 mm 
 

 

8 

Tablica 
interaktywna z 
oprogramowanie
m 

3 Szt. 

Certyfikaty: UL, CE, FCC 
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C - 50°C 
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C - 70°C 
Dołączone oprogramowanie podstawowe do tablicy 
interaktywnej  
Dołączone urządzenia wskazujące: 2 pióra elektroniczne 
(nauczycielskie) 2 pióra elektroniczne (uczniowskie) 
Format obrazu: 4:3 
Informacje dodatkowe: Dołączony kabel USB 5 m Opcjonalnie 
radiowe łącze bezprzewodowe 2.4GHz 11:  
Interfejs do PC: USB 2.0 
Interfejs użytkownika: Bezbateryjny pisak elektroniczny (pełna 
zgodność z myszką komp 
Opis ogólny: Tablica interaktywna  
Porty dla urządzeń peryferyjnych: 2x USB 2.0 
Powierzchnia aktywna: ok.: 1628 x 1175 mm 
Powierzchnia tablicy: Matowa, melaminowa 
Przekątna powierzchni aktywnej: ok.: 2000 mm (78.7in) 
Rozdzielczość: 12800 x 9200 
Rozmiar tablicy ok.: 78.0 cali(e) 
Sposób montażu: Dołączone uchwyty do montażu naściennego  
Technologia digitalizacji: Elektromagnetyczna pasywna 
Tryb pracy Dual-User: Wbudowany 
Wbudowany system dźwiękowy: Wbudowany 
Zasilanie: Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB 
 

 

9.  
PROJEKTOR 
krótkoogniskowy 

3 Szt. 

Rozdzielczość XGA (1024 x 768), Współczynnik kontrastu 3000:1, 
Natężenie światła białego i barwnego 2500 ANSI lumenów, 
Możliwość wyposażenia w kartę Wi-Fi (opcja), Zdalne zarządzanie 
przez sieć LAN, Technologia 3LCD, Wejście HDMI, Łatwa 
konfiguracja (korekcja geometrii obrazu), Wielofunkcyjność (duży 
wybór opcji podłączania), Wbudowane głośniki stereo 16W, 
Żywotność źródła światła do 6000 h, Waga [kg] 3,8, Wymiary ok.:  
[mm] 345 x 277 x 105 
 

 

10. LAPTOP 3 Szt. 

Ekran: 15,6 cala, 1366 x 768 pikseli, Procesor: Intel® Core™ i7 5gen 
5500U 2,4 - 3,0 GHz, System operacyjny: Windows 10, 
Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB, Pojemność dysku: 1000 GB, 
Grafika: nVidia® GeForce 920M + Intel HD Graphics 5500.  
 

 

11. 
Głośniki do tablicy 
interaktywnej  

3 Szt. 

Moc pojedynczego głośnika: 10W, Oporność: 4 ohm, Współczynnik 

zawartości harmonicznych/współczynnik zniekształcenia 

harmonicznego <1%, Częstotliwość: 80Hz - 16kHz, Wymiary 

głośnika: 150 x 145 x 220 mm, Waga 3.4 kg (para),Wbudowany 

wzmacniacz stereo 2 x 10W RMS, dwu-drożny wentylowany bass 

reflex oraz 4 calowy głośnik, pokrętło regulacji głośności na 

przednim panelu, 
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12. 
Zestaw sprzętu 
nagłaśniającego 

1 Szt. 

przenośny zestaw nagłośnieniowy- zestaw zawiera między 
innymi: wbudowany wzmacniacz 450 Watt dwa bezprzewodowe 
mikrofony VHF ('do ręki') port USB i slot SD z obsługą MP3 funkcja 
Karaoke z echo odtwarzacz CD z obsługą MP3, pilot. Wejścia 
gitarowe i mikrofonowe, Dwie wbudowane baterie i zewnętrzne 
wejście 12Vdc (np. akumulator samochodowy), Zewnętrzne 
wyjście audio, Teleskopowy uchwyt i kółka, Moc wyjściowa: 
450W, Częstotliwość MIC: 200.175 MHz and 201.400 MHz, Pasmo 
przenoszenia: 25Hz-20kHz, THD: <0.1%, Średnica głośnika: 25 cm, 
Zasilanie: 220-240Vac/50Hz or 12Vdc, Bateria: 2x 12V/12Ah (3-4 
godziny pracy), Wymiary ok.: 330 x 410 x 660mm, Waga ok.: 25.3 
kg. 

 

13. 
Statywów  
mikrofonowych   

4 Szt. 
Mały statyw mikrofonowy dla dzieci, Wysokość 50-70 cm, 

Teleskopowe ramię długości 50-80 cm 

 

14. 

Bezprzewodowe 
mikrofony do ręki 
- zestaw zawiera 2 
mikrofony 

2 
zest
aw 

Zestaw składający się z: 1 x odbiornik 2 kanałowy z zasilaczem i 
możliwością zamontowania w racku2 x mikrofon bezprzewodowy 
,2 kanałowy mikrofon dynamiczny UHF, dwie niezależne regulacje 
poziomów głośności, kwarcowo sterowana częstotliwość, wyjście 
symetryczne oraz niesymetryczne, funkcja wyciszana szumów: 
pilottone, noise lock, Specyfikacja techniczna, częstotliwość UHF: 
863 – 865 MHz, stabilność: ± 0,005%, S/N ratio: > 95 dB, 
Zakłócenia: < 1,5%, Częstotliwość przenoszenia: 60 Hz – 18kHz, 
Czułość (odbiornik): 6 dB, Waga(odbiornik):388 g.  
 

 

15. 
Ładowarka do 
baterii 

1 Szt.  

obsługiwane akumulatory 1-4szt. R03 AAA / R6 AA, 
1-2szt. C R14 / D R20**wymagany dodatkowy adapter,Ni-MH / Ni-
CD o dowolnej pojemności 
prąd ładowania regulowany: 200-400-600-800-1000 mA,1200-1400 
mA dla 1-2 szt. Ogniw prąd rozładowania regulowany: 100-200-
300-400-500 mA, 600-700 mA dla 1-2 szt. ogniw 
bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą dV, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów (4 czujniki), 
zabezpieczenie przez przegrzaniem ładowarki (2 czujniki) 
zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem, detekcja ogniw 
uszkodzonych i alkalicznych tryby pracy charge (ładowanie), 
discharge (rozładowanie), 
refresh (odświeżanie/formowanie),test (pomiar pojemności w 
mAh), quick test (pomiar rezystancji wewnętrznej w mOhm) 
wyświetlacz LCD wielosegmentowy, pokazuje parametry pracy 
każdej komory ładowania: czas ładowania, 
tryb pracy, prąd ładowania/rozładowania, 
zliczone mAh (pojemność), napięcie lub rezystancję wewnętrzną (w 
mili omach) przyciski 4 przyciski funkcyjne, zasilanie 12V 
DC/1000mA, w zestawie zasilacz sieciowy AC 100-240V wymiary 
147 x 100 x 40 mm gwarancja 2 lata inne b. dokładne wykonanie 
ładowarki, z wysokiej jakości materiałów, orientacyjne czasy 
ładowania (dla najwyższych prądów ładowania) 1-2szt R03 800mAh 
– 40min. 3-4szt. R03 800mAh – 60min.,1-2szt. R03 1000mAh – 
50min.3-4szt. R03 1000mAh – 70min.,1-2szt. R6 2000mAh – 
100min.3-4szt. R6 2000mAh – 140min.1-2szt. R6 2500mAh – 
120min.3-4szt. R6 2500mAh – 180min.1-2szt. R14 3000mAh – 
150min.1-2szt. R20 5000mAh – 250min. 

 

16. 

Oprogramowanie 
do podłogi 
interaktywnej 
zakup pakietu 36 
gier  

1 
zest
aw 

36 gier przeznaczonych do magicznego dywanu, dla dzieci ze 
żłobków, przedszkoli, Woda ,Planety ,Kolorowe pianino ,Tropiciele 
śladów , Elf , Foka i rybki , Liście ,Miś szuka miodu , Słoń i cukier , 
Grzybobranie (2 wersje gry), Bananowa kraina Sprytny, 
Dino Kwiatki i cyferki, Kamyczki , Piłka nożna, Archeologia, Kwiatki i 
literki, Super tenis, Pękające baloniki, Skok w dal, Wesołe minki (3 
wersje gry) ,Wikingowie, Wyraź siebie, Kręgle, Mistrz 
Kierownicy, Rakiety, Meduzy, Instrumenty, Nieproszony 
Gość, Super, Ball, Owoce, Kraby MasterMind 
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Zadanie 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w 

Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

 

1) Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie 

(Zespół Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-022 Suchy Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Klocki drewniane z 
sorterem 

1 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej 100 sztuk 
klocków drewnianych + SORTER.  
 
 
 

 

2. Belki Simona 1 szt. 
Komplet zawiera co najmniej 200 elementów 
różnokolorowych z drewna beleczek. 

 

3.  Zegar puzzle 1 szt. 

Komplet zawiera co najmniej 30 puzzli 
drewnianych. 

 

4. Sortuj kształty 1 szt. 
Zestaw składa się z drewnianej tablicy z co 
najmniej 9 otworami o różnych kształtach i co 
najmniej 15 elementów różnokolorowych. 

 

5. 
Motoryczny labirynt 
z kuleczkami 

1 szt. 

Zestaw składa się co najmniej z 3 tras i z co 
najmniej 6 kuleczek. 

 

6. Krzywa wieża 1 szt. 

Kolorowa Krzywa Wieża składa się z co 
najmniej 45 drewnianych elementów 
pomalowanych na kolorowo. Jest to gra 
zręcznościowa, która polega na tym by 
wszyscy uczestnicy kolejno wyjmowali po 
jednym elemencie z niższej części wieży i kładli 
go następnie na górę 

 

7. 
 Kolorowa kostka 
dydaktyczna  

3 szt. 
Kostka ma sześć ścian, każda z nich ma inne 
ciekawe funkcje aktywowane podczas zabawy. 
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8. 
Magnetyczny 
labirynt 

3 szt. 
W zestawie magnetyczny długopis trwale 
przytwierdzony w podstawie oraz co najmniej 
50 magnetycznych kolorowych kuleczek. 

 

9. 
 Dopasuj kolory 
zwierząt 

1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 10 
pokolorowanych kart i co najmniej 50 
kolorowych guzików, aby dziecko uczyło się 
dopasowywania kolorów. Zadaniem dziecka 
jest umieszczenie kolorowych guzików do 
odpowiednich otworów. 

 

10. 
Magnetyczne Klocki 
Konstrukcyjne 

3 kpl. 

   Zestaw zawiera co najmniej 96 elementów 
konstrukcyjnych, które w bardzo prosty 
sposób łączone ze sobą za pomocą 
oddziaływania pola magnetycznego tworzą 
dwu, trójwymiarowe figury i obiekty o 
dowolnym kształcie oraz rozmiarze. 
 

 

11. 
Maskotka do 
ubierania. 

3 szt. 

Dzięki niej dzieci uczą się sposobu ubierania, 
poznają różne rodzaje zapięć – zamki 
błyskawiczne, guziki, klamry 

 

      

12. 
Dopasuj ilości 
kolorów 

3 szt. 

Dopasowywanie kształtów cyferek oraz 
odpowiednich obrazków z ilością zwierzątek, 
pomaga dzieciom w nauce liczenia.  

 

13. 
Kostka 
manipulacyjna do 
nauki ubierania się 

3 szt. 

 
Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy 
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach 
kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz 
suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności 
palców i uczą podstawowych umiejętności 
niezbędnych w czasie ubierania się. 
  

14. 
Małe drewniane 
korale 

2 szt. 

W skład zestawu wchodzą: co najmniej 100 
drewnianych korali w 3 kształtach i co najmniej 
w 5 kolorach, co najmniej 2 sznureczki o 
długości co najmniej 85 cm o zakończonych 
końcówkach. 

 

15.  Łańcuszek układanka 1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 70 
elementów drewnianych w pudełku w 
kształcie pozwalającym tworzyć 
nieograniczoną ilość figur i kształtów 

 

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

Zestaw puzzli składający się z najmniej 50 
elementów i nie więcej niż 300 elementów. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Drewniane duże domino zawierające co 
najmniej 25 elementów. Wymiary jednego 
klocka co najmniej: 8 cm x 4 cm x 1 cm. 
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18. 
Pojemnik do 
obserwacji 

1 szt. 

 Pojemnik do obserwacji przedmiotów i 
żyjących organizmów z góry i z boku. 

 

19. 
 Obieg wody 
symulator 

1 szt. 

Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, 
wyobrażający fragment naturalnego 
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym 
wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg 
wody w przyrodzie.  

 

20. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
roślinami 

1 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z roślinami na poziomie 
przedszkola. 

 

21. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
wodą 

4 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z wodą na poziomie 
przedszkola. 

 

22. 
Książka pokazująca 
eksperymenty  

1 szt. 

Kompendium wiedzy i praktyczny poradnik co 
najmniej 300 superciekawych eksperymentów, 
dostosowanych do warunków czterech pór 
roku, eksperymenty możliwe do 
przeprowadzenia bez większego 
przygotowania, Wykorzystanie do 
eksperymentów łatwo dostępnych 
materiałów.  

23. 
Budka sensoryczna 
kości  

3 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej  16 sztuk kość (8 
par) wykonanych z różnych struktur i faktur: 
gładkie, szorstkie, jedwabiste, miękkie, twarde, 
gumowe, itp. Zadaniem dziecka jest 
wyciągnięcie z domku tej samej kości, którą 
aktualnie trzyma w ręku - bez podglądania 
 
  

24. Gra Zgadula 3 szt. 

Gra polega na odgadywaniu wierszowanych 
zagadek, które umieszczone są na kartach. Po 
drugiej stronie każdej karty namalowana jest 
odpowiedź na zagadkę 

 

25. 
 Puzzle edukacyjne 
co je zwierzątko 

9 szt. 

Puzzle składają się z co najmniej 20 elementów 
– tworzących  10 par (zwierzątko + jego 
ulubiony pokarm). 

 

26. Logiczna układanka 3 szt. 

Na co najmniej 5 kolorowych obrazkach jest 
ukryte zwierzątko oraz różne przedmioty 
powielone na pozostałych elementach 
układanki. Należy je odnaleźć i dopasować do 
odpowiednich obrazków. Zestaw zbudowany z 
drewna posiadający co najmniej 30 
elementów.  

27. Puzzle edukacyjne 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu koncepcji wielkości. Polega na 
dopasowaniu puzzla do przedmiotu 
odpowiedniego rozmiaru. Posiada co najmniej 
10 elementów. 
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28. 
Duże puzzle 
piankowe 

3 szt. 

Zestaw zawiera puzzle składające się z co 
najmniej 60 elementów, w których każdy 
element jest dużego rozmiaru. 

 

29. 
 Zestaw książeczek 
dotykowych  

1 Kpl. 

5 książeczek zawierających barwne ilustracje i 
wypukłe kształty na każdej stronie stymulujące 
rozwój i zachęcające do zabawy z książką. 

 

30. 

Logiczne puzzle 
rozwijające 
orientacje 
przestrzenną. 

6 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu określeń służących nazywaniu 
relacji między przedmiotami: obok, nad, pod 
itp. Uczy rozumienia i nazywania stosunków 
przestrzennych. Polega na dopasowaniu 
odpowiedniego puzzla do zwierzątka i miejsca, 
w którym powinno się znaleźć. Zawiera co 
najmniej 50 elementów.  

31.  Globus podświetlany 1 szt. 

Pomoc  dydaktyczna służąca zarówno do 
wprowadzania nowych pojęć, jak i utrwalania 
oraz sprawdzania wcześniej nabytych 
umiejętności. Po podświetleniu ukazują się 
kolorowe państwa, rzeki, nazwy i stolice. 

 

32. 
Zestaw teleskop – 
mikroskop  

1 szt. 

Kompletny zestaw młodego naukowca 
zawierający wszystko co niezbędne do 
przeprowadzania fascynujących obserwacji i 
eksperymentów. W skład zestawu wchodzą: 
teleskop, mikroskop edukacyjny oraz 
przybornik akcesoriów laboratoryjnych – 
zanurz się w świecie biologii, chemii i 
astronomii. Zestaw zawiera co najmniej:   
 1 szpatułka, 1 pipeta, 1 skalpel, 1 mieszadełko, 
1 pęseta, 1 zamykana probówka, 1 szalka 
Petriego, 1 zapasowa żarówka, 1 walizka 
kątówka zwierciadlana 90 st., 2 wymienne 
okulary teleskopowe, 8 szkiełek 
podstawowych, 8 plastykowych szkiełek 
nakrywkowych, 8 stickerów nakrywkowych, 
8 etykiet, 3 fiolki na odczynniki. 
Parametry techniczne mikroskopu: 
Zakres powiększeń:   
300x, 600x i 1200x 
Oświetlenie naturalne:   
Tak 
Oświetlenie sztuczne:   
Tak 
Parametry techniczne teleskopu: 
Układ optyczny   
Refraktor (teleskop soczewkowy) 
Średnica obiektywu [mm]   
50 mm 
Ogniskowa [mm]:   
360 mm 
Światłosiła:   
Co najmniej f/7,2 
Powiększenie:   
Co najmniej 60x  

33. 
Zestaw preparatów 
zwierzęta 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 30  
wybarwionych preparatów m.in. : pantofelek, 
stułbia, dżdżownica, glista, tasiemiec. 

 



 

29 
 

34. 
Zestaw preparatów 
botanika 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 25  
wybarwionych preparatów m.in. : łodyga 
zboża, skórka cebuli, łodyga lipy, liść paproci. 

 

35. Zestaw magnetyczny 1 kpl. 

 
Zestaw do przeprowadzania doświadczeń na 
magnesach wraz z książeczką, która zawiera 
przykładowe badania. Zawiera co najmniej 4 
magnetyczne pałeczki, 15 kulek, 2 magnesy, 
mała magnetyczna podkowa oraz magnes-
kompas  

36. Magnetyczne kulki 1 szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 150 
namagnesowanych kolorowych kulek o 
średnicy co najmniej 5 mm i pudełko do 
przechowywania. 

 

37. 

 Gra edukacyjna do 
nauki orientacji w 
przestrzeni, 
oraz określania 
wzajemnego 
położenia 
przedmiotów 
względem siebie 

3 szt. 

Na każdej z kart  5 zwierząt jest usytułowanych 
w stosunku do wskaźnika na planszy. Dziecko 
powinno ustawić żeton ze zwierzątkiem na 
planszy, w stosunku do miejsca w jakim się 
znajduje na rysunku.  
Zestaw zawiera co najmniej 20 obrazków, czyli 
kart głównych, 5 żetonów ze zwierzątkami i 
jedną drewnianą planszę  

38. Puzzle 4 pory roku. 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne, które dają 
dzieciom możliwość zapoznania się z porami 
roku i ich cechami charakterystycznymi oraz 
pogłębienia wiedzy na ten temat. Całość 
została zapakowana w poręczne, kartonowe 
pudełko z uchwytem ze sznurka. 
• koło z oznaczeniami poszczególnych miesięcy 
o śr. 13 cm 
• 48 elem. o wym. ok. 10 x 7 cm  

39. Ubierz misia 3 szt. 

Gra pamięciowa i towarzyska, zachęca dzieci 
do komunikacji oraz ćwiczy pamięć wzrokową i 
słuchową. Gracze opisują, jaka jest pogoda i co 
ma na sobie miś, współgracz ma za zadanie 
ubrać swojego misia według opisu. Można też 
przyjrzeć się karcie z obrazkiem, odłożyć ją i 
spróbować odtworzyć strój misia z pamięci.  
Zawiera co najmniej  20 kart z misiami w 
różnych strojach, 2, 30 części ubioru  

40. Dźwiękowe kostki 3 szt. 

Zestaw składający się z co najmniej dwóch 
sześcianów Kiedy złoży się sześciany w taki 
sposób, że utworzą obrazem kostki wydają 
dźwięk. 

 

41.  Rytmy i dźwięki  3 szt. 

propozycja pomocy do stymulacji percepcji i 
uwagi słuchowej, którą nauczyciel/terapeuta 
może wykorzystać do pracy indywidualnej lub 
grupowej. W skład pomocy wchodzą dwa 
pakiety - dla nauczyciela i dla ucznia. Pakiet dla 
nauczyciela zawiera elementy potrzebne do 
prezentowania zadań dzieciom na tablicy, 
przykładowe kontrolne karty pracy do 
kserowania oraz obszerną instrukcję z opisem 
poszczególnych ćwiczeń. Pomoc rozwija 
spostrzeganie słuchowe, uwagę i pamięć 
słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-
ruchową oraz słownictwo. Pakiet dla 
nauczyciela składa się z: 
co najmniej 20 kart A5 z obrazkami, 20 
tabliczek z podpisami, karty pracy A4 dla 
ucznia.  
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42. Kartonowe literki 3 szt. 

Kolorowe literki przydatne do ozdabiania prac 
plastycznych, tworzenia własnych kartek 
okolicznościowych, łamigłówek słownych, 
Komplet zawierający co najmniej 1500 liter 
alfabetu. 

 

43.  Puzzle alfabetyczne  2 szt. 

Duży puzzle z obrazkami, literą oraz wyrazem 
pomaga szybko skojarzyć i zapamiętać daną 
literkę. 

 

44. 
Gąsienica do nauki 
alfabetu. 

3 szt. 

Zabawka edukacyjna do nauki alfabetu w 
kształcie gąsienicy. Nauka polega na 
połączeniu ilustrowanych kart z literami 
alfabetu przedstawionymi na jej ciele.  

 

45. 
Zestaw gier do nauki 
czytania 

3 Szt. 

 Zawiera co najmniej 2 gry  w tym jedna to 
zabawa z puzzlami, a to sylabowe domino, 
dzięki któremu nauczycie się tworzyć 
najprostsze wyrazy. 

 

46. 
Szczypce do 
usprawniania mięśni 
dłoni 

6 Kpl. 

Szczypce w kształcie zabawnych zwierząt 
usprawniające  podczas zabawy mięśnie dłoni. 
W komplecie co najmniej 10 sztuk. 

 

47. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń 

6 Kpl. 

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i 
grafomotorycznych. Jest to pomoc edukacyjna, 
której celem jest przygotowanie dziecka do 
nauki pisania. Rysowanie po szlaczkach 
stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową, 
rozwija sprawność ręki, koncentrację uwagi  

48. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń oburącz. 

6 kpl. 

Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne 
wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą 
specjalnych patyczków. Jego wykonywanie 
doskonale trenuje koordynację wzrokowo-
ruchową i koncentrację uwag.  

49. 
Ćwiczenia w pisaniu 
ciągłym 

1 szt. 

To propozycja do ćwiczeń graficznych w 
pisaniu ciągłym szlaczków, szlaczków 
literopodobnych, sylab i wyrazów. Celem tych 
ćwiczeń jest usprawnianie drobnych, 
pisarskich ruchów ręki oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Zadaniem dziecka jest 
pisanie po śladzie bez odrywania ręki od 
zaznaczonego miejsca i w wyznaczonym 
kierunku danego wzoru. Strzałki pokazujące 
kierunek linii uczą właściwego kreślenia, zaś 
sposób skonstruowania szlaczków pozwala na 
pisanie całej linii bez odrywania ręki, przez co 
ćwiczy ruch ciągły potrzebny później podczas 
pisania sylab, wyrazów. Zaletą tych szlaczków 
jest stopniowanie trudności we wzorach i 
liniaturze. Każdy wzór początkowo zapisany 
jest czarnym kolorem, następnie zmniejsza 
swoje natężenie barwy, a na końcu jest pusta 
liniatura, która początkowo jest duża i 
stopniowo zmniejszana.  
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50. Zakręcona rzeka 1 Szt. 

Rzeka daje nieograniczone możliwości 
budowania ścieżek równowagi. Elastyczne 
elementy oraz łatwość ich łączenia ułatwiają 
nadanie kursu biegu rzeki wedle wyobraźni. 
Lekkie, małe elementy umożliwiają nawet 
najmłodszym dzieciom możliwość 
„budowania” rzek  

51. Chusty do ćwiczeń 4 Kpl. 
Idealne do tańca żonglowania, gier i zabaw 
ruchowych. Co najmniej 5 szt o wymiarach 
minimum 50 cm x 50 cm. 

 

52. 

Gra wspomagająca 
koordynację 
polegająca na 
rzucaniu do celu. 

1 Szt. 

Gra zespołowa wspomagająca koordynację 
ruchową. Aby uzyskać więcej punktów 
trzeba trafić w najmniejsze otwory, bo to 
one są najwyżej punktowane. W zestawie 
woreczki do rzucania 

 

53. Piłka z materiału. 6 Szt. 

Bezpieczna duża piłka z materiału, lekka i 
miękka. 
Zabawka wspomaga rozwój koordynacji 
wzrokowo-ruchowej małego dziecka - 
zachęcając do zabawy. Rozwija zdolności 
manualne. Średnica piłki ok. 20cm  

54. Labirynt na nogę 3 szt 

Plansza z labiryntem na nogę ćwiczy 
koordynację i rozwija motorykę nóg. 
Wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm. Każdy 
z labiryntu ma posiadać inny wzór. 

 

55. 
Wstążka 
gimnastyczna 

4 szt 
długość taśmy: ok. 200 cm 
długość pałeczki: ok. 30 cm 

 

56. Skakanka  3 Szt. 
Skakanka sznurkowa z rączkami o długości 
ok 200 cm. 

 

57. Guma do skakania 1 Szt. Długość nie naciągniętej gumy ok. 250 cm 

 

58. Tunel    

Tunel z materiału. Średnica ok.  46 cm, 
długość ok. 180 cm 

 

59. 
Woreczki z grochem 
ponumerowane 

2 Kpl. 

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. 
Niezbędne do zajęć gimnastycznych i 
rehabilitacyjnych. Kolejno ponumerowane. 
Co najmniej 10 sztuk. 
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60.  
Bajki muzyczne na 
płytach CD 

30 Szt. 

Bajki muzyczne na płytach CD. W tym m.in.: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w 
butach, Pinokia, Śpiąca Królewna, Kubuś 
Puchatek, Brzydkie Kaczątko itp.  

 

61. 
klocki konstrukcyjne 
400 sztuk  

1 kpl 

Masywne i trwałe klocki wykonane z 
plastiku . W odróżnieniu od tradycyjnych 
plastikowych klocków łączonych "na cegłę"  
zabawa polega na połączeniu klocków 
"zawiasami", czyli krawędziami elementów. 
Taki sposób łączenia daje możliwość 
wykonania płaszczyzny, którą można 
kilkoma ruchami uformować i stworzyć 
sztywną bryłę. W pewnych przypadkach 
możliwe jest także uzyskanie ruchomych 
fragmentów konstrukcji, co bez specjalnie 
uformowanych klocków w tradycyjnych 
rozwiązaniach jest praktycznie niemożliwe. 
System  pozwala stworzyć nie tylko pojazdy, 
krzesełka czy też słonia z ruchomą trąbą,  
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 350 klocków 
- co najmniej 40 akcesoria( osie duże, osie 
małe, koła duże z opakowania, kominy, 
nakładki na klocki, łuki fluorescencyjne) 
- naklejki 

 

62. 
Klocki kreatywne do 
składania zwierząt 

2 Kpl. 

Klocki kreatywne do składania zwierząt 
Drewniane klocki o fantazyjnych kształtach i 
niecodziennych motywach służą kreatywnej 
zabawie. Podczas budowania zwierzątek 
dzieci nie tylko rozwijają swoją wyobraźnię, 
lecz także doskonalą precyzję ruchów rak i 
koordynacje wzrokowo-ruchową. Z klocków 
można zbudować 10 różnych postaci, gdyż 
tyle jest samych główek zwierząt.  

63. Klocki ZOO 1 Kpl. 

Zestaw Zoo formie różnokolorowych 
wielościanów, wykonana z tworzywa 
sztucznego (najczęściej plastiku). Głównym 
zadaniem klocków jest budowanie zdolności 
przestrzennych i kreatywnych dziecka: 
poprawiają chwytliwość dłoni, budzą 
kreatywność i poruszają wyobraźnię. 
Klocki służące do zabawy wielokrotnej 
(możliwość powtórnego składania i 
rozkładania budowli w różnych 
kombinacjach). Konstrukcyjne możliwości 
klocków zwiększają się z każdym kolejnym 
rokiem, a producenci tworzą różne opcje ich 
łączenia: przez nakładanie klocków jeden na 
drugi, sczepianie ich ze sobą, zahaczanie. 
Min. 500 elementów. 

 

64 Nakładki 10 Szt. 

Zabawna nakładanka przedstawiające różne 
środki transportu lub zwierzęta z farmy 
naśladująca ich odgłosy. Kołki 
przymocowane do elementów ułatwiają 
nakładanie. Zabawa uczy spostrzegawczości, 
rozwija koordynację i słownictwo. 
Wymagana bateria, co najmniej  7 
elementów do nakładania • wymiary ok.: 28 
x 28 cm. 
Każda nakładanka ma przedstawiać inny 
motyw.  

65. Przybijanka   

W zestawie: 
Co najmniej 45 kolorowych elementów do 
układania, drewniany młotek, gwoździki, 
tablica korkowa 21 x 21 cm 
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66. 
Warsztat z 
narzędziami 

1 Kpl. 

Zestaw umożliwiający ćwiczenie m.in. 
wkręcanie śrub, wiercenie, wbijanie gwoździ 
i piłowanie. Zestaw zawiera m.in. piłę,  
młotek, śrubokręt, klucz,  listewki,  kostki, 
plastikowe śrubki, plastikowe nakrętki 

 

67. 
teatrzyk dla pacynek 
oraz sklep z 
akcesoriami 

1 Kpl. 

Duży drewniany teatrzyk i sklep 2 w 1. 
Idealna zabawka, która uczy i bawi. Teatrzyk 
pomoże rozwinąć wyobraźnię Twojego 
dziecka a sklep pomoże w nauce liczenia i 
dysponowania pieniędzmi. Wielki zestaw w 
którym znajdują się: Sklep i teatr, pacynki, 
kasa elektroniczna, art. spożywcze. 
Warzywny stragan zachęca do zakupów 
kolorową markizą i ladą pod którą znajdują 
się półki i koszyki pełne smakowitych 
akcesoriów: młode marcheweczki, świeże 
pomidorki, dorodne dynie, soczysta sałata, 
dojrzałe banany i słodkie gruszki. 
Dodatkowo specjalna tabliczka, na której 
można zanotować aktualne ceny 
produktów. Na samej górze znajduje się 
przestrzeń, na której za pomocą kolorowej 
kredy (nie zawiera) można napisać nazwę 
swojego sklepu lub produkty, które są 
aktualnie w promocyjnej cenie. Teatrzyk 
wyposażony jest w czerwoną kurtynkę i 
dużą tablicę, na której dzieci mogą 
odnotować na jaki spektakl zapraszają, 
kiedy się odbędzie i kto wystąpi w roli 
głównej. Wymiary zabawki: ok.: 68 x 22 x 
108 cm. Wysokość lady/sceny: ok.: 51 cm.  

 

68. pacynki bajkowe 1 Kpl. 

Pacynki na rękę to świetna zabawa dla 
wszystkich dzieci. Idealnie sprawdzi się do 
odtworzenia znanych bajek, ale i 
wymyślenia własnych ich wersji lub całkiem 
nowych historii. W skład zestawu wchodzą 
pacynki: króla, czarodzieja, pajacyka, babci, 
dziewczynki, zbójnika, policjanta (lub innego 
urzędnika), leśniczego\myśliwego, chłopca, 
królewny, wilka, smoka. Figurki o 
drewnianych głowach. Głowy są wydrążone 
w środku, aby można było włożyć palec. W 
skład zestawu wchodzą również drewniane 
elementy jak strzelba, miecz i pałka. 
Wysokość pozostałych pacynek ok. 25cm, 
szerokość ok. 17cm 

 

69. 
Maski do 
samodzielnego 
wykonania 

1 Kpl. 

Maski do samodzielnego wykonania na 
podstawie gotowych wzorów. Rozwijają 
wyobraźnię i zdolności manualne. 
• co najmniej 40 szt. 
• wymiary ok.: 21 x 27 cm 

 

70. Papierowe twarze 1 Kpl. 

Papierowe twarze 
Wycięte z papieru duże twarze. Przydatne w 
różnorodnych zabawach plastycznych i 
edukacji międzykulturowej. Twarze 
występują w ośmiu tonacjach skóry z całego 
świata. • 50 twarzy papierowych (8 odcieni 
skóry, papier jednostronnie barwiony) • 
wym. 13 x 20 cm 

 

71.  Hula Hop 15 szt 

Hula Hop – średnica około 70 cm 
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72. 
Płotki do 
pokonywania 
przeszkód 

1 kpl 

Do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. 
Wymiary ok.: 56,6 x 13,3 x 12,2 cm. Co 
najmniej 4 szt. w różnych kolorach 

 

73. Piłka z PCV 8 Szt. 

Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych 

 

74. Worki do skakania 6 Szt. 

Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń 
sportowych.  Wymiary ok.: . 25 x 25 x 60 
cm. 

 

75. Książeczki z bajkami  25 Szt. 

Książki dla dzieci przedszkolnych z morałem 
i wyjaśniające funkcjonowanie świata typu 
np.: ”Tylko bez całowania!, czyli jak sobie 
radzić z niektórymi emocjami”; „Dwie 
minutki z bajką”; „Poznaj mój głos Piesek 
Tropek Podwórkowi przyjaciele” ”Bajki 
dodają odwagi ”Bobry mówią dzień dobry”; 
„ To ja-historie, które dodają dzieciom 
pewności siebie”; ‘Świetnie sobie 
poradziłeś”;„ Chyba jestem nieśmiały” itp. 
Świat bajek swoim przekazem zaczarowuje i 
odmienia dziecko. Pobudza jego ciekawość, 
staje się bliższy jego sercu, dzięki czemu 
lepiej radzi sobie ono ze swoimi 
problemami. 25 różnych książek.  

76. Klocki   3 Szt. 

 
 
Ok. 188 klocków w kolorowym kartonie, 
zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 
lat, 8 dwustronnych kart inspiracji, 
unikatowe klocki pozwalające na 
budowanie konstrukcji służących do 
wyrażania emocji. 
 
Zestaw zachęca dzieci do odkrywania świata 
emocji. Mali odkrywcy badają różne 
uczucia, poznając ich cechy wspólne oraz 
różnice, uczą się też je rozpoznawać. Zestaw 
zawiera 8 dwustronnych kart konstrukcji, 
pomagających w początkowych etapach 
pracy.  

77. Klocki   3 Szt. 

 
 
Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się z ok.: 49 elementów. 
Przedszkolak otrzymuje kartę budynku, 
która umożliwia mu budowanie swojego 
zwierzaka, zbierając odpowiednie klocki 
(takie jak na rysunku). Podczas 
konstruowania kolorowych i prostych 
modeli, dzieci uczą się rozpoznawania 
kształtów i kolorów oraz odpowiedniego 
dopasowywania. Przedszkolaki 
współpracują, komunikują się oraz pracują z 
innymi dziećmi, przestrzegając zasada gry.  
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78. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat, składa się z co najmniej 16 
elementów. 
Zestaw ten pozwala przedszkolakom bawić 
się 4 odmiennymi rodzinami, po 4 członków 
każda. Przedszkolaki mogą odgrywać różne 
role. Zestaw ten jest doskonały do zabaw 
dowolnych, ale może być również 
wykorzystywany do nauczania 
dyrektywnego, ponieważ zachęca do 
dyskusji na temat podobieństw i różnic 
występujących pomiędzy ludźmi. Zestaw 
daje sposobność do rozpoczęcia rozmowy 
na temat różnic płciowych, kulturowych i 
relacji rodzinnych.  

79. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat. Składa się ze co najmniej 154 
elementów, umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 
Rozszerzony zestaw Farma – uczy dzieci 
hodowli i pielęgnacji zwierząt, wegetacji i 
uprawy roślin. Można wykorzystać go do 
nauczania wielu rzeczy, począwszy od 
odgłosów zwierząt, przechodząc do bardziej 
złożonych zagadnień, jak sposoby opieki nad 
zwierzętami, jak pory roku wpływają na 
zaopatrzenie żywności i uprawę roślin. 
Zestaw tym może bawić się wiele dzieci, 
ponieważ zawiera on wiele zróżnicowanych 
elementów i jest idealnym sposobem na 
pobudzenie kreatywności. Zachęca do 
dowolniej/luźnego bawienia się i inspiruje.  

80. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się ze co najmniej 167 
elementów. 
Matematyczny pociąg jest ekscytującym i 
oryginalnym sposobem nauczania 
przedszkolaków podstaw matematyki przy 
dobrej zabawie. Dzieci czerpią przyjemność 
ze wspólnego odkrywania liczb, ilości 
podczas załadowywania i rozładowywania 
klocków na pociąg za pomocą dźwigu. 
Figurki, ładunki i akcesoria znajdujące się w 
tym zestawie zachęcają dzieci do 
odgrywania różnorodnych scenariuszy 
związanych z koleją. 
Zestaw składa się z: pociągu, 5 wagonów i 
23 elementów kolejowych, zawiera 3 
dwustronne karty aktywności – podstawy 
matematyki  

81. Klocki   3 Szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 32 
elementów, przeznaczony jest dla 1-6 dzieci 
w wieku 2-5 lat. 
Pomaga dzieciom zrozumieć, jak korzystać z 
transportu drogowego oraz jak funkcjonuje 
społeczność. W skład zestawu wchodzi: 
samochód rodzinny, samochód policyjny, 
pogotowie ratunkowe, laweta, motocykl, 
wywrotka, traktor i 4 kierowców. Zestaw 
ten został stworzony w celu symulowania 
twórczej zabawy. Każdy pojazd może być 
zintegrowany z budynkiem i został 
zaprojektowany, tak, że kierowcy pasują do 
każdego pojazdu. Poprzez odgrywanie roli 
kierowcy, dzieci wchodzą ze sobą w 
interakcję, odkrywają, jaką funkcję pełnią 
serwisy społecznościowe, jak pomagają 
sobie nawzajem. Odkrywanie reprezentacji  
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relacji interpersonalnych stanowi istotny 
element procesu socjalizacji.  

82. Klocki   3 Szt. 

 Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 1,5+.  Składa się ze co najmniej 147 
elementów umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 

 

83. Klocki   3 Szt. 

Cechy zestawu: co najmniej 280 elementów, 
8 dwustronnych kart inspiracji z 16 
modelami do budowy, 5 kart aktywności 
inspirujących zabawę i naukę 

 

84. Klocki   3 Szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 160 klocków 
DUPLO w kolorowym kartonie, Wiek dzieci: 
3-5 lat, Zestaw przeznaczony dla grupy 1-6 
osób. 6 dwustronnych kart konstrukcji / 
inspiracji w zestawie. 
Zestaw pozwalający na kreatywną zabawę. 
Pomaga w rozwoju motoryki małej, 
wspomaga umiejętności komunikacyjne i 
zachęca do współpracy. W pakiecie 6 
dwustronnych kart konstrukcji.  

85. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. 
Składa się z co najmniej 104 elementów, 
pakowany w plastikowej skrzynce. 

 

86. 
Model szkieletu 
człowieka 

1 Szt. 

Szkielet o wysokości równej połowie 
naturalnej wielkości dobrze oddaje 
najważniejsze elementy kostne. Ruchome 
mocowanie kości kończyn górnych i dolnych 
pozwala ukazać funkcjonowanie stawów. 
Atutem modelu jest kolorystyczne 
zaakcentowanie korzeni nerwowych, rdzeń 
kręgowy i tętnicy kręgowej. Można także 
zademonstrować procesu wypadania dysku 
międzykręgowego. Wysokość ok.: 85 cm  

87. 
Bakterie i wirusy - 
plansza 

1 Szt. 

Bakterie i wirusy - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

88. 
Mózg człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Mózg człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

89. 
Szkielet człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Szkielet człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

90. 
Matematyka 
sensoryczna 1 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna daje podwaliny 
matematyzacji, bez których nie jest możliwe 
wprowadzenie pojęć abstrakcyjnych 
(charakterystycznych dla matematyki). 
Dobre podstawy, ugruntowane 
umiejętności są gwarancją sukcesów 
uczniów. Matematyka sensoryczna 
wprowadza w cechy przedmiotów (kolor, 
kształt, wielkość) poprzez identyfikowanie, 
porównywanie, percepcyjne modelowanie 
(analiza i synteza)." 
Sesje 1-30. Wiek 2,5 - 3,5  
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 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia) 

91. 
Matematyka 
sensoryczna 2 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna wywołuje 
fenomenalne wrażenie. Posiada on głębię i 
rozmach, rygor i elastyczność. Będzie 
doskonalić umiejętności rozwojowe małych 
dzieci. Przeznaczony jest do wszystkich 
dzieci, niezależnie od ich zdolności i 
oczywistego faktu, że jest również korzystny 
dla tych najzdolniejszych. Wyrównuje 
szansy edukacyjne dzieci z terenów 
wiejskich, małych miasteczek i dużych 
miast." 
Część 2, sesje 31-60 
Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

92. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

93. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

94. Matematyka 2 1 Kpl. 

"Matematyka – doskonałe ćwiczenia 
myślenia operacyjnego, ćwiczenia uczące 
rozumienia pojęć liczby we wszystkich 
aspektach, doskonałe wprowadzenie 
działań matematycznych" 
Co najmniej 38 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

95. gniotki 25 Szt. 

Wykonane z masy plastycznej, po 
naciśnięciu zmieniają kształt. 
Wymiary: ok.: 9 x 6 cm 

 

96. 
Woreczki 
gimnastyczne 

25 Szt. 

Materiał: Bawełna    
Wypełnienie: Groch 
Waga: ok.: 150-160 gramów   
Wymiary ok.:: 12cm x 10cm x 1,5cm  
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97. 

Piłeczka 
rehabilitacyjno-
relaksacyjna z 
kolcami 

6 Szt. 

Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z 
kolcami - 7 cm (kolczatka) 

 

98. 
Spinacze (klamerki) 
drewniane 

25 Szt. 

Spinacze ok. 7,5 cm co najmniej 25 sztuk 
materiał: buk | kolor: naturalny 
Komplet spinaczy wykonanych z drewna 

 

99. Kostki do gry 25 Szt. 

Kostki Do Gry ok.: 1,3cm 

 

100. bączki 25 Szt. 

Materiał: lakierowane drewno i plastikowy 
trzpień 
 
Wymiary: średnica ok.: 6cm 

 

101. Piłeczki kauczukowe 25 Szt. 

kauczukowa piłeczka niedużych rozmiarów 
dla dzieci. 
Wielkość piłki co najmniej 3cm. 

 

102. Drewniane korale 3 Kpl. 

Zestaw co najmniej 30 dużych drewnianych 
kolorowych korali do nawlekania na 
sznureczki. 
Korale mają różne kształty i kolory, dzięki 
czemu dziecki podczas zabawy może 
ćwiczyć koordynację wzrokowo - ruchową i 
wyrabiać zdolności manualne 
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 30 korali, 
- 2 sznureczki - sznurowadła 
- pudełko.  

103. 
Gimnastyka 
paluszkowa - książka 

1 Szt. 

Program zawierający rozwojowe gry i 
zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, 
służące poprawie zdolności motorycznych i 
pisania odręcznego. Program ten pomaga 
rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. 
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i 
sprawność manualną. Sprzyja użyciu i 
zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. 
Buduje zdolności kognitywne i dostarcza 
możliwości ćwiczenia samoregulacji  

104. 
gniotek w siatce-
winogrono 

25 Szt. 

Gniotek w siatce to zabawka antystresowa z 
bardzo miękkiej gumy, z drobnymi 
wypustkami, wypełnionej żelem i 
powleczonej siatką, przez którą podczas 
zgniatania wyciskają się różnokolorowe 
bąble. 
Materiał: miękka guma pvc/lateks/silikon 
ŚREDNICA GNIOTKA ok.: 5CM  

105. Wesoły Ludek 25 Szt. 

Wesoły Ludek to figurka (ok.: 12cm 
długości) wykonana z giętkiego materiału. 

 

106. 
Zwierzęta ze 
zwijanym językiem 

25 Szt. 

Zwierzęta ze zwijanym językiem wystarczy 
ścisnąć gumowe zwierzę, a natychmiast 
wystrzeli swój  
imponujący język na całą długość. 
Cechy produktu: 
− wielkość ok.: : 7cm 
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107. 
Kolczasty ślimak do 
zgniatania 

25 Szt. 

Zabawka przedstawiająca sympatycznego 
ślimaka z ogromną ilością miłych w dotyku 
kolców. Cała zabawka została wykonana z 
żelowego, miękkiego i przyjemnego w 
dotyku materiału. Wnętrze zabawki 
wypełnione jest tylko powietrzem przez co 
można dowolnie zgniatać w dłoniach, a on i 
tak powróci do swojego pierwotnego 
kształtu. Wielkośc ok. 8 cm  

108. Nakręcane zabawki 25 Szt. 

Różne wzory nakręcanych zabawek 

 

109. Galaktyczna masa 25 Szt. 

GLUT - MASA GALAKTYCZNA 
Glut w słoiku 
Wymiary opakowania ok.: 5x4cm 

 

110. Kastaniety 12 Szt. 

Klasyczny, hiszpański instrument 
muzycznym w wesołym wydaniu. Są nim 
prześliczne, drewniane kastaniety. 
Instrument będzie nieodzowną pomocą w 
procesie wykształcania wrażliwości 
muzycznej Twojego dziecka a także nauczy 
poczucia rytmu oraz poprawi koncentrację. 
Doskonały pomysł na prezent. 
Wymiary ok.:  8x8x5cm  

111. Marakasy drewniane 12 Szt. 

Rewelacyjne dla dzieci początkujących 
rozwijają mała motorykę i logiczne myślenie 
oraz zapewnią dzieciom fascynującą 
wielogodzinną zabawę i pobudzą 
wyobraźnie 
Wymiary ok.:  długość 20 cm, średnica 6 cm  

112. Marakasy drewniane 12 Szt. 

5 dużych dzwonków na pałąku połączone z 
drewnianym uchwytem. Idealnie nadają się 
do ćwiczeń rytmicznych oraz do zabawy z 
dziećmi i dla dzieci. 
Wymiary: 
długość – ok. 14 cm 
wysokość – ok. 10 cm 
średnica dzwonka – ok.: 3 cm  

113. Tuby dźwiękowe 1 Kpl. 

Wykonane plastiku. Kolorowe i lekkie tuby 
wydają różne dźwięki w zależności od ich 
długości. Uderzać możemy o krzesełka, 
podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie do 
nauki rytmu i wygrywania melodii. 
co najmniej 8 szt. 
Wymiary: ok.: długość o od 30 do 63 cm  

114. tamburyn 2 Szt. 

zabawka muzyczna- mały płaski bębenek na 
obręczy z brzęczącymi blaszkami. 
Wymiary ok.: 
Średnica - 21 cm 
wysokość -5 cm  

115. bębenek 3 Szt. 

zabawka muzyczna- bębenek  
Wymiary zabawki ok.: 
średnica: 20cm x wysokość: 10cm 

 

116. chusty 31 Szt. 

Zwiewna i wytrzymała chusta. Ćwiczy 
zwinność, zręczność, refleks i 
spostrzegawczość. Doskonała do 
wykorzystania w czasie zabaw przy muzyce. 
Chusta może stanowić również element 
scenografii.  
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Wymiary ok.:  40 x 40 cm 
• 100% nylonu 

117. Piłka do rytmiki 25 Szt. 

 Średnica ok.:  17 cm 
różne kolory 

 

118. 
Torba małego 
muzyka 

8 Kpl. 

  
Produkt wspierający pracę z dzieckiem 
zdrowym i ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na 
zajęciach muzykoterapii. Poszczególne 
instrumenty mogą posłużyć również na 
zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji 
lub wyrażania emocji. Wszystkie 
instrumenty umieszczone w praktycznej 
torbie z kieszonkami. Torba wykonana z 
tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby 
po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów: - 
tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, 
dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, 
dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., 
wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 
10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 
5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - 
marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany 
tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z 
membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z 
pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny 
tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 
cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas 
wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm 
* zawartość torby może się minimalnie 
różnić wyposażeniem od powyższego opisu.  

119. 
Tęczowe szarfy do 
tańca 

4 Szt. 

 Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę do 
zabaw swobodnych i ćwiczeń fizycznych. 
Długość ok. 90 cm 

 

120. pompony 25 Kpl. 

 pompony cheerleaderskie z uchwytem 
25 kompletów (po 2 sztuki) 
 

 

121. parasolki 25 Szt. 

 Długość parasolki ok.55 cm, średnica czaszy 
ok. 70cm. 
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2) Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach 

(Szkoła Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 Suchy 

Dąb) 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Klocki drewniane z 
sorterem 

1 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej 100 sztuk 
klocków drewnianych + SORTER.  
 
 
 

 

2. Belki Simona 1 szt. 
Komplet zawiera co najmniej 200 elementów 
różnokolorowych z drewna beleczek. 

 

3.  Zegar puzzle 1 szt. 

Komplet zawiera co najmniej 30 puzzli 
drewnianych. 

 

4. Sortuj kształty 1 szt. 
Zestaw składa się z drewnianej tablicy z co 
najmniej 9 otworami o różnych kształtach i co 
najmniej 15 elementów różnokolorowych. 

 

5. 
Motoryczny labirynt 
z kuleczkami 

1 szt. 

Zestaw składa się co najmniej z 3 tras i z co 
najmniej 6 kuleczek. 

 

6. Krzywa wieża 1 szt. 

Kolorowa Krzywa Wieża składa się z co 
najmniej 45 drewnianych elementów 
pomalowanych na kolorowo. Jest to gra 
zręcznościowa, która polega na tym by 
wszyscy uczestnicy kolejno wyjmowali po 
jednym elemencie z niższej części wieży i kładli 
go następnie na górę 

 

7. 
 Kolorowa kostka 
dydaktyczna  

3 szt. 
Kostka ma sześć ścian, każda z nich ma inne 
ciekawe funkcje aktywowane podczas zabawy. 

 

8. 
Magnetyczny 
labirynt 

3 szt. 
W zestawie magnetyczny długopis trwale 
przytwierdzony w podstawie oraz co najmniej 
50 magnetycznych kolorowych kuleczek. 
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9. 
 Dopasuj kolory 
zwierząt 

1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 10 
pokolorowanych kart i co najmniej 50 
kolorowych guzików, aby dziecko uczyło się 
dopasowywania kolorów. Zadaniem dziecka 
jest umieszczenie kolorowych guzików do 
odpowiednich otworów. 

 

10. 
Magnetyczne Klocki 
Konstrukcyjne 

3 kpl. 

   Zestaw zawiera co najmniej 96 elementów 
konstrukcyjnych, które w bardzo prosty 
sposób łączone ze sobą za pomocą 
oddziaływania pola magnetycznego tworzą 
dwu, trójwymiarowe figury i obiekty o 
dowolnym kształcie oraz rozmiarze. 
 

 

11. 
Maskotka do 
ubierania. 

3 szt. 

Dzięki niej dzieci uczą się sposobu ubierania, 
poznają różne rodzaje zapięć – zamki 
błyskawiczne, guziki, klamry 

 

      

12. 
Dopasuj ilości 
kolorów 

3 szt. 

Dopasowywanie kształtów cyferek oraz 
odpowiednich obrazków z ilością zwierzątek, 
pomaga dzieciom w nauce liczenia.  

 

13. 
Kostka 
manipulacyjna do 
nauki ubierania się 

3 szt. 

 
Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy 
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach 
kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz 
suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności 
palców i uczą podstawowych umiejętności 
niezbędnych w czasie ubierania się. 
  

14. 
Małe drewniane 
korale 

2 szt. 

W skład zestawu wchodzą: co najmniej 100 
drewnianych korali w 3 kształtach i co najmniej 
w 5 kolorach, co najmniej 2 sznureczki o 
długości co najmniej 85 cm o zakończonych 
końcówkach. 

 

15.  Łańcuszek układanka 1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 70 
elementów drewnianych w pudełku w 
kształcie pozwalającym tworzyć 
nieograniczoną ilość figur i kształtów 

 

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

Zestaw puzzli składający się z najmniej 50 
elementów i nie więcej niż 300 elementów. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Drewniane duże domino zawierające co 
najmniej 25 elementów. Wymiary jednego 
klocka co najmniej: 8 cm x 4 cm x 1 cm. 

 

18. 
Pojemnik do 
obserwacji 

1 szt. 

 Pojemnik do obserwacji przedmiotów i 
żyjących organizmów z góry i z boku. 
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19. 
 Obieg wody 
symulator 

1 szt. 

Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, 
wyobrażający fragment naturalnego 
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym 
wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg 
wody w przyrodzie.  

 

20. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
roślinami 

1 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z roślinami na poziomie 
przedszkola. 

 

21. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
wodą 

4 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z wodą na poziomie 
przedszkola. 

 

22. 
Książka pokazująca 
eksperymenty  

1 szt. 

Kompendium wiedzy i praktyczny poradnik co 
najmniej 300 superciekawych eksperymentów, 
dostosowanych do warunków czterech pór 
roku, eksperymenty możliwe do 
przeprowadzenia bez większego 
przygotowania, Wykorzystanie do 
eksperymentów łatwo dostępnych 
materiałów.  

23. 
Budka sensoryczna 
kości  

3 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej  16 sztuk kość (8 
par) wykonanych z różnych struktur i faktur: 
gładkie, szorstkie, jedwabiste, miękkie, twarde, 
gumowe, itp. Zadaniem dziecka jest 
wyciągnięcie z domku tej samej kości, którą 
aktualnie trzyma w ręku - bez podglądania 
 
  

24. Gra Zgadula 3 szt. 

Gra polega na odgadywaniu wierszowanych 
zagadek, które umieszczone są na kartach. Po 
drugiej stronie każdej karty namalowana jest 
odpowiedź na zagadkę 

 

25. 
 Puzzle edukacyjne 
co je zwierzątko 

9 szt. 

Puzzle składają się z co najmniej 20 elementów 
– tworzących  10 par (zwierzątko + jego 
ulubiony pokarm). 

 

26. Logiczna układanka 3 szt. 

Na co najmniej 5 kolorowych obrazkach jest 
ukryte zwierzątko oraz różne przedmioty 
powielone na pozostałych elementach 
układanki. Należy je odnaleźć i dopasować do 
odpowiednich obrazków. Zestaw zbudowany z 
drewna posiadający co najmniej 30 
elementów.  

27. Puzzle edukacyjne 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu koncepcji wielkości. Polega na 
dopasowaniu puzzla do przedmiotu 
odpowiedniego rozmiaru. Posiada co najmniej 
10 elementów. 

 

28. 
Duże puzzle 
piankowe 

3 szt. 

Zestaw zawiera puzzle składające się z co 
najmniej 60 elementów, w których każdy 
element jest dużego rozmiaru. 
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29. 
 Zestaw książeczek 
dotykowych  

1 Kpl. 

5 książeczek zawierających barwne ilustracje i 
wypukłe kształty na każdej stronie stymulujące 
rozwój i zachęcające do zabawy z książką. 

 

30. 

Logiczne puzzle 
rozwijające 
orientacje 
przestrzenną. 

6 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu określeń służących nazywaniu 
relacji między przedmiotami: obok, nad, pod 
itp. Uczy rozumienia i nazywania stosunków 
przestrzennych. Polega na dopasowaniu 
odpowiedniego puzzla do zwierzątka i miejsca, 
w którym powinno się znaleźć. Zawiera co 
najmniej 50 elementów.  

31.  Globus podświetlany 1 szt. 

Pomoc  dydaktyczna służąca zarówno do 
wprowadzania nowych pojęć, jak i utrwalania 
oraz sprawdzania wcześniej nabytych 
umiejętności. Po podświetleniu ukazują się 
kolorowe państwa, rzeki, nazwy i stolice. 

 

32. 
Zestaw teleskop – 
mikroskop  

1 szt. 

Kompletny zestaw młodego naukowca 
zawierający wszystko co niezbędne do 
przeprowadzania fascynujących obserwacji i 
eksperymentów. W skład zestawu wchodzą: 
teleskop, mikroskop edukacyjny oraz 
przybornik akcesoriów laboratoryjnych – 
zanurz się w świecie biologii, chemii i 
astronomii. Zestaw zawiera co najmniej:   
 1 szpatułka, 1 pipeta, 1 skalpel, 1 mieszadełko, 
1 pęseta, 1 zamykana probówka, 1 szalka 
Petriego, 1 zapasowa żarówka, 1 walizka 
kątówka zwierciadlana 90 st., 2 wymienne 
okulary teleskopowe, 8 szkiełek 
podstawowych, 8 plastykowych szkiełek 
nakrywkowych, 8 stickerów nakrywkowych, 
8 etykiet, 3 fiolki na odczynniki. 
Parametry techniczne mikroskopu: 
Zakres powiększeń:   
300x, 600x i 1200x 
Oświetlenie naturalne:   
Tak 
Oświetlenie sztuczne:   
Tak 
Parametry techniczne teleskopu: 
Układ optyczny   
Refraktor (teleskop soczewkowy) 
Średnica obiektywu [mm]   
50 mm 
Ogniskowa [mm]:   
360 mm 
Światłosiła:   
Co najmniej f/7,2 
Powiększenie:   
Co najmniej 60x  

33. 
Zestaw preparatów 
zwierzęta 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 30  
wybarwionych preparatów m.in. : pantofelek, 
stułbia, dżdżownica, glista, tasiemiec. 

 

34. 
Zestaw preparatów 
botanika 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 25  
wybarwionych preparatów m.in. : łodyga 
zboża, skórka cebuli, łodyga lipy, liść paproci. 
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35. Zestaw magnetyczny 1 kpl. 

 
Zestaw do przeprowadzania doświadczeń na 
magnesach wraz z książeczką, która zawiera 
przykładowe badania. Zawiera co najmniej 4 
magnetyczne pałeczki, 15 kulek, 2 magnesy, 
mała magnetyczna podkowa oraz magnes-
kompas  

36. Magnetyczne kulki 1 szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 150 
namagnesowanych kolorowych kulek o 
średnicy co najmniej 5 mm i pudełko do 
przechowywania. 

 

37. 

 Gra edukacyjna do 
nauki orientacji w 
przestrzeni, 
oraz określania 
wzajemnego 
położenia 
przedmiotów 
względem siebie 

3 szt. 

Na każdej z kart  5 zwierząt jest usytułowanych 
w stosunku do wskaźnika na planszy. Dziecko 
powinno ustawić żeton ze zwierzątkiem na 
planszy, w stosunku do miejsca w jakim się 
znajduje na rysunku.  
Zestaw zawiera co najmniej 20 obrazków, czyli 
kart głównych, 5 żetonów ze zwierzątkami i 
jedną drewnianą planszę  

38. Puzzle 4 pory roku. 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne, które dają 
dzieciom możliwość zapoznania się z porami 
roku i ich cechami charakterystycznymi oraz 
pogłębienia wiedzy na ten temat. Całość 
została zapakowana w poręczne, kartonowe 
pudełko z uchwytem ze sznurka. 
• koło z oznaczeniami poszczególnych miesięcy 
o śr. 13 cm 
• 48 elem. o wym. ok. 10 x 7 cm  

39. Ubierz misia 3 szt. 

Gra pamięciowa i towarzyska, zachęca dzieci 
do komunikacji oraz ćwiczy pamięć wzrokową i 
słuchową. Gracze opisują, jaka jest pogoda i co 
ma na sobie miś, współgracz ma za zadanie 
ubrać swojego misia według opisu. Można też 
przyjrzeć się karcie z obrazkiem, odłożyć ją i 
spróbować odtworzyć strój misia z pamięci.  
Zawiera co najmniej  20 kart z misiami w 
różnych strojach, 2, 30 części ubioru  

40. Dźwiękowe kostki 3 szt. 

Zestaw składający się z co najmniej dwóch 
sześcianów Kiedy złoży się sześciany w taki 
sposób, że utworzą obrazem kostki wydają 
dźwięk. 

 

41.  Rytmy i dźwięki  3 szt. 

propozycja pomocy do stymulacji percepcji i 
uwagi słuchowej, którą nauczyciel/terapeuta 
może wykorzystać do pracy indywidualnej lub 
grupowej. W skład pomocy wchodzą dwa 
pakiety - dla nauczyciela i dla ucznia. Pakiet dla 
nauczyciela zawiera elementy potrzebne do 
prezentowania zadań dzieciom na tablicy, 
przykładowe kontrolne karty pracy do 
kserowania oraz obszerną instrukcję z opisem 
poszczególnych ćwiczeń. Pomoc rozwija 
spostrzeganie słuchowe, uwagę i pamięć 
słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-
ruchową oraz słownictwo. Pakiet dla 
nauczyciela składa się z: 
co najmniej 20 kart A5 z obrazkami, 20 
tabliczek z podpisami, karty pracy A4 dla 
ucznia.  

42. Kartonowe literki 3 szt. 

Kolorowe literki przydatne do ozdabiania prac 
plastycznych, tworzenia własnych kartek 
okolicznościowych, łamigłówek słownych, 
Komplet zawierający co najmniej 1500 liter 
alfabetu. 
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43.  Puzzle alfabetyczne  2 szt. 

Duży puzzle z obrazkami, literą oraz wyrazem 
pomaga szybko skojarzyć i zapamiętać daną 
literkę. 

 

44. 
Gąsienica do nauki 
alfabetu. 

3 szt. 

Zabawka edukacyjna do nauki alfabetu w 
kształcie gąsienicy. Nauka polega na 
połączeniu ilustrowanych kart z literami 
alfabetu przedstawionymi na jej ciele.  

 

45. 
Zestaw gier do nauki 
czytania 

3 Szt. 

 Zawiera co najmniej 2 gry  w tym jedna to 
zabawa z puzzlami, a to sylabowe domino, 
dzięki któremu nauczycie się tworzyć 
najprostsze wyrazy. 

 

46. 
Szczypce do 
usprawniania mięśni 
dłoni 

6 Kpl. 

Szczypce w kształcie zabawnych zwierząt 
usprawniające  podczas zabawy mięśnie dłoni. 
W komplecie co najmniej 10 sztuk. 

 

47. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń 

6 Kpl. 

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i 
grafomotorycznych. Jest to pomoc edukacyjna, 
której celem jest przygotowanie dziecka do 
nauki pisania. Rysowanie po szlaczkach 
stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową, 
rozwija sprawność ręki, koncentrację uwagi  

48. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń oburącz. 

6 kpl. 

Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne 
wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą 
specjalnych patyczków. Jego wykonywanie 
doskonale trenuje koordynację wzrokowo-
ruchową i koncentrację uwag.  

49. 
Ćwiczenia w pisaniu 
ciągłym 

1 szt. 

To propozycja do ćwiczeń graficznych w 
pisaniu ciągłym szlaczków, szlaczków 
literopodobnych, sylab i wyrazów. Celem tych 
ćwiczeń jest usprawnianie drobnych, 
pisarskich ruchów ręki oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Zadaniem dziecka jest 
pisanie po śladzie bez odrywania ręki od 
zaznaczonego miejsca i w wyznaczonym 
kierunku danego wzoru. Strzałki pokazujące 
kierunek linii uczą właściwego kreślenia, zaś 
sposób skonstruowania szlaczków pozwala na 
pisanie całej linii bez odrywania ręki, przez co 
ćwiczy ruch ciągły potrzebny później podczas 
pisania sylab, wyrazów. Zaletą tych szlaczków 
jest stopniowanie trudności we wzorach i 
liniaturze. Każdy wzór początkowo zapisany 
jest czarnym kolorem, następnie zmniejsza 
swoje natężenie barwy, a na końcu jest pusta 
liniatura, która początkowo jest duża i 
stopniowo zmniejszana.  

 
     

50. Zakręcona rzeka 1 Szt. 

Rzeka daje nieograniczone możliwości 
budowania ścieżek równowagi. Elastyczne 
elementy oraz łatwość ich łączenia ułatwiają 
nadanie kursu biegu rzeki wedle wyobraźni. 
Lekkie, małe elementy umożliwiają nawet 
najmłodszym dzieciom możliwość 
„budowania” rzek  
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51. Chusty do ćwiczeń 4 Kpl. 
Idealne do tańca żonglowania, gier i zabaw 
ruchowych. Co najmniej 5 szt o wymiarach 
minimum 50 cm x 50 cm. 

 

52. 

Gra wspomagająca 
koordynację 
polegająca na 
rzucaniu do celu. 

1 Szt. 

Gra zespołowa wspomagająca koordynację 
ruchową. Aby uzyskać więcej punktów 
trzeba trafić w najmniejsze otwory, bo to 
one są najwyżej punktowane. W zestawie 
woreczki do rzucania 

 

53. Piłka z materiału. 6 Szt. 

Bezpieczna duża piłka z materiału, lekka i 
miękka. 
Zabawka wspomaga rozwój koordynacji 
wzrokowo-ruchowej małego dziecka - 
zachęcając do zabawy. Rozwija zdolności 
manualne. Średnica piłki ok. 20cm  

54. Labirynt na nogę 3 szt 

Plansza z labiryntem na nogę ćwiczy 
koordynację i rozwija motorykę nóg. 
Wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm. Każdy 
z labiryntu ma posiadać inny wzór. 

 

55. 
Wstążka 
gimnastyczna 

4 szt 
długość taśmy: ok. 200 cm 
długość pałeczki: ok. 30 cm 

 

56. Skakanka  3 Szt. 
Skakanka sznurkowa z rączkami o długości 
ok 200 cm. 

 

57. Guma do skakania 1 Szt. Długość nie naciągniętej gumy ok. 250 cm 

 

58. Tunel    

Tunel z materiału. Średnica ok.  46 cm, 
długość ok. 180 cm 

 

59. 
Woreczki z grochem 
ponumerowane 

2 Kpl. 

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. 
Niezbędne do zajęć gimnastycznych i 
rehabilitacyjnych. Kolejno ponumerowane. 
Co najmniej 10 sztuk. 

 
      

60.  
Bajki muzyczne na 
płytach CD 

30 Szt. 

Bajki muzyczne na płytach CD. W tym m.in.: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w 
butach, Pinokia, Śpiąca Królewna, Kubuś 
Puchatek, Brzydkie Kaczątko itp.  

 

61. 
klocki konstrukcyjne 
400 sztuk  

1 kpl 

Masywne i trwałe klocki wykonane z 
plastiku . W odróżnieniu od tradycyjnych 
plastikowych klocków łączonych "na cegłę"  
zabawa polega na połączeniu klocków 
"zawiasami", czyli krawędziami elementów. 
Taki sposób łączenia daje możliwość  
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wykonania płaszczyzny, którą można 
kilkoma ruchami uformować i stworzyć 
sztywną bryłę. W pewnych przypadkach 
możliwe jest także uzyskanie ruchomych 
fragmentów konstrukcji, co bez specjalnie 
uformowanych klocków w tradycyjnych 
rozwiązaniach jest praktycznie niemożliwe. 
System  pozwala stworzyć nie tylko pojazdy, 
krzesełka czy też słonia z ruchomą trąbą,  
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 350 klocków 
- co najmniej 40 akcesoria( osie duże, osie 
małe, koła duże z opakowania, kominy, 
nakładki na klocki, łuki fluorescencyjne) 
- naklejki 

62. 
Klocki kreatywne do 
składania zwierząt 

2 Kpl. 

Klocki kreatywne do składania zwierząt 
Drewniane klocki o fantazyjnych kształtach i 
niecodziennych motywach służą kreatywnej 
zabawie. Podczas budowania zwierzątek 
dzieci nie tylko rozwijają swoją wyobraźnię, 
lecz także doskonalą precyzję ruchów rak i 
koordynacje wzrokowo-ruchową. Z klocków 
można zbudować 10 różnych postaci, gdyż 
tyle jest samych główek zwierząt.  

63. Klocki ZOO 1 Kpl. 

Zestaw Zoo formie różnokolorowych 
wielościanów, wykonana z tworzywa 
sztucznego (najczęściej plastiku). Głównym 
zadaniem klocków jest budowanie zdolności 
przestrzennych i kreatywnych dziecka: 
poprawiają chwytliwość dłoni, budzą 
kreatywność i poruszają wyobraźnię. 
Klocki służące do zabawy wielokrotnej 
(możliwość powtórnego składania i 
rozkładania budowli w różnych 
kombinacjach). Konstrukcyjne możliwości 
klocków zwiększają się z każdym kolejnym 
rokiem, a producenci tworzą różne opcje ich 
łączenia: przez nakładanie klocków jeden na 
drugi, sczepianie ich ze sobą, zahaczanie. 
Min. 500 elementów. 

 

64 Nakładki 10 Szt. 

Zabawna nakładanka przedstawiające różne 
środki transportu lub zwierzęta z farmy 
naśladująca ich odgłosy. Kołki 
przymocowane do elementów ułatwiają 
nakładanie. Zabawa uczy spostrzegawczości, 
rozwija koordynację i słownictwo. 
Wymagana bateria, co najmniej  7 
elementów do nakładania • wymiary ok.: 28 
x 28 cm. 
Każda nakładanka ma przedstawiać inny 
motyw.  

65. Przybijanka   

W zestawie: 
Co najmniej 45 kolorowych elementów do 
układania, drewniany młotek, gwoździki, 
tablica korkowa 21 x 21 cm 

 

66. 
Warsztat z 
narzędziami 

1 Kpl. 

Zestaw umożliwiający ćwiczenie m.in. 
wkręcanie śrub, wiercenie, wbijanie gwoździ 
i piłowanie. Zestaw zawiera m.in. piłę,  
młotek, śrubokręt, klucz,  listewki,  kostki, 
plastikowe śrubki, plastikowe nakrętki 

 

67. 
teatrzyk dla pacynek 
oraz sklep z 
akcesoriami 

1 Kpl. 

Duży drewniany teatrzyk i sklep 2 w 1. 
Idealna zabawka, która uczy i bawi. Teatrzyk 
pomoże rozwinąć wyobraźnię Twojego 
dziecka a sklep pomoże w nauce liczenia i  
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dysponowania pieniędzmi. Wielki zestaw w 
którym znajdują się: Sklep i teatr, pacynki, 
kasa elektroniczna, art. spożywcze. 
Warzywny stragan zachęca do zakupów 
kolorową markizą i ladą pod którą znajdują 
się półki i koszyki pełne smakowitych 
akcesoriów: młode marcheweczki, świeże 
pomidorki, dorodne dynie, soczysta sałata, 
dojrzałe banany i słodkie gruszki. 
Dodatkowo specjalna tabliczka, na której 
można zanotować aktualne ceny 
produktów. Na samej górze znajduje się 
przestrzeń, na której za pomocą kolorowej 
kredy (nie zawiera) można napisać nazwę 
swojego sklepu lub produkty, które są 
aktualnie w promocyjnej cenie. Teatrzyk 
wyposażony jest w czerwoną kurtynkę i 
dużą tablicę, na której dzieci mogą 
odnotować na jaki spektakl zapraszają, 
kiedy się odbędzie i kto wystąpi w roli 
głównej. Wymiary zabawki: ok.: 68 x 22 x 
108 cm. Wysokość lady/sceny: ok.: 51 cm.  

68. pacynki bajkowe 1 Kpl. 

Pacynki na rękę to świetna zabawa dla 
wszystkich dzieci. Idealnie sprawdzi się do 
odtworzenia znanych bajek, ale i 
wymyślenia własnych ich wersji lub całkiem 
nowych historii. W skład zestawu wchodzą 
pacynki: króla, czarodzieja, pajacyka, babci, 
dziewczynki, zbójnika, policjanta (lub innego 
urzędnika), leśniczego\myśliwego, chłopca, 
królewny, wilka, smoka. Figurki o 
drewnianych głowach. Głowy są wydrążone 
w środku, aby można było włożyć palec. W 
skład zestawu wchodzą również drewniane 
elementy jak strzelba, miecz i pałka. 
Wysokość pozostałych pacynek ok. 25cm, 
szerokość ok. 17cm 

 

69. 
Maski do 
samodzielnego 
wykonania 

1 Kpl. 

Maski do samodzielnego wykonania na 
podstawie gotowych wzorów. Rozwijają 
wyobraźnię i zdolności manualne. 
• co najmniej 40 szt. 
• wymiary ok.: 21 x 27 cm 

 

70. Papierowe twarze 1 Kpl. 

Papierowe twarze 
Wycięte z papieru duże twarze. Przydatne w 
różnorodnych zabawach plastycznych i 
edukacji międzykulturowej. Twarze 
występują w ośmiu tonacjach skóry z całego 
świata. • 50 twarzy papierowych (8 odcieni 
skóry, papier jednostronnie barwiony) • 
wym. 13 x 20 cm 

 

71.  Hula Hop 15 szt 

Hula Hop – średnica około 70 cm 

 

72. 
Płotki do 
pokonywania 
przeszkód 

1 kpl 

Do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. 
Wymiary ok.: 56,6 x 13,3 x 12,2 cm. Co 
najmniej 4 szt. w różnych kolorach 

 

73. Piłka z PCV 8 Szt. 

Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych 
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74. Worki do skakania 6 Szt. 

Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń 
sportowych.  Wymiary ok.: . 25 x 25 x 60 
cm. 

 

75. Książeczki z bajkami  25 Szt. 

Książki dla dzieci przedszkolnych z morałem 
i wyjaśniające funkcjonowanie świata typu 
np.: ”Tylko bez całowania!, czyli jak sobie 
radzić z niektórymi emocjami”; „Dwie 
minutki z bajką”; „Poznaj mój głos Piesek 
Tropek Podwórkowi przyjaciele” ”Bajki 
dodają odwagi ”Bobry mówią dzień dobry”; 
„ To ja-historie, które dodają dzieciom 
pewności siebie”; ‘Świetnie sobie 
poradziłeś”;„ Chyba jestem nieśmiały” itp. 
Świat bajek swoim przekazem zaczarowuje i 
odmienia dziecko. Pobudza jego ciekawość, 
staje się bliższy jego sercu, dzięki czemu 
lepiej radzi sobie ono ze swoimi 
problemami. 25 różnych książek.  

76. Klocki   3 Szt. 

 
 
Ok. 188 klocków w kolorowym kartonie, 
zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 
lat, 8 dwustronnych kart inspiracji, 
unikatowe klocki pozwalające na 
budowanie konstrukcji służących do 
wyrażania emocji. 
 
Zestaw zachęca dzieci do odkrywania świata 
emocji. Mali odkrywcy badają różne 
uczucia, poznając ich cechy wspólne oraz 
różnice, uczą się też je rozpoznawać. Zestaw 
zawiera 8 dwustronnych kart konstrukcji, 
pomagających w początkowych etapach 
pracy.  

77. Klocki   3 Szt. 

 
 
Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się z ok.: 49 elementów. 
Przedszkolak otrzymuje kartę budynku, 
która umożliwia mu budowanie swojego 
zwierzaka, zbierając odpowiednie klocki 
(takie jak na rysunku). Podczas 
konstruowania kolorowych i prostych 
modeli, dzieci uczą się rozpoznawania 
kształtów i kolorów oraz odpowiedniego 
dopasowywania. Przedszkolaki 
współpracują, komunikują się oraz pracują z 
innymi dziećmi, przestrzegając zasada gry.  

78. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat, składa się z co najmniej 16 
elementów. 
Zestaw ten pozwala przedszkolakom bawić 
się 4 odmiennymi rodzinami, po 4 członków 
każda. Przedszkolaki mogą odgrywać różne 
role. Zestaw ten jest doskonały do zabaw 
dowolnych, ale może być również 
wykorzystywany do nauczania 
dyrektywnego, ponieważ zachęca do 
dyskusji na temat podobieństw i różnic 
występujących pomiędzy ludźmi. Zestaw 
daje sposobność do rozpoczęcia rozmowy 
na temat różnic płciowych, kulturowych i 
relacji rodzinnych.  
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79. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat. Składa się ze co najmniej 154 
elementów, umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 
Rozszerzony zestaw Farma – uczy dzieci 
hodowli i pielęgnacji zwierząt, wegetacji i 
uprawy roślin. Można wykorzystać go do 
nauczania wielu rzeczy, począwszy od 
odgłosów zwierząt, przechodząc do bardziej 
złożonych zagadnień, jak sposoby opieki nad 
zwierzętami, jak pory roku wpływają na 
zaopatrzenie żywności i uprawę roślin. 
Zestaw tym może bawić się wiele dzieci, 
ponieważ zawiera on wiele zróżnicowanych 
elementów i jest idealnym sposobem na 
pobudzenie kreatywności. Zachęca do 
dowolniej/luźnego bawienia się i inspiruje.  

80. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się ze co najmniej 167 
elementów. 
Matematyczny pociąg jest ekscytującym i 
oryginalnym sposobem nauczania 
przedszkolaków podstaw matematyki przy 
dobrej zabawie. Dzieci czerpią przyjemność 
ze wspólnego odkrywania liczb, ilości 
podczas załadowywania i rozładowywania 
klocków na pociąg za pomocą dźwigu. 
Figurki, ładunki i akcesoria znajdujące się w 
tym zestawie zachęcają dzieci do 
odgrywania różnorodnych scenariuszy 
związanych z koleją. 
Zestaw składa się z: pociągu, 5 wagonów i 
23 elementów kolejowych, zawiera 3 
dwustronne karty aktywności – podstawy 
matematyki  

81. Klocki   3 Szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 32 
elementów, przeznaczony jest dla 1-6 dzieci 
w wieku 2-5 lat. 
Pomaga dzieciom zrozumieć, jak korzystać z 
transportu drogowego oraz jak funkcjonuje 
społeczność. W skład zestawu wchodzi: 
samochód rodzinny, samochód policyjny, 
pogotowie ratunkowe, laweta, motocykl, 
wywrotka, traktor i 4 kierowców. Zestaw 
ten został stworzony w celu symulowania 
twórczej zabawy. Każdy pojazd może być 
zintegrowany z budynkiem i został 
zaprojektowany, tak, że kierowcy pasują do 
każdego pojazdu. Poprzez odgrywanie roli 
kierowcy, dzieci wchodzą ze sobą w 
interakcję, odkrywają, jaką funkcję pełnią 
serwisy społecznościowe, jak pomagają 
sobie nawzajem. Odkrywanie reprezentacji 
relacji interpersonalnych stanowi istotny 
element procesu socjalizacji.   

82. Klocki   3 Szt. 

 Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 1,5+.  Składa się ze co najmniej 147 
elementów umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 

 

83. Klocki   3 Szt. 

Cechy zestawu: co najmniej 280 elementów, 
8 dwustronnych kart inspiracji z 16 
modelami do budowy, 5 kart aktywności 
inspirujących zabawę i naukę 
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84. Klocki   3 Szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 160 klocków 
DUPLO w kolorowym kartonie, Wiek dzieci: 
3-5 lat, Zestaw przeznaczony dla grupy 1-6 
osób. 6 dwustronnych kart konstrukcji / 
inspiracji w zestawie. 
Zestaw pozwalający na kreatywną zabawę. 
Pomaga w rozwoju motoryki małej, 
wspomaga umiejętności komunikacyjne i 
zachęca do współpracy. W pakiecie 6 
dwustronnych kart konstrukcji.  

85. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. 
Składa się z co najmniej 104 elementów, 
pakowany w plastikowej skrzynce. 

 

86. 
Model szkieletu 
człowieka 

1 Szt. 

Szkielet o wysokości równej połowie 
naturalnej wielkości dobrze oddaje 
najważniejsze elementy kostne. Ruchome 
mocowanie kości kończyn górnych i dolnych 
pozwala ukazać funkcjonowanie stawów. 
Atutem modelu jest kolorystyczne 
zaakcentowanie korzeni nerwowych, rdzeń 
kręgowy i tętnicy kręgowej. Można także 
zademonstrować procesu wypadania dysku 
międzykręgowego. Wysokość ok.: 85 cm  

87. 
Bakterie i wirusy - 
plansza 

1 Szt. 

Bakterie i wirusy - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

88. 
Mózg człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Mózg człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

89. 
Szkielet człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Szkielet człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

90. 
Matematyka 
sensoryczna 1 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna daje podwaliny 
matematyzacji, bez których nie jest możliwe 
wprowadzenie pojęć abstrakcyjnych 
(charakterystycznych dla matematyki). 
Dobre podstawy, ugruntowane 
umiejętności są gwarancją sukcesów 
uczniów. Matematyka sensoryczna 
wprowadza w cechy przedmiotów (kolor, 
kształt, wielkość) poprzez identyfikowanie, 
porównywanie, percepcyjne modelowanie 
(analiza i synteza)." 
Sesje 1-30. Wiek 2,5 - 3,5 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

91. 
Matematyka 
sensoryczna 2 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna wywołuje 
fenomenalne wrażenie. Posiada on głębię i 
rozmach, rygor i elastyczność. Będzie 
doskonalić umiejętności rozwojowe małych 
dzieci. Przeznaczony jest do wszystkich 
dzieci, niezależnie od ich zdolności i 
oczywistego faktu, że jest również korzystny 
dla tych najzdolniejszych. Wyrównuje 
szansy edukacyjne dzieci z terenów  
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wiejskich, małych miasteczek i dużych 
miast." 
Część 2, sesje 31-60 
Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia) 

92. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

93. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

94. Matematyka 2 1 Kpl. 

"Matematyka – doskonałe ćwiczenia 
myślenia operacyjnego, ćwiczenia uczące 
rozumienia pojęć liczby we wszystkich 
aspektach, doskonałe wprowadzenie 
działań matematycznych" 
Co najmniej 38 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

95. gniotki 25 Szt. 

Wykonane z masy plastycznej, po 
naciśnięciu zmieniają kształt. 
Wymiary: ok.: 9 x 6 cm 

 

96. 
Woreczki 
gimnastyczne 

25 Szt. 

Materiał: Bawełna    
Wypełnienie: Groch 
Waga: ok.: 150-160 gramów   
Wymiary ok.:: 12cm x 10cm x 1,5cm  

97. 

Piłeczka 
rehabilitacyjno-
relaksacyjna z 
kolcami 

6 Szt. 

Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z 
kolcami - 7 cm (kolczatka) 

 

98. 
Spinacze (klamerki) 
drewniane 

25 Szt. 

Spinacze ok. 7,5 cm co najmniej 25 sztuk 
materiał: buk | kolor: naturalny 
Komplet spinaczy wykonanych z drewna 

 

99. Kostki do gry 25 Szt. 

Kostki Do Gry ok.: 1,3cm 
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100. bączki 25 Szt. 

Materiał: lakierowane drewno i plastikowy 
trzpień 
 
Wymiary: średnica ok.: 6cm 

 

101. Piłeczki kauczukowe 25 Szt. 

kauczukowa piłeczka niedużych rozmiarów 
dla dzieci. 
Wielkość piłki co najmniej 3cm. 

 

102. Drewniane korale 3 Kpl. 

Zestaw co najmniej 30 dużych drewnianych 
kolorowych korali do nawlekania na 
sznureczki. 
Korale mają różne kształty i kolory, dzięki 
czemu dziecki podczas zabawy może 
ćwiczyć koordynację wzrokowo - ruchową i 
wyrabiać zdolności manualne 
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 30 korali, 
- 2 sznureczki - sznurowadła 
- pudełko.  

103. 
Gimnastyka 
paluszkowa - książka 

1 Szt. 

Program zawierający rozwojowe gry i 
zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, 
służące poprawie zdolności motorycznych i 
pisania odręcznego. Program ten pomaga 
rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. 
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i 
sprawność manualną. Sprzyja użyciu i 
zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. 
Buduje zdolności kognitywne i dostarcza 
możliwości ćwiczenia samoregulacji  

104. 
gniotek w siatce-
winogrono 

25 Szt. 

Gniotek w siatce to zabawka antystresowa z 
bardzo miękkiej gumy, z drobnymi 
wypustkami, wypełnionej żelem i 
powleczonej siatką, przez którą podczas 
zgniatania wyciskają się różnokolorowe 
bąble. 
Materiał: miękka guma pvc/lateks/silikon 
ŚREDNICA GNIOTKA ok.: 5CM  

105. Wesoły Ludek 25 Szt. 

Wesoły Ludek to figurka (ok.: 12cm 
długości) wykonana z giętkiego materiału. 

 

106. 
Zwierzęta ze 
zwijanym językiem 

25 Szt. 

Zwierzęta ze zwijanym językiem wystarczy 
ścisnąć gumowe zwierzę, a natychmiast 
wystrzeli swój  
imponujący język na całą długość. 
Cechy produktu: 
− wielkość ok.: : 7cm 

 

107. 
Kolczasty ślimak do 
zgniatania 

25 Szt. 

Zabawka przedstawiająca sympatycznego 
ślimaka z ogromną ilością miłych w dotyku 
kolców. Cała zabawka została wykonana z 
żelowego, miękkiego i przyjemnego w 
dotyku materiału. Wnętrze zabawki 
wypełnione jest tylko powietrzem przez co 
można dowolnie zgniatać w dłoniach, a on i 
tak powróci do swojego pierwotnego 
kształtu. Wielkośc ok. 8 cm  

108. Nakręcane zabawki 25 Szt. 

Różne wzory nakręcanych zabawek 
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109. Galaktyczna masa 25 Szt. 

GLUT - MASA GALAKTYCZNA 
Glut w słoiku 
Wymiary opakowania ok.: 5x4cm 

 

110. Kastaniety 12 Szt. 

Klasyczny, hiszpański instrument 
muzycznym w wesołym wydaniu. Są nim 
prześliczne, drewniane kastaniety. 
Instrument będzie nieodzowną pomocą w 
procesie wykształcania wrażliwości 
muzycznej Twojego dziecka a także nauczy 
poczucia rytmu oraz poprawi koncentrację. 
Doskonały pomysł na prezent. 
Wymiary ok.:  8x8x5cm  

111. Marakasy drewniane 12 Szt. 

Rewelacyjne dla dzieci początkujących 
rozwijają mała motorykę i logiczne myślenie 
oraz zapewnią dzieciom fascynującą 
wielogodzinną zabawę i pobudzą 
wyobraźnie 
Wymiary ok.:  długość 20 cm, średnica 6 cm  

112. Marakasy drewniane 12 Szt. 

5 dużych dzwonków na pałąku połączone z 
drewnianym uchwytem. Idealnie nadają się 
do ćwiczeń rytmicznych oraz do zabawy z 
dziećmi i dla dzieci. 
Wymiary: 
długość – ok. 14 cm 
wysokość – ok. 10 cm 
średnica dzwonka – ok.: 3 cm  

113. Tuby dźwiękowe 1 Kpl. 

Wykonane plastiku. Kolorowe i lekkie tuby 
wydają różne dźwięki w zależności od ich 
długości. Uderzać możemy o krzesełka, 
podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie do 
nauki rytmu i wygrywania melodii. 
co najmniej 8 szt. 
Wymiary: ok.: długość o od 30 do 63 cm  

114. tamburyn 2 Szt. 

zabawka muzyczna- mały płaski bębenek na 
obręczy z brzęczącymi blaszkami. 
Wymiary ok.: 
Średnica - 21 cm 
wysokość -5 cm  

115. bębenek 3 Szt. 

zabawka muzyczna- bębenek  
Wymiary zabawki ok.: 
średnica: 20cm x wysokość: 10cm 

 

116. chusty 31 Szt. 

Zwiewna i wytrzymała chusta. Ćwiczy 
zwinność, zręczność, refleks i 
spostrzegawczość. Doskonała do 
wykorzystania w czasie zabaw przy muzyce. 
Chusta może stanowić również element 
scenografii. 
Wymiary ok.:  40 x 40 cm 
• 100% nylonu  

117. Piłka do rytmiki 25 Szt. 

 Średnica ok.:  17 cm 
różne kolory 

 

118. 
Torba małego 
muzyka 

8 Kpl. 

  
Produkt wspierający pracę z dzieckiem 
zdrowym i ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na 
zajęciach muzykoterapii. Poszczególne 
instrumenty mogą posłużyć również na 
zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji  



 

56 
 

lub wyrażania emocji. Wszystkie 
instrumenty umieszczone w praktycznej 
torbie z kieszonkami. Torba wykonana z 
tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby 
po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów: - 
tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, 
dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, 
dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., 
wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 
10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 
5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - 
marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany 
tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z 
membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z 
pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny 
tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 
cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas 
wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm 
* zawartość torby może się minimalnie 
różnić wyposażeniem od powyższego opisu. 

119. 
Tęczowe szarfy do 
tańca 

4 Szt. 

 Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę do 
zabaw swobodnych i ćwiczeń fizycznych. 
Długość ok. 90 cm 

 

120. pompony 25 Kpl. 

 pompony cheerleaderskie z uchwytem 
25 kompletów (po 2 sztuki) 
 

 

121. parasolki 25 Szt. 

 Długość parasolki ok.55 cm, średnica czaszy 
ok. 70cm. 
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3) Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-

Zameczek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88; 83-022 Grabiny-

Zameczek) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Klocki drewniane z 
sorterem 

1 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej 100 sztuk 
klocków drewnianych + SORTER.  
 
 
 

 

2. Belki Simona 1 szt. 
Komplet zawiera co najmniej 200 elementów 
różnokolorowych z drewna beleczek. 

 

3.  Zegar puzzle 1 szt. 

Komplet zawiera co najmniej 30 puzzli 
drewnianych. 

 

4. Sortuj kształty 1 szt. 
Zestaw składa się z drewnianej tablicy z co 
najmniej 9 otworami o różnych kształtach i co 
najmniej 15 elementów różnokolorowych. 

 

5. 
Motoryczny labirynt 
z kuleczkami 

1 szt. 

Zestaw składa się co najmniej z 3 tras i z co 
najmniej 6 kuleczek. 

 

6. Krzywa wieża 1 szt. 

Kolorowa Krzywa Wieża składa się z co 
najmniej 45 drewnianych elementów 
pomalowanych na kolorowo. Jest to gra 
zręcznościowa, która polega na tym by 
wszyscy uczestnicy kolejno wyjmowali po 
jednym elemencie z niższej części wieży i kładli 
go następnie na górę 

 

7. 
 Kolorowa kostka 
dydaktyczna  

3 szt. 
Kostka ma sześć ścian, każda z nich ma inne 
ciekawe funkcje aktywowane podczas zabawy. 

 

8. 
Magnetyczny 
labirynt 

3 szt. 
W zestawie magnetyczny długopis trwale 
przytwierdzony w podstawie oraz co najmniej 
50 magnetycznych kolorowych kuleczek. 

 



 

58 
 

9. 
 Dopasuj kolory 
zwierząt 

1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 10 
pokolorowanych kart i co najmniej 50 
kolorowych guzików, aby dziecko uczyło się 
dopasowywania kolorów. Zadaniem dziecka 
jest umieszczenie kolorowych guzików do 
odpowiednich otworów. 

 

10. 
Magnetyczne Klocki 
Konstrukcyjne 

3 kpl. 

   Zestaw zawiera co najmniej 96 elementów 
konstrukcyjnych, które w bardzo prosty 
sposób łączone ze sobą za pomocą 
oddziaływania pola magnetycznego tworzą 
dwu, trójwymiarowe figury i obiekty o 
dowolnym kształcie oraz rozmiarze. 
 

 

11. 
Maskotka do 
ubierania. 

3 szt. 

Dzięki niej dzieci uczą się sposobu ubierania, 
poznają różne rodzaje zapięć – zamki 
błyskawiczne, guziki, klamry 

 

      

12. 
Dopasuj ilości 
kolorów 

3 szt. 

Dopasowywanie kształtów cyferek oraz 
odpowiednich obrazków z ilością zwierzątek, 
pomaga dzieciom w nauce liczenia.  

 

13. 
Kostka 
manipulacyjna do 
nauki ubierania się 

3 szt. 

 
Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy 
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach 
kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz 
suwak umożliwiają ćwiczenia sprawności 
palców i uczą podstawowych umiejętności 
niezbędnych w czasie ubierania się. 
  

14. 
Małe drewniane 
korale 

2 szt. 

W skład zestawu wchodzą: co najmniej 100 
drewnianych korali w 3 kształtach i co najmniej 
w 5 kolorach, co najmniej 2 sznureczki o 
długości co najmniej 85 cm o zakończonych 
końcówkach. 

 

15.  Łańcuszek układanka 1 szt. 

W komplecie znajduje się co najmniej 70 
elementów drewnianych w pudełku w 
kształcie pozwalającym tworzyć 
nieograniczoną ilość figur i kształtów 

 

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

Zestaw puzzli składający się z najmniej 50 
elementów i nie więcej niż 300 elementów. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Drewniane duże domino zawierające co 
najmniej 25 elementów. Wymiary jednego 
klocka co najmniej: 8 cm x 4 cm x 1 cm. 

 

18. 
Pojemnik do 
obserwacji 

1 szt. 

 Pojemnik do obserwacji przedmiotów i 
żyjących organizmów z góry i z boku. 
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19. 
 Obieg wody 
symulator 

1 szt. 

Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, 
wyobrażający fragment naturalnego 
ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym 
wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg 
wody w przyrodzie.  

 

20. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
roślinami 

1 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z roślinami na poziomie 
przedszkola. 

 

21. 
 Książka pokazująca 
eksperymenty z 
wodą 

4 szt. 

Książka przedstawiająca jakie eksperymenty 
można wykonywać z wodą na poziomie 
przedszkola. 

 

22. 
Książka pokazująca 
eksperymenty  

1 szt. 

Kompendium wiedzy i praktyczny poradnik co 
najmniej 300 superciekawych eksperymentów, 
dostosowanych do warunków czterech pór 
roku, eksperymenty możliwe do 
przeprowadzenia bez większego 
przygotowania, Wykorzystanie do 
eksperymentów łatwo dostępnych 
materiałów.  

23. 
Budka sensoryczna 
kości  

3 kpl. 

Komplet zawiera co najmniej  16 sztuk kość (8 
par) wykonanych z różnych struktur i faktur: 
gładkie, szorstkie, jedwabiste, miękkie, twarde, 
gumowe, itp. Zadaniem dziecka jest 
wyciągnięcie z domku tej samej kości, którą 
aktualnie trzyma w ręku - bez podglądania 
 
  

24. Gra Zgadula 3 szt. 

Gra polega na odgadywaniu wierszowanych 
zagadek, które umieszczone są na kartach. Po 
drugiej stronie każdej karty namalowana jest 
odpowiedź na zagadkę 

 

25. 
 Puzzle edukacyjne 
co je zwierzątko 

9 szt. 

Puzzle składają się z co najmniej 20 elementów 
– tworzących  10 par (zwierzątko + jego 
ulubiony pokarm). 

 

26. Logiczna układanka 3 szt. 

Na co najmniej 5 kolorowych obrazkach jest 
ukryte zwierzątko oraz różne przedmioty 
powielone na pozostałych elementach 
układanki. Należy je odnaleźć i dopasować do 
odpowiednich obrazków. Zestaw zbudowany z 
drewna posiadający co najmniej 30 
elementów.  

27. Puzzle edukacyjne 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu koncepcji wielkości. Polega na 
dopasowaniu puzzla do przedmiotu 
odpowiedniego rozmiaru. Posiada co najmniej 
10 elementów. 

 

28. 
Duże puzzle 
piankowe 

3 szt. 

Zestaw zawiera puzzle składające się z co 
najmniej 60 elementów, w których każdy 
element jest dużego rozmiaru. 
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29. 
 Zestaw książeczek 
dotykowych  

1 Kpl. 

5 książeczek zawierających barwne ilustracje i 
wypukłe kształty na każdej stronie stymulujące 
rozwój i zachęcające do zabawy z książką. 

 

30. 

Logiczne puzzle 
rozwijające 
orientacje 
przestrzenną. 

6 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w 
zrozumieniu określeń służących nazywaniu 
relacji między przedmiotami: obok, nad, pod 
itp. Uczy rozumienia i nazywania stosunków 
przestrzennych. Polega na dopasowaniu 
odpowiedniego puzzla do zwierzątka i miejsca, 
w którym powinno się znaleźć. Zawiera co 
najmniej 50 elementów.  

31.  Globus podświetlany 1 szt. 

Pomoc  dydaktyczna służąca zarówno do 
wprowadzania nowych pojęć, jak i utrwalania 
oraz sprawdzania wcześniej nabytych 
umiejętności. Po podświetleniu ukazują się 
kolorowe państwa, rzeki, nazwy i stolice. 

 

32. 
Zestaw teleskop – 
mikroskop  

1 szt. 

Kompletny zestaw młodego naukowca 
zawierający wszystko co niezbędne do 
przeprowadzania fascynujących obserwacji i 
eksperymentów. W skład zestawu wchodzą: 
teleskop, mikroskop edukacyjny oraz 
przybornik akcesoriów laboratoryjnych – 
zanurz się w świecie biologii, chemii i 
astronomii. Zestaw zawiera co najmniej:   
 1 szpatułka, 1 pipeta, 1 skalpel, 1 mieszadełko, 
1 pęseta, 1 zamykana probówka, 1 szalka 
Petriego, 1 zapasowa żarówka, 1 walizka 
kątówka zwierciadlana 90 st., 2 wymienne 
okulary teleskopowe, 8 szkiełek 
podstawowych, 8 plastykowych szkiełek 
nakrywkowych, 8 stickerów nakrywkowych, 
8 etykiet, 3 fiolki na odczynniki. 
Parametry techniczne mikroskopu: 
Zakres powiększeń:   
300x, 600x i 1200x 
Oświetlenie naturalne:   
Tak 
Oświetlenie sztuczne:   
Tak 
Parametry techniczne teleskopu: 
Układ optyczny   
Refraktor (teleskop soczewkowy) 
Średnica obiektywu [mm]   
50 mm 
Ogniskowa [mm]:   
360 mm 
Światłosiła:   
Co najmniej f/7,2 
Powiększenie:   
Co najmniej 60x  

33. 
Zestaw preparatów 
zwierzęta 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 30  
wybarwionych preparatów m.in. : pantofelek, 
stułbia, dżdżownica, glista, tasiemiec. 

 

34. 
Zestaw preparatów 
botanika 

1 Kpl. 

Zestaw zawierający co najmniej 25  
wybarwionych preparatów m.in. : łodyga 
zboża, skórka cebuli, łodyga lipy, liść paproci. 
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35. Zestaw magnetyczny 1 kpl. 

 
Zestaw do przeprowadzania doświadczeń na 
magnesach wraz z książeczką, która zawiera 
przykładowe badania. Zawiera co najmniej 4 
magnetyczne pałeczki, 15 kulek, 2 magnesy, 
mała magnetyczna podkowa oraz magnes-
kompas  

36. Magnetyczne kulki 1 szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 150 
namagnesowanych kolorowych kulek o 
średnicy co najmniej 5 mm i pudełko do 
przechowywania. 

 

37. 

 Gra edukacyjna do 
nauki orientacji w 
przestrzeni, 
oraz określania 
wzajemnego 
położenia 
przedmiotów 
względem siebie 

3 szt. 

Na każdej z kart  5 zwierząt jest usytułowanych 
w stosunku do wskaźnika na planszy. Dziecko 
powinno ustawić żeton ze zwierzątkiem na 
planszy, w stosunku do miejsca w jakim się 
znajduje na rysunku.  
Zestaw zawiera co najmniej 20 obrazków, czyli 
kart głównych, 5 żetonów ze zwierzątkami i 
jedną drewnianą planszę  

38. Puzzle 4 pory roku. 3 szt. 

Drewniane puzzle edukacyjne, które dają 
dzieciom możliwość zapoznania się z porami 
roku i ich cechami charakterystycznymi oraz 
pogłębienia wiedzy na ten temat. Całość 
została zapakowana w poręczne, kartonowe 
pudełko z uchwytem ze sznurka. 
• koło z oznaczeniami poszczególnych miesięcy 
o śr. 13 cm 
• 48 elem. o wym. ok. 10 x 7 cm  

39. Ubierz misia 3 szt. 

Gra pamięciowa i towarzyska, zachęca dzieci 
do komunikacji oraz ćwiczy pamięć wzrokową i 
słuchową. Gracze opisują, jaka jest pogoda i co 
ma na sobie miś, współgracz ma za zadanie 
ubrać swojego misia według opisu. Można też 
przyjrzeć się karcie z obrazkiem, odłożyć ją i 
spróbować odtworzyć strój misia z pamięci.  
Zawiera co najmniej  20 kart z misiami w 
różnych strojach, 2, 30 części ubioru  

40. Dźwiękowe kostki 3 szt. 

Zestaw składający się z co najmniej dwóch 
sześcianów Kiedy złoży się sześciany w taki 
sposób, że utworzą obrazem kostki wydają 
dźwięk. 

 

41.  Rytmy i dźwięki  3 szt. 

propozycja pomocy do stymulacji percepcji i 
uwagi słuchowej, którą nauczyciel/terapeuta 
może wykorzystać do pracy indywidualnej lub 
grupowej. W skład pomocy wchodzą dwa 
pakiety - dla nauczyciela i dla ucznia. Pakiet dla 
nauczyciela zawiera elementy potrzebne do 
prezentowania zadań dzieciom na tablicy, 
przykładowe kontrolne karty pracy do 
kserowania oraz obszerną instrukcję z opisem 
poszczególnych ćwiczeń. Pomoc rozwija 
spostrzeganie słuchowe, uwagę i pamięć 
słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-
ruchową oraz słownictwo. Pakiet dla 
nauczyciela składa się z: 
co najmniej 20 kart A5 z obrazkami, 20 
tabliczek z podpisami, karty pracy A4 dla 
ucznia.  

42. Kartonowe literki 3 szt. 

Kolorowe literki przydatne do ozdabiania prac 
plastycznych, tworzenia własnych kartek 
okolicznościowych, łamigłówek słownych, 
Komplet zawierający co najmniej 1500 liter 
alfabetu. 
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43.  Puzzle alfabetyczne  2 szt. 

Duży puzzle z obrazkami, literą oraz wyrazem 
pomaga szybko skojarzyć i zapamiętać daną 
literkę. 

 

44. 
Gąsienica do nauki 
alfabetu. 

3 szt. 

Zabawka edukacyjna do nauki alfabetu w 
kształcie gąsienicy. Nauka polega na 
połączeniu ilustrowanych kart z literami 
alfabetu przedstawionymi na jej ciele.  

 

45. 
Zestaw gier do nauki 
czytania 

3 Szt. 

 Zawiera co najmniej 2 gry  w tym jedna to 
zabawa z puzzlami, a to sylabowe domino, 
dzięki któremu nauczycie się tworzyć 
najprostsze wyrazy. 

 

46. 
Szczypce do 
usprawniania mięśni 
dłoni 

6 Kpl. 

Szczypce w kształcie zabawnych zwierząt 
usprawniające  podczas zabawy mięśnie dłoni. 
W komplecie co najmniej 10 sztuk. 

 

47. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń 

6 Kpl. 

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i 
grafomotorycznych. Jest to pomoc edukacyjna, 
której celem jest przygotowanie dziecka do 
nauki pisania. Rysowanie po szlaczkach 
stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową, 
rozwija sprawność ręki, koncentrację uwagi  

48. 
Tabliczka ze 
szlaczkami do 
ćwiczeń oburącz. 

6 kpl. 

Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne 
wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka 
jest wodzenie po wzorze za pomocą 
specjalnych patyczków. Jego wykonywanie 
doskonale trenuje koordynację wzrokowo-
ruchową i koncentrację uwag.  

49. 
Ćwiczenia w pisaniu 
ciągłym 

1 szt. 

To propozycja do ćwiczeń graficznych w 
pisaniu ciągłym szlaczków, szlaczków 
literopodobnych, sylab i wyrazów. Celem tych 
ćwiczeń jest usprawnianie drobnych, 
pisarskich ruchów ręki oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Zadaniem dziecka jest 
pisanie po śladzie bez odrywania ręki od 
zaznaczonego miejsca i w wyznaczonym 
kierunku danego wzoru. Strzałki pokazujące 
kierunek linii uczą właściwego kreślenia, zaś 
sposób skonstruowania szlaczków pozwala na 
pisanie całej linii bez odrywania ręki, przez co 
ćwiczy ruch ciągły potrzebny później podczas 
pisania sylab, wyrazów. Zaletą tych szlaczków 
jest stopniowanie trudności we wzorach i 
liniaturze. Każdy wzór początkowo zapisany 
jest czarnym kolorem, następnie zmniejsza 
swoje natężenie barwy, a na końcu jest pusta 
liniatura, która początkowo jest duża i 
stopniowo zmniejszana.  

 
     

50. Zakręcona rzeka 1 Szt. 

Rzeka daje nieograniczone możliwości 
budowania ścieżek równowagi. Elastyczne 
elementy oraz łatwość ich łączenia ułatwiają 
nadanie kursu biegu rzeki wedle wyobraźni. 
Lekkie, małe elementy umożliwiają nawet 
najmłodszym dzieciom możliwość 
„budowania” rzek  
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51. Chusty do ćwiczeń 4 Kpl. 
Idealne do tańca żonglowania, gier i zabaw 
ruchowych. Co najmniej 5 szt o wymiarach 
minimum 50 cm x 50 cm. 

 

52. 

Gra wspomagająca 
koordynację 
polegająca na 
rzucaniu do celu. 

1 Szt. 

Gra zespołowa wspomagająca koordynację 
ruchową. Aby uzyskać więcej punktów 
trzeba trafić w najmniejsze otwory, bo to 
one są najwyżej punktowane. W zestawie 
woreczki do rzucania 

 

53. Piłka z materiału. 6 Szt. 

Bezpieczna duża piłka z materiału, lekka i 
miękka. 
Zabawka wspomaga rozwój koordynacji 
wzrokowo-ruchowej małego dziecka - 
zachęcając do zabawy. Rozwija zdolności 
manualne. Średnica piłki ok. 20cm  

54. Labirynt na nogę 3 szt 

Plansza z labiryntem na nogę ćwiczy 
koordynację i rozwija motorykę nóg. 
Wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm. Każdy 
z labiryntu ma posiadać inny wzór. 

 

55. 
Wstążka 
gimnastyczna 

4 szt 
długość taśmy: ok. 200 cm 
długość pałeczki: ok. 30 cm 

 

56. Skakanka  3 Szt. 
Skakanka sznurkowa z rączkami o długości 
ok 200 cm. 

 

57. Guma do skakania 1 Szt. Długość nie naciągniętej gumy ok. 250 cm 

 

58. Tunel    

Tunel z materiału. Średnica ok.  46 cm, 
długość ok. 180 cm 

 

59. 
Woreczki z grochem 
ponumerowane 

2 Kpl. 

Kolorowe woreczki wypełnione grochem. 
Niezbędne do zajęć gimnastycznych i 
rehabilitacyjnych. Kolejno ponumerowane. 
Co najmniej 10 sztuk. 

 
      

60.  
Bajki muzyczne na 
płytach CD 

30 Szt. 

Bajki muzyczne na płytach CD. W tym m.in.: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w 
butach, Pinokia, Śpiąca Królewna, Kubuś 
Puchatek, Brzydkie Kaczątko itp.  

 

61. 
klocki konstrukcyjne 
400 sztuk  

1 kpl 

Masywne i trwałe klocki wykonane z 
plastiku . W odróżnieniu od tradycyjnych 
plastikowych klocków łączonych "na cegłę"  
zabawa polega na połączeniu klocków 
"zawiasami", czyli krawędziami elementów. 
Taki sposób łączenia daje możliwość  
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wykonania płaszczyzny, którą można 
kilkoma ruchami uformować i stworzyć 
sztywną bryłę. W pewnych przypadkach 
możliwe jest także uzyskanie ruchomych 
fragmentów konstrukcji, co bez specjalnie 
uformowanych klocków w tradycyjnych 
rozwiązaniach jest praktycznie niemożliwe. 
System  pozwala stworzyć nie tylko pojazdy, 
krzesełka czy też słonia z ruchomą trąbą,  
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 350 klocków 
- co najmniej 40 akcesoria( osie duże, osie 
małe, koła duże z opakowania, kominy, 
nakładki na klocki, łuki fluorescencyjne) 
- naklejki 

62. 
Klocki kreatywne do 
składania zwierząt 

2 Kpl. 

Klocki kreatywne do składania zwierząt 
Drewniane klocki o fantazyjnych kształtach i 
niecodziennych motywach służą kreatywnej 
zabawie. Podczas budowania zwierzątek 
dzieci nie tylko rozwijają swoją wyobraźnię, 
lecz także doskonalą precyzję ruchów rak i 
koordynacje wzrokowo-ruchową. Z klocków 
można zbudować 10 różnych postaci, gdyż 
tyle jest samych główek zwierząt.  

63. Klocki ZOO 1 Kpl. 

Zestaw Zoo formie różnokolorowych 
wielościanów, wykonana z tworzywa 
sztucznego (najczęściej plastiku). Głównym 
zadaniem klocków jest budowanie zdolności 
przestrzennych i kreatywnych dziecka: 
poprawiają chwytliwość dłoni, budzą 
kreatywność i poruszają wyobraźnię. 
Klocki służące do zabawy wielokrotnej 
(możliwość powtórnego składania i 
rozkładania budowli w różnych 
kombinacjach). Konstrukcyjne możliwości 
klocków zwiększają się z każdym kolejnym 
rokiem, a producenci tworzą różne opcje ich 
łączenia: przez nakładanie klocków jeden na 
drugi, sczepianie ich ze sobą, zahaczanie. 
Min. 500 elementów. 

 

64 Nakładki 10 Szt. 

Zabawna nakładanka przedstawiające różne 
środki transportu lub zwierzęta z farmy 
naśladująca ich odgłosy. Kołki 
przymocowane do elementów ułatwiają 
nakładanie. Zabawa uczy spostrzegawczości, 
rozwija koordynację i słownictwo. 
Wymagana bateria, co najmniej  7 
elementów do nakładania • wymiary ok.: 28 
x 28 cm. 
Każda nakładanka ma przedstawiać inny 
motyw.  

65. Przybijanka   

W zestawie: 
Co najmniej 45 kolorowych elementów do 
układania, drewniany młotek, gwoździki, 
tablica korkowa 21 x 21 cm 

 
      

66. 
Warsztat z 
narzędziami 

1 Kpl. 

Zestaw umożliwiający ćwiczenie m.in. 
wkręcanie śrub, wiercenie, wbijanie gwoździ 
i piłowanie. Zestaw zawiera m.in. piłę,  
młotek, śrubokręt, klucz,  listewki,  kostki, 
plastikowe śrubki, plastikowe nakrętki 
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67. 
teatrzyk dla pacynek 
oraz sklep z 
akcesoriami 

1 Kpl. 

Duży drewniany teatrzyk i sklep 2 w 1. 
Idealna zabawka, która uczy i bawi. Teatrzyk 
pomoże rozwinąć wyobraźnię Twojego 
dziecka a sklep pomoże w nauce liczenia i 
dysponowania pieniędzmi. Wielki zestaw w 
którym znajdują się: Sklep i teatr, pacynki, 
kasa elektroniczna, art. spożywcze. 
Warzywny stragan zachęca do zakupów 
kolorową markizą i ladą pod którą znajdują 
się półki i koszyki pełne smakowitych 
akcesoriów: młode marcheweczki, świeże 
pomidorki, dorodne dynie, soczysta sałata, 
dojrzałe banany i słodkie gruszki. 
Dodatkowo specjalna tabliczka, na której 
można zanotować aktualne ceny 
produktów. Na samej górze znajduje się 
przestrzeń, na której za pomocą kolorowej 
kredy (nie zawiera) można napisać nazwę 
swojego sklepu lub produkty, które są 
aktualnie w promocyjnej cenie. Teatrzyk 
wyposażony jest w czerwoną kurtynkę i 
dużą tablicę, na której dzieci mogą 
odnotować na jaki spektakl zapraszają, 
kiedy się odbędzie i kto wystąpi w roli 
głównej. Wymiary zabawki: ok.: 68 x 22 x 
108 cm. Wysokość lady/sceny: ok.: 51 cm.   

68. pacynki bajkowe 1 Kpl. 

Pacynki na rękę to świetna zabawa dla 
wszystkich dzieci. Idealnie sprawdzi się do 
odtworzenia znanych bajek, ale i 
wymyślenia własnych ich wersji lub całkiem 
nowych historii. W skład zestawu wchodzą 
pacynki: króla, czarodzieja, pajacyka, babci, 
dziewczynki, zbójnika, policjanta (lub innego 
urzędnika), leśniczego\myśliwego, chłopca, 
królewny, wilka, smoka. Figurki o 
drewnianych głowach. Głowy są wydrążone 
w środku, aby można było włożyć palec. W 
skład zestawu wchodzą również drewniane 
elementy jak strzelba, miecz i pałka. 
Wysokość pozostałych pacynek ok. 25cm, 
szerokość ok. 17cm 

 

69. 
Maski do 
samodzielnego 
wykonania 

1 Kpl. 

Maski do samodzielnego wykonania na 
podstawie gotowych wzorów. Rozwijają 
wyobraźnię i zdolności manualne. 
• co najmniej 40 szt. 
• wymiary ok.: 21 x 27 cm 

 

70. Papierowe twarze 1 Kpl. 

Papierowe twarze 
Wycięte z papieru duże twarze. Przydatne w 
różnorodnych zabawach plastycznych i 
edukacji międzykulturowej. Twarze 
występują w ośmiu tonacjach skóry z całego 
świata. • 50 twarzy papierowych (8 odcieni 
skóry, papier jednostronnie barwiony) • 
wym. 13 x 20 cm 

 

71.  Hula Hop 15 szt 

Hula Hop – średnica około 70 cm 

 

72. 
Płotki do 
pokonywania 
przeszkód 

1 kpl 

Do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. 
Wymiary ok.: 56,6 x 13,3 x 12,2 cm. Co 
najmniej 4 szt. w różnych kolorach 
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73. Piłka z PCV 8 Szt. 

Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych 

 

74. Worki do skakania 6 Szt. 

Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń 
sportowych.  Wymiary ok.: . 25 x 25 x 60 
cm. 

 

75. Książeczki z bajkami  25 Szt. 

Książki dla dzieci przedszkolnych z morałem 
i wyjaśniające funkcjonowanie świata typu 
np.: ”Tylko bez całowania!, czyli jak sobie 
radzić z niektórymi emocjami”; „Dwie 
minutki z bajką”; „Poznaj mój głos Piesek 
Tropek Podwórkowi przyjaciele” ”Bajki 
dodają odwagi ”Bobry mówią dzień dobry”; 
„ To ja-historie, które dodają dzieciom 
pewności siebie”; ‘Świetnie sobie 
poradziłeś”;„ Chyba jestem nieśmiały” itp. 
Świat bajek swoim przekazem zaczarowuje i 
odmienia dziecko. Pobudza jego ciekawość, 
staje się bliższy jego sercu, dzięki czemu 
lepiej radzi sobie ono ze swoimi 
problemami. 25 różnych książek.  

76. Klocki   3 Szt. 

 
 
Ok. 188 klocków w kolorowym kartonie, 
zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 
lat, 8 dwustronnych kart inspiracji, 
unikatowe klocki pozwalające na 
budowanie konstrukcji służących do 
wyrażania emocji. 
 
Zestaw zachęca dzieci do odkrywania świata 
emocji. Mali odkrywcy badają różne 
uczucia, poznając ich cechy wspólne oraz 
różnice, uczą się też je rozpoznawać. Zestaw 
zawiera 8 dwustronnych kart konstrukcji, 
pomagających w początkowych etapach 
pracy.  

77. Klocki   3 Szt. 

 
 
Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się z ok.: 49 elementów. 
Przedszkolak otrzymuje kartę budynku, 
która umożliwia mu budowanie swojego 
zwierzaka, zbierając odpowiednie klocki 
(takie jak na rysunku). Podczas 
konstruowania kolorowych i prostych 
modeli, dzieci uczą się rozpoznawania 
kształtów i kolorów oraz odpowiedniego 
dopasowywania. Przedszkolaki 
współpracują, komunikują się oraz pracują z 
innymi dziećmi, przestrzegając zasada gry.  

78. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat, składa się z co najmniej 16 
elementów. 
Zestaw ten pozwala przedszkolakom bawić 
się 4 odmiennymi rodzinami, po 4 członków 
każda. Przedszkolaki mogą odgrywać różne 
role. Zestaw ten jest doskonały do zabaw 
dowolnych, ale może być również 
wykorzystywany do nauczania 
dyrektywnego, ponieważ zachęca do  
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dyskusji na temat podobieństw i różnic 
występujących pomiędzy ludźmi. Zestaw 
daje sposobność do rozpoczęcia rozmowy 
na temat różnic płciowych, kulturowych i 
relacji rodzinnych. 

79. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 2-5 lat. Składa się ze co najmniej 154 
elementów, umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 
Rozszerzony zestaw Farma – uczy dzieci 
hodowli i pielęgnacji zwierząt, wegetacji i 
uprawy roślin. Można wykorzystać go do 
nauczania wielu rzeczy, począwszy od 
odgłosów zwierząt, przechodząc do bardziej 
złożonych zagadnień, jak sposoby opieki nad 
zwierzętami, jak pory roku wpływają na 
zaopatrzenie żywności i uprawę roślin. 
Zestaw tym może bawić się wiele dzieci, 
ponieważ zawiera on wiele zróżnicowanych 
elementów i jest idealnym sposobem na 
pobudzenie kreatywności. Zachęca do 
dowolniej/luźnego bawienia się i inspiruje.  

80. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. Składa się ze co najmniej 167 
elementów. 
Matematyczny pociąg jest ekscytującym i 
oryginalnym sposobem nauczania 
przedszkolaków podstaw matematyki przy 
dobrej zabawie. Dzieci czerpią przyjemność 
ze wspólnego odkrywania liczb, ilości 
podczas załadowywania i rozładowywania 
klocków na pociąg za pomocą dźwigu. 
Figurki, ładunki i akcesoria znajdujące się w 
tym zestawie zachęcają dzieci do 
odgrywania różnorodnych scenariuszy 
związanych z koleją. 
Zestaw składa się z: pociągu, 5 wagonów i 
23 elementów kolejowych, zawiera 3 
dwustronne karty aktywności – podstawy 
matematyki  

81. Klocki   3 Szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 32 
elementów, przeznaczony jest dla 1-6 dzieci 
w wieku 2-5 lat. 
Pomaga dzieciom zrozumieć, jak korzystać z 
transportu drogowego oraz jak funkcjonuje 
społeczność. W skład zestawu wchodzi: 
samochód rodzinny, samochód policyjny, 
pogotowie ratunkowe, laweta, motocykl, 
wywrotka, traktor i 4 kierowców. Zestaw 
ten został stworzony w celu symulowania 
twórczej zabawy. Każdy pojazd może być 
zintegrowany z budynkiem i został 
zaprojektowany, tak, że kierowcy pasują do 
każdego pojazdu. Poprzez odgrywanie roli 
kierowcy, dzieci wchodzą ze sobą w 
interakcję, odkrywają, jaką funkcję pełnią 
serwisy społecznościowe, jak pomagają 
sobie nawzajem. Odkrywanie reprezentacji 
relacji interpersonalnych stanowi istotny 
element procesu socjalizacji.   

82. Klocki   3 Szt. 

 Zestaw przeznaczony jest dla 1-6 dzieci w 
wieku 1,5+.  Składa się ze co najmniej 147 
elementów umieszczonych w plastikowym 
pudełku. 
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83. Klocki   3 Szt. 

Cechy zestawu: co najmniej 280 elementów, 
8 dwustronnych kart inspiracji z 16 
modelami do budowy, 5 kart aktywności 
inspirujących zabawę i naukę 

 

84. Klocki   3 Szt. 

Zestaw zawiera co najmniej 160 klocków 
DUPLO w kolorowym kartonie, Wiek dzieci: 
3-5 lat, Zestaw przeznaczony dla grupy 1-6 
osób. 6 dwustronnych kart konstrukcji / 
inspiracji w zestawie. 
Zestaw pozwalający na kreatywną zabawę. 
Pomaga w rozwoju motoryki małej, 
wspomaga umiejętności komunikacyjne i 
zachęca do współpracy. W pakiecie 6 
dwustronnych kart konstrukcji.  

85. Klocki   3 Szt. 

Zestaw przeznaczony dla 1-6 dzieci w wieku 
2-5 lat. 
Składa się z co najmniej 104 elementów, 
pakowany w plastikowej skrzynce. 

 

86. 
Model szkieletu 
człowieka 

1 Szt. 

Szkielet o wysokości równej połowie 
naturalnej wielkości dobrze oddaje 
najważniejsze elementy kostne. Ruchome 
mocowanie kości kończyn górnych i dolnych 
pozwala ukazać funkcjonowanie stawów. 
Atutem modelu jest kolorystyczne 
zaakcentowanie korzeni nerwowych, rdzeń 
kręgowy i tętnicy kręgowej. Można także 
zademonstrować procesu wypadania dysku 
międzykręgowego. Wysokość ok.: 85 cm  

87. 
Bakterie i wirusy - 
plansza 

1 Szt. 

Bakterie i wirusy - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

88. 
Mózg człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Mózg człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

89. 
Szkielet człowieka - 
plansza 

1 Szt. 

Szkielet człowieka - plansza 
 
Plansza o wymiarach 100x70cm, gotowa do 
zawieszenia. 

 

90. 
Matematyka 
sensoryczna 1 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna daje podwaliny 
matematyzacji, bez których nie jest możliwe 
wprowadzenie pojęć abstrakcyjnych 
(charakterystycznych dla matematyki). 
Dobre podstawy, ugruntowane 
umiejętności są gwarancją sukcesów 
uczniów. Matematyka sensoryczna 
wprowadza w cechy przedmiotów (kolor, 
kształt, wielkość) poprzez identyfikowanie, 
porównywanie, percepcyjne modelowanie 
(analiza i synteza)." 
Sesje 1-30. Wiek 2,5 - 3,5 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  



 

69 
 

91. 
Matematyka 
sensoryczna 2 

1 kpl. 

"Matematyka sensoryczna wywołuje 
fenomenalne wrażenie. Posiada on głębię i 
rozmach, rygor i elastyczność. Będzie 
doskonalić umiejętności rozwojowe małych 
dzieci. Przeznaczony jest do wszystkich 
dzieci, niezależnie od ich zdolności i 
oczywistego faktu, że jest również korzystny 
dla tych najzdolniejszych. Wyrównuje 
szansy edukacyjne dzieci z terenów 
wiejskich, małych miasteczek i dużych 
miast." 
Część 2, sesje 31-60 
Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

92. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

93. Matematyka 1 1 Kpl. 

"Matematyka – operacje matematyczne na 
materiale konkretnym (nie liczbowym – bez 
cyfr) pozwalają zrozumieć trudne relacje 
zachodzące między liczbami. Dają podstawę 
do wprowadzenia kodu cyfrowego i 
symbolicznego, bez którego dzieci nie są w 
stanie zrozumieć tak trudny materiał." 
 Co najmniej 30 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

94. Matematyka 2 1 Kpl. 

"Matematyka – doskonałe ćwiczenia 
myślenia operacyjnego, ćwiczenia uczące 
rozumienia pojęć liczby we wszystkich 
aspektach, doskonałe wprowadzenie 
działań matematycznych" 
Co najmniej 38 scenariuszy zabaw 
edukacyjnych dla nauczyciela 
    1 komplet pomocy dla nauczyciela 
    10 kompletów pomocy dydaktycznych dla 
dzieci (do wycięcia)  

95. gniotki 25 Szt. 

Wykonane z masy plastycznej, po 
naciśnięciu zmieniają kształt. 
Wymiary: ok.: 9 x 6 cm 

 

96. 
Woreczki 
gimnastyczne 

25 Szt. 

Materiał: Bawełna    
Wypełnienie: Groch 
Waga: ok.: 150-160 gramów   
Wymiary ok.:: 12cm x 10cm x 1,5cm  

97. 

Piłeczka 
rehabilitacyjno-
relaksacyjna z 
kolcami 

6 Szt. 

Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z 
kolcami - 7 cm (kolczatka) 
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98. 
Spinacze (klamerki) 
drewniane 

25 Szt. 

Spinacze ok. 7,5 cm co najmniej 25 sztuk 
materiał: buk | kolor: naturalny 
Komplet spinaczy wykonanych z drewna 

 

99. Kostki do gry 25 Szt. 

Kostki Do Gry ok.: 1,3cm 

 

100. bączki 25 Szt. 

Materiał: lakierowane drewno i plastikowy 
trzpień 
 
Wymiary: średnica ok.: 6cm 

 

101. Piłeczki kauczukowe 25 Szt. 

kauczukowa piłeczka niedużych rozmiarów 
dla dzieci. 
Wielkość piłki co najmniej 3cm. 

 

102. Drewniane korale 3 Kpl. 

Zestaw co najmniej 30 dużych drewnianych 
kolorowych korali do nawlekania na 
sznureczki. 
Korale mają różne kształty i kolory, dzięki 
czemu dziecki podczas zabawy może 
ćwiczyć koordynację wzrokowo - ruchową i 
wyrabiać zdolności manualne 
Zestaw zawiera: 
- co najmniej 30 korali, 
- 2 sznureczki - sznurowadła 
- pudełko.  

103. 
Gimnastyka 
paluszkowa - książka 

1 Szt. 

Program zawierający rozwojowe gry i 
zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, 
służące poprawie zdolności motorycznych i 
pisania odręcznego. Program ten pomaga 
rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. 
Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i 
sprawność manualną. Sprzyja użyciu i 
zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. 
Buduje zdolności kognitywne i dostarcza 
możliwości ćwiczenia samoregulacji  

104. 
gniotek w siatce-
winogrono 

25 Szt. 

Gniotek w siatce to zabawka antystresowa z 
bardzo miękkiej gumy, z drobnymi 
wypustkami, wypełnionej żelem i 
powleczonej siatką, przez którą podczas 
zgniatania wyciskają się różnokolorowe 
bąble. 
Materiał: miękka guma pvc/lateks/silikon 
ŚREDNICA GNIOTKA ok.: 5CM  

105. Wesoły Ludek 25 Szt. 

Wesoły Ludek to figurka (ok.: 12cm 
długości) wykonana z giętkiego materiału. 

 

106. 
Zwierzęta ze 
zwijanym językiem 

25 Szt. 

Zwierzęta ze zwijanym językiem wystarczy 
ścisnąć gumowe zwierzę, a natychmiast 
wystrzeli swój  
imponujący język na całą długość. 
Cechy produktu: 
− wielkość ok.: : 7cm 

 

107. 
Kolczasty ślimak do 
zgniatania 

25 Szt. 

Zabawka przedstawiająca sympatycznego 
ślimaka z ogromną ilością miłych w dotyku 
kolców. Cała zabawka została wykonana z 
żelowego, miękkiego i przyjemnego w 
dotyku materiału. Wnętrze zabawki 
wypełnione jest tylko powietrzem przez co 
można dowolnie zgniatać w dłoniach, a on i  
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tak powróci do swojego pierwotnego 
kształtu. Wielkośc ok. 8 cm 

108. Nakręcane zabawki 25 Szt. 

Różne wzory nakręcanych zabawek 

 

109. Galaktyczna masa 25 Szt. 

GLUT - MASA GALAKTYCZNA 
Glut w słoiku 
Wymiary opakowania ok.: 5x4cm 

 

110. Kastaniety 12 Szt. 

Klasyczny, hiszpański instrument 
muzycznym w wesołym wydaniu. Są nim 
prześliczne, drewniane kastaniety. 
Instrument będzie nieodzowną pomocą w 
procesie wykształcania wrażliwości 
muzycznej Twojego dziecka a także nauczy 
poczucia rytmu oraz poprawi koncentrację. 
Doskonały pomysł na prezent. 
Wymiary ok.:  8x8x5cm  

111. Marakasy drewniane 12 Szt. 

Rewelacyjne dla dzieci początkujących 
rozwijają mała motorykę i logiczne myślenie 
oraz zapewnią dzieciom fascynującą 
wielogodzinną zabawę i pobudzą 
wyobraźnie 
Wymiary ok.:  długość 20 cm, średnica 6 cm  

112. Marakasy drewniane 12 Szt. 

5 dużych dzwonków na pałąku połączone z 
drewnianym uchwytem. Idealnie nadają się 
do ćwiczeń rytmicznych oraz do zabawy z 
dziećmi i dla dzieci. 
Wymiary: 
długość – ok. 14 cm 
wysokość – ok. 10 cm 
średnica dzwonka – ok.: 3 cm  

113. Tuby dźwiękowe 1 Kpl. 

Wykonane plastiku. Kolorowe i lekkie tuby 
wydają różne dźwięki w zależności od ich 
długości. Uderzać możemy o krzesełka, 
podłogę, dłonie, tablicę. Odpowiednie do 
nauki rytmu i wygrywania melodii. 
co najmniej 8 szt. 
Wymiary: ok.: długość o od 30 do 63 cm  

114. tamburyn 2 Szt. 

zabawka muzyczna- mały płaski bębenek na 
obręczy z brzęczącymi blaszkami. 
Wymiary ok.: 
Średnica - 21 cm 
wysokość -5 cm  

115. bębenek 3 Szt. 

zabawka muzyczna- bębenek  
Wymiary zabawki ok.: 
średnica: 20cm x wysokość: 10cm 

 

116. chusty 31 Szt. 

Zwiewna i wytrzymała chusta. Ćwiczy 
zwinność, zręczność, refleks i 
spostrzegawczość. Doskonała do 
wykorzystania w czasie zabaw przy muzyce. 
Chusta może stanowić również element 
scenografii. 
Wymiary ok.:  40 x 40 cm 
• 100% nylonu  
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117. Piłka do rytmiki 25 Szt. 

 Średnica ok.:  17 cm 
różne kolory 

 

118. 
Torba małego 
muzyka 

8 Kpl. 

  
Produkt wspierający pracę z dzieckiem 
zdrowym i ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na 
zajęciach muzykoterapii. Poszczególne 
instrumenty mogą posłużyć również na 
zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji 
lub wyrażania emocji. Wszystkie 
instrumenty umieszczone w praktycznej 
torbie z kieszonkami. Torba wykonana z 
tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby 
po złożeniu 42 x 42 cm • 17 instrumentów: - 
tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, 
dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, 
dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., 
wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 
10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 
5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - 
marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany 
tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z 
membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z 
pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny 
tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 
cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas 
wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm 
* zawartość torby może się minimalnie 
różnić wyposażeniem od powyższego opisu.  

119. 
Tęczowe szarfy do 
tańca 

4 Szt. 

 Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę do 
zabaw swobodnych i ćwiczeń fizycznych. 
Długość ok. 90 cm 

 

120. pompony 25 Kpl. 

 pompony cheerleaderskie z uchwytem 
25 kompletów (po 2 sztuki) 
 

 

121. parasolki 25 Szt. 

 Długość parasolki ok.55 cm, średnica czaszy 
ok. 70cm. 
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Zadanie nr 3 - Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do Ośrodków Wychowania 

Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

 

1) Wyposażenie meblowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie (Zespół 

Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-022 Suchy Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. meblościanka 2 kpl. 

Zestaw meblowy wykonany z płyty laminowanej w tonacji 
klonu oraz białej, o gr. minimum 18 mm, fronty wykonane z 
foliowanej płyty MDF, o gr. minimum 18 mm. 
szafka XL z 3 półkami, 1 szt.  
drzwiczki średnie 90 (biały) (zawias z lewej strony), 1 szt.  
drzwiczki średnie 90 (szary) (zawias z prawej strony), 1 
szt. /drzwiczki średnie 90 (brązowy) (zawias z lewej strony), 
1szt.  
drzwiczki średnie 90 (biały) (zawias z prawej strony), 1 szt.  
regał wielofunkcyjny, 1 szt.  
drzwiczki 90 z zamkiem średnie, 1 para (biały), 1 szt.  
skrzynia mała (brązowy), 2 szt.  
skrzynia mała (biały), 1 szt.  
małe  drzwiczki 90, mocowane do przegrody (szary) (zawias 
z prawej strony), 1 szt.  
małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody (biały) (zawias z 
prawej strony), 1 szt.  
drzwiczki średnie 90 (szary) (zawias z prawej strony), 1 szt.  
skrzynia mała (szary), 1 szt.  
szafka XL na 2 szerokie szuflady, 1 szt.  
szuflada szeroka (szary), 1 szt.  
szuflada szeroka (biały), 1 szt.  
szafka M+ na plastikowe pojemniki - z 2 przegrodami, 1 szt.  
Pojemnik płytki 1 (transparentny), 21 szt.  
Pojemnik duży 3 (transparentny), 3 szt. 

 

2. Szafka plastyczna 2 szt. 

Wykonanie: płyta laminowana o grubości 18 mm lub 
większej, wymiary (SxGxW) ok.: 900x400x825mm, na 
kółeczkach do przetaczania 3 półki w tym jedna zamykana 
drzwiczkami. Kolory do ustalenia z użytkownikiem. 

 

3.  Stół prostokątny 4 szt. 

Wymiary (SxGxW) ok.: 1200 x 700 x 460-590 mm. Stół 
przedszkolny o regulowanej wysokości - roz.1-3. Stelaż - 
rura stalowa Ø ok. 50 mm. Kolory do ustalenia z 
użytkownikiem. Do wykorzystania zarówno na zajęcia jak i 
do jadalni. 

 

4. krzesełka 16 szt. 

Krzesło przedszkolne roz. 3 
  
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Stelaż wykonany z 
rury Ø ok.: 20 mm 

 

5. biblioteczka 1 szt. 

Bblioteczka z przegrodami. 
Wykonana z płyty laminowanej 
Wymiary (SxGxW) ok.: 800x390x700 mm. 

 

6. 
Biurko dla 
nauczyciela 

1 szt. 

Wykonane z płyty laminowanej. Wymiary (SxGxW) ok.: 1200 
x 600 x 760 mm. Wyposażona w co najmniej jedną szafkę 
zamykaną i szufladę.  
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7. 
 Krzesło obrotowe 
dla nauczyciela  

1 szt. Wymiary (SxWxG): ok. 600 x 920 x 640 mm 

 

8. Szatnia dla dzieci 2 szt. 
Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone PCV. 
Pięcioosobowa szatnia przedszkolna, wyposażona w 5 
podwójnych haczyków. Pod ławką kratka na buty. 

 

9. 
 Tablica 
informacyjna  

4 szt. 

Tablica tekstylna 170 x 100 cm. 
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze 
srebrnym. 
Kolor szary kolor: tablica niebieska, Powierzchnia: do 
przypięcia | Kolor :materiału tekstylnego szary 

 

10. Szafa z łóżeczkami 5 kpl. 

    Wykonana z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm. 
Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek 
przedszkolnych oraz pościeli. Dla 15 kompletów. W górnej 
części znajdują się przegródki na pościel, w dolnej jest 
miejsce na łóżeczka. (SxGxW) wymiary ok.: 1420 x 620 x 
2010 mm; 
 
 

 

11. Dywan  2 szt. 

Wymiary ok.: 2000 x 3000 mmm; dywan łatwy w 
czyszczeniu i odporny na zabrudzenia, szybkoschnący, wzór 
w motywy dziecięce 
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2) Wyposażenie meblowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach (Szkoła 

Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 Suchy Dąb) 

 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

12. meblościanka 2 kpl. 

Wykonanie: płyta laminowana o grubości 18 
mm lub większej, obrzeża oklejone PCV. 
 Wymiary (SxGxW) ok.:  3600 x 390 x 1900 mm 
W skład zestawu wchodzą 4 części: 1 regał: 
wymiary (SxGxW) ok.:  900 x 390 x 1900 mm z 
2 drzwiczkami , w środku 6 półek; 1 regał 
wymiary (SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm z 
6 drzwiczkami w środku 6 przegródek; 1 regał 
wymiary (SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm 
otwarty, 6 przegródek; 1 regał wymiary 
(SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm, 8 szuflad. 
Kolory do ustalenia z użytkownikiem.  
 
 
 

 

13. Szafka plastyczna 2 szt. 

Wykonanie: płyta laminowana o grubości 18 
mm lub większej, wymiary (SxGxW) ok.: 
900x400x825mm, na kółeczkach do 
przetaczania 3 półki w tym jedna zamykana 
drzwiczkami. Kolory do ustalenia z 
użytkownikiem. 

 

14.  Stół prostokątny 4 szt. 

Wymiary (SxGxW) ok.: 1200 x 700 x 460-590 
mm. Stół przedszkolny o regulowanej 
wysokości - roz.1-3. Stelaż - rura stalowa Ø ok. 
50 mm. Kolory do ustalenia z użytkownikiem. 

 

15. krzesełka 16 szt. 

Krzesło przedszkolne roz. 3 
  
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Stelaż 
wykonany z rury Ø ok.: 20 mm 

 

16. biblioteczka 1 szt. 

Bblioteczka z przegrodami. 
Wykonana z płyty laminowanej 
Wymiary (SxGxW) ok.: 800x390x700 mm. 

 

17. 
Biurko dla 
nauczyciela 

1 szt. 
Wykonane z płyty laminowanej. Wymiary 
(SxGxW) ok.: 1200 x 600 x 760 mm. 
Wyposażona w co najmniej dwie szuflady.  

 

18. 
 Krzesło obrotowe 
dla nauczyciela  

1 szt. Wymiary (SxWxG): ok. 600 x 920 x 640 mm 
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19. Szatnia dla dzieci 2 szt. 

Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża 
oklejone PCV. Pięcioosobowa szatnia 
przedszkolna, wyposażona w 5 podwójnych 
haczyków. Pod ławką kratka na buty. 

 

20.  Tablica informacyjna  4 szt. 

Tablica tekstylna 170 x 100 cm. 
Rama wykonana z profilu aluminiowego w 
kolorze srebrnym. 
Kolor szary kolor: tablica niebieska, 
Powierzchnia: do przypięcia | Kolor :materiału 
tekstylnego szary 

 

21. Dywan  2 szt. 

Wymiary ok.: 2000 x 3000 mmm; dywan łatwy 
w czyszczeniu i odporny na zabrudzenia, 
szybkoschnący, wzór w motywy dziecięce 
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3) Wyposażenie meblowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczek 

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88; 83-022 Grabiny-Zameczek) 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

22. meblościanka 2 kpl. 

Wykonanie: płyta laminowana o grubości 18 
mm lub większej, obrzeża oklejone PCV. 
 Wymiary (SxGxW) ok.:  3600 x 390 x 1900 mm 
W skład zestawu wchodzą 4 części: 1 regał: 
wymiary (SxGxW) ok.:  900 x 390 x 1900 mm z 
2 drzwiczkami , w środku 6 półek; 1 regał 
wymiary (SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm z 
6 drzwiczkami w środku 6 przegródek; 1 regał 
wymiary (SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm 
otwarty, 6 przegródek; 1 regał wymiary 
(SxGxW) ok.: 900 x 390 x 1300 mm, 8 szuflad. 
Kolory do ustalenia z użytkownikiem.  
 

 

23. Szafka plastyczna 2 szt. 

Wykonanie: płyta laminowana o grubości 18 
mm lub większej, wymiary (SxGxW) ok.: 
900x400x825mm, na kółeczkach do 
przetaczania 3 półki w tym jedna zamykana 
drzwiczkami. Kolory do ustalenia z 
użytkownikiem. 

 

24.  Stół prostokątny 8 szt. 

Wymiary (SxGxW) ok.: 1200 x 700 x 460-590 
mm. Stół przedszkolny o regulowanej 
wysokości - roz.1-3. Stelaż - rura stalowa Ø ok. 
50 mm. Kolory do ustalenia z użytkownikiem. 
Do wykorzystania zarówno na zajęcia jak i do 
jadalni. 

 

25. krzesełka 40 szt. 

Krzesło przedszkolne roz. 3 
  
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Stelaż 
wykonany z rury Ø ok.: 20 mm. Do 
wykorzystania zarówno na zajęcia jak i do 
jadalni. 

 

26. biblioteczka 1 szt. 

Bblioteczka z przegrodami. 
Wykonana z płyty laminowanej 
Wymiary (SxGxW) ok.: 800x390x700 mm. 

 

27. Szatnia dla dzieci 4 szt. 

Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża 
oklejone PCV. Pięcioosobowa szatnia 
przedszkolna, wyposażona w 5 podwójnych 
haczyków. Pod ławką kratka na buty. 

 

28.  Tablica informacyjna  4 szt. 

Tablica tekstylna 170 x 100 cm. 
Rama wykonana z profilu aluminiowego w 
kolorze srebrnym. 
Kolor szary kolor: tablica niebieska, 
Powierzchnia: do przypięcia | Kolor :materiału 
tekstylnego szary 

 

29. Dywan  2 szt. 

Wymiary ok.: 2000 x 3000 mmm; dywan łatwy 
w czyszczeniu i odporny na zabrudzenia, 
szybkoschnący, wzór w motywy dziecięce 
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Zadanie nr 4 - Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do Ośrodków Wychowania 

Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

 

1) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym 

Dębie (Zespół Szkół w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-022 Suchy Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 
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6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 
ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
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• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 
tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  
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14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 

 

15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 
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21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 

 

22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 
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30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 

 

31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 
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38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  

39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 
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46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 
 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  
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54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 

 

55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 
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62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 

 

63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

6 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 
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72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 

 

73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 25 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 20 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 50 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 150 Szt. 

 żelowy długopis występujący z 
Kolor: niebieski – 120 szt., zielony – 10 szt., 
czerwony – 10 szt., czarny – 10 szt. 

 

80. Flamastry   50 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

50 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
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82. Blok rysunkowe A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 

 

83. Blok rysunkowe A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 50 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 200 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  
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2) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach 

(Szkoła Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 Suchy 

Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 
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6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 
ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
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• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 
tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  
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14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 

 

15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 
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21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 

 

22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 
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30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 

 

31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 
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38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  

39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 
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46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  
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54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 

 

55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 
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62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 

 

63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

6 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 
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72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 

 

73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 25 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 20 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 50 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 150 Szt. 

 żelowy długopis występujący z 
Kolor: niebieski – 120 szt., zielony – 10 szt., 
czerwony – 10 szt., czarny – 10 szt. 

 

80. Flamastry   50 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

50 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
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82. Blok rysunkowe A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 

 

83. Blok rysunkowe A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 50 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 200 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  
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3) Wyposażenie papierniczo-biurowe do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-

Zameczek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88; 83-022 Grabiny-

Zameczek) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Zestaw uzupełniający 
do prac plastycznych 

1 kpl. 

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych 
elementów uzupełniających prace plastyczne, 
a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki 
czy palety, które pozostaną w placówce na 
długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 2800 
szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz 
mały-choinka 1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. 
Dziurkacz mały-listek 2 szt. Dziurkacz mały-
serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 2 szt. 
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 
10 szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat 
złoty 1 szt. Brokat srebrny 1 szt. Brokat 
czerwony 1 szt. Brokat zielony 1 szt. Patyczki 
kolorowe, 50 szt.  1 kpl. Oczy czarne, 100 szt. 1 
kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka małe 1 kpl. 
Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 
110 szt. 1 kpl. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 

 

2. 
Pojemnik na 
przybory 

2 szt. 
Drewniany pojemnik na przybory wymiary ok.: 
wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm 

 

3. Brystole A1 4 kpl. 

Paczka brystolu zawiera 20 kartek w kolorze 
błękitny, czerwony, seledynowy i żółty. Razem 
80 kartek. 

 

4. Brystole A2 4 kpl. 

Format A2 ( 42x59.4 cm) 
Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 

 

5. Brystole A4 2 kpl. 

Ilość arkuszy - 50 kartek 
Ilość kolorów w zestawie - 10 kolorów 
Ilość arkuszy z koloru - 5 kartek 
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6. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji złożonych z papieru, składający się z 
co najmniej 88 elementów: • 5 szt. 
kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 
5 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) • 4 szt. kolorowego kartonu z motywem 
(24 x 34 cm, 270 g/m2) • 2 szt. kolorowego 
papieru transparentnego (25 x 32,5 cm, 115 
g/m2) • 3 szt. kolorowego kartonu falistego 
(25 x 35 cm) • 1 arkusza białego jedwabiu 
(15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z naklejkami • 50 
ozdobnych kolorowych dżetów • 3 koszyczków 
z rączkami i etykietami • 2 wstążek • 12 
zapinek.  
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

7. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

2 kpl. 

Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, 
na cały rok, składający się ze c co najmniej 107 
elementów: • 2 szt. filcu (10 x 15 cm) • 2 szt. 
kartonu holograficznego (14 x 17 cm) • 5 szt. 
folii metalizowanej (19 x 24 cm) • 4 szt. 
kartonu falistego (25 x 35 cm) • 3 szt. kartonu 
falistego (17,5 x 25 cm) • 33 szt. papieru i 
brystolu kolorowego (25 x 35 cm, 130, 220 i 
300 g/m2) • 4 szt. papieru i brystolu złotego i 
srebrnego (17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2) 
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm) • 10 
szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42 
g/m2) • 6 szt. kartonu w prążki i kropki (17,5 x 
25 cm, 300 g/m2) • 1 szt. kartonu w gwiazdki 
(25 x 35 cm, 300 g/m2) • 20 szt. naklejanych 
oczek • 10 szt. drucików złotych • 6 
akcesoriów • propozycji wykonania ozdób. 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

8. 
Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych 

1 kpl. 

Bogaty zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający się z co 
najmniej 322 elementów: • 8 szt. kolorowego 
papieru (25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. 
kolorowych brystoli (25 x 35, 220 g/m2) • 5 
szt. papierów dekoracyjnych (25 x 35 cm, 250 
g/m2) • 1 papieru tęczowego (25 x 35 cm, 300 
g/m2) • 2 szt. transparentnych papierów z 
motywami (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 6 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 13 szt. bibuły (25 
x 35 cm, 20 g/m2) • 50 szt. składanego papieru 
(14 x 14 cm) • 4 szt. białego papieru 
wodoodpornego (20 x 20 cm) • 140 
kartonowych pasków (8 mm x 34,5 cm) • 30 
kamyczków • 40 elementów z folii piankowej • 
19 naklejek 3D 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

9. 

 Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 szt. 

Duży zestaw plastyczny o tematyce 
świątecznej do tworzenia, składający się ze 
conajmnie 198 elementów: 
• 15 szt. kolorowego papieru (25 x 35 cm, 130 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego brystolu (25 x 35 
cm, 220 g/m2) 
• 8 szt. kolorowego brystolu (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 2 szt. złotego i srebrnego papieru (25 x 35 
cm, 130 g/m2) 
• 3 szt. brystolu w gwiazdki (25 x 35 cm, 220 
g/m2) 
• 10 szt. papieru transparentnego (25 x 35 cm, 
42 g/m2) 
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• 11 szt. kolorowej tektury falistej (25 x 35 cm) 
• 2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (25 x 35 
cm) 
• 2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (20 x 
35 cm) 
• 50 szt. kolorowej folii metalizowanej (10 x 10 
cm) 
• 13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej 
tektury falistej 
• 10 drucików (dł. 50 cm) 
• 20 oczek naklejanych 
• 50 szt. słomek (dł. 22 cm) 
• propozycje wykonania ozdób 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

10. 

Kreatywny zestaw 
przyborów 
plastycznych o 
tematyce 
świątecznej 

1 kpl. 

Zestaw plastyczny o tematyce świątecznej do 
tworzenia dekoracji, ozdób i kartek 
świątecznych, składający się ze co najmniej 
169 elementów: • 8 szt. kolorowego papieru 
(25 x 35 cm, 130 g/m2) • 4 szt. kolorowego 
brystolu (25 x 35, 220 g/m2) • 3 szt. papieru 
dekoracyjnego (25 x 35 cm, 250 g/m2) • 2 szt. 
papieru transparentnego z motywami 
świątecznymi (25 x 35 cm, 115 g/m2) • 3 szt. 
tektury falistej (25 x 35 cm) • 2 szt. filcu (20 x 
30 cm, 150 g/m2) • 200 szt. samoprzylepnych 
kwadratów • 68 szt. białych i czerwonych 
świątecznych motywów z filcu • 2 szt. kartonu 
z motywami świątecznymi 3D (format A4) • 75 
szt. słomek naturalnych i kolorowych (dł. 22 
cm) • 1 złotego sznurka (dł. 3 m) 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu. 

 

11. Papier florystyczny  60 szt. 

wzornictwo - folklor, 
żywa kolorystyka, 
piękne kwiatowe wzory, 
wymiar arkusza ok.: 30,5x30,5 cm, 

 

      

12. 
Papier z motywami o 
tematyce ogród 

2 kpl. 

 Co najmniej 26 arkuszy 
 Co najmniej 13 różnych wzorów 
Wymiary ok.: 24 x 34 cm 

 

13. 
Papier w kolorze 
tęczy 

6 kpl. 

 
Papier jednostronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm  
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14. 
Papier dwustronny w 
kolorze tęczy 

2 kpl. 

Papier dwustronnie kolorowy. 
Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 22 x 32 cm 

 

15. Tektura w prążki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

16. Tektura w kropki 2 kpl. 

Tektura w prążki. Co najmniej 10 szt. 
Wymiary ok.: 25 x 35 cm. Gramatura min.: 
300g/m2 

 

17. 

Zestaw materiałów 
plastycznych złożony 
z filcu i dodatków 
zdobniczych 

1 szt. 

Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu 
i dodatków zdobniczych, składający się co 
najmniej  z: 
• 5 szt. filcu 1,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 4 szt. filcu 3,5 mm, wym. 20 x 30 cm 
• 9 kolorowych nici, dł. 3 m 
• 5 kolorowych motków wełny, 5 g 
• 1 igły do filcu 
• 40 szt. cekinów 
• 25 szt. kwiatków różowych 
• 20 szt. kwiatków czarnych 
• 25 szt. kwiatków złotych 
• 10 szt. kwiatków przezroczystych 
• 100 szt. zielonych koralików - słomek 
• 30 szt. koralików przezroczystych, 
opalizujących 
• 80 koralików złotych i srebrnych 
• 320 szt. koralików zielonych, żółtych, 
czerwonych, niebieskich wzorów 
* zawartość zestawu może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu.  

18. 
Folia piankowa 
gładka 

2 kpl. 

 Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia – co najmniej 15 sztuk 
• 15 kolorów • format: A4 • gr. 2 mm 

 

19. 
 Folia piankowa 
brokatowa 

2 kpl. 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, 
zszywania i klejenia. 
Błyszcząca brokatem folia, która nada 
estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą 
pracę plastyczną. Dostępne w ciepłych i 
przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, 
chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, 
brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). • co 
najmniej 10 arkuszy • format: A4 • gr. 2 mm  

20. 
 Folia piankowa 
karbowana 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy każdy w innym kolorze 
• format: A4 
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21. Folia piankowa tęcza 1 kpl. 

• co najmniej 5 arkuszy 
• format: A4 
• grubość 2 mm 

 

22. 
Tektura falista 3D 
mix 

2 kpl. 

Co najmniej 10 arkuszy 
• format: B4 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

23. 
Tektura falista B4 
fluo 

2 kpl. 

Tektura falista B4 fluo.  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 
 

 

24. Tektura tęczowa 1 kpl. 

Tektura tęczowa  
• co najmniej 10 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

25. 
 Beżowa tektura 
falista 

1 kpl. 

Beżowa tektura falista  
• co najmniej 100 arkuszy 
• wymiary ok.: 25 x 35 cm 

 

26. 
Zeszyt kartonów 
hologramowych 

2 kpl. 

Zeszyt kartonów hologramowych 
Co najmniej 8 arkuszy w różnych kolorach 
• format: B4 
• gramatura min.: 250 g/m2 

 

27. 
Folia holograficzna 
3D 

1 kpl. 

Folia holograficzna 3D 
Co najmniej 5 arkuszy w różnych kolorach 
• wymiary ok.: 23 x 33 cm 

 

28. 
Bibuła karbowana 
tęczowa 

2 kpl. 

Bibuła karbowana tęczowa 
• co najmniej 10 szt. 
• wym. ok.: 200 x 50 cm 

 

29. 
 Bibuła karbowana 
metalizowana 
czerwona 

2 Szt. 

Bibuła karbowana metalizowana czerwona 
Wymiary ok.: 200 x 50 cm. 
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30. 
Krepina 
metalizowana 

4 kpl. 

Krepina metalizowana 
• co najmniej 18 arkuszy 
• co najmniej 6 kolorów 
• wymiary ok.:  70 x 50 cm 

 

31. Krepina w kratkę 4 szt. 

Krepina w kratkę 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.: 250 x 50 cm 

 

32. Krepina w paski 2 szt. 

Krepina w paski 
• co najmniej 10 rolek 
• wymiary ok.:  200 x 50 cm 

 

33. Dziurkacze  14 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 1,5 
cm  

34. Dziurkacze 10 Szt. 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo 
lub do tworzenia złożonych wzorów. Nadają 
się także do wycinania wzorów z folii 
piankowej. Każdy z dziurkaczy ma wycinać inny 
element np.: jabłko, słońce, motyl, gwiazdka, 
kwiatek. wymiary elementu wyciętego ok.: 2,5 
cm  

35. 
Nożyczki 
przedszkolne 

4 kpl. 

Nożyczki przedszkolne 
• co najmniej 10 szt. 
• wymiary ok.: 14 cm 
• okrągłe końcówki 

 

36. 
Szablony do 
wycinania 

6 szt. 

Szablony do wycinania 
Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek na 
zdjęcia, obrazków itp. Każdy arkusz ma służyć 
do wyciannia innych elementów.  

37.  Klej uniwersalny 4 szt. 

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a 
także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi 
się przezroczysty. Pojemność co najmniej 1000 
g 
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38. 
Tempery różne 
kolory 

10 szt. 

Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i 
szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. 
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 
konsystencja zapewniają swobodne 
malowanie. Farby są na bazie wody, dzięki 
czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Pojemność co najmniej  1000 ml. Każda tuba w 
innym kolorze.  

39. Farby perłowe 2 kpl. 

Farba wodoodporna, która daje efekt 
perłowego lakieru. 
• 6 szt w różnych kolorach. 
• poj. 80 ml 

 

40. 
Farby do malowania 
palcami 

2 kpl. 

Zestaw farb do malowania palcami w 6 
kolorach. 
• 6 szt. 
• poj. 50 ml 

 

41. 
 Paletka do mieszania 
farb 

20 szt. 

Paletka do mieszania farb 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• wym. ok. 25 cm 

 

42. Kubeczki na farby 2 kpl. 

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a jednocześnie 
chroni farbę przed wylaniem. Łatwe do 
umycia. Co najmniej  10 szt. Wymiary ok.: 7 x 7 
cm 

 

43. 
 Zestaw pędzli 
okrągłych i płaskich 

2 kpl. 

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich 
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować 
pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. 
• co najmniej 30 szt. (15 okrągłych + 15 
płaskich) 
• rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

44. 
Szablony - Boże 
Narodzenie 

1 kpl. 

Szablony - Boże Narodzenie 
Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. Co najmniej 6 
szt. o średnicy ok.: 15 cm 

 

45. Szablony Wielkanoc 1 Kpl. 

 Szablony Wielkanoc 
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami 
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. 
Szablony są bardzo trwałe, łatwe do umycia. 
Można ich używać do odrysowywania 
kształtów kredkami, flamastrami lub farbami. 
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46. 
Grube druciki 
kreatywne krótkie 

1 Kpl. 

Grube druciki kreatywne krótkie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
Co najmnie 25 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

47. Druciki mix 2 kpl 

Druciki mix 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy. 
• co najmniej 250 szt. 
• wymiary ok.:  1,5 x 30 cm 
• różne kolory  

48. 
Cienkie druciki 
kreatywne długie 

2 kpl. 

Cienkie druciki kreatywne długie 
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których 
można uformować postacie zwierzątek, 
kwiatki lub które można przyklejać 
bezpośrednio do kartonu - tworząc barwne, 
pluszowe obrazy 
• co najmniej 100 szt. 
• wymiary ok.:  0,6 x 50 cm 
• różne kolory  

49. Oczka mix 2 kpl. 

Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

 

 
     

50. Kolorowe oczka 2 kpl. 
Kolorowe oczka 
Oczka z różnokolorowymi powiekami. • różne 
rozmiary • 18 g • ok. 60 szt. 

 

51. 
Zestaw naklejek - 
kolorowe oczka 

2 Kpl. 
Zestaw naklejek - kolorowe oczka 
Kolorowe, samoprzylepne oczy. • ok. 1000 szt. 
• średnica ok.:  1 cm 

 

52. Pompony 1 kpl. 

Pompony 

• co najmniej 100 szt. 

• co najmniej 8 kolorów 

• wymiary ok.: od 1,5 do 3 cm 

 

 

53. Piórka kolorowe 2 kpl. 

Piórka kolorowe 
Pióra w tęczowych kolorach, idealne do 
dekorowania prac plastycznych lub masek. 
Zapakowane w praktyczne, zamykane 
strunowo torebeczki. 
• co najmniej 10 torebek po 14 g 
• co najmniej 10 kolorów  
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54. 
Samoprzylepne 
piankowe kształty 

1 Kpl. 

Samoprzylepne piankowe kształty 
Piankowe kształty. 
 • różne kształty • co najmniej 1000 szt. • 
wym. od 1 do 5 cm 

 

55. Wzorki z filcu 2 kpl 
Wzorki z filcu 
• co najmniej 170 szt. 
• wym. ok. 25 mm 

 

56. Kształty z tkaniny  2 kpl. 

Kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• co najmniej 500 szt. 
• wym. ok.: od 1,2 do 2,5 cm 
 

 

57. 
Metalizowane 
kwadraciki 

2 Kpl. 
Metalizowane kwadraciki 
• co najmniej 6500 szt. 
• wymiary ok.:  1 x 1 cm 

 

58. Błyszczące krople 4 Kpl. 

Błyszczące krople 
• co najmniej 370 szt. 
• dł. od 0,5 do 1,5 cm 

 

59. 
Kryształowe 
kwiatuszki 

4 Kpl. 

Kryształowe kwiatuszki 
• co najmniej 200 szt. 
• wym. od 0,5 do 2 cm 

 
      

60. Błyszczące gwiazdki 4 kpl 

Błyszczące gwiazdki 
• co najmniej 350 szt. 

 

61. 
Cekiny - czerwone 
serca 

4 kpl 

Cekiny - czerwone serca 
• ok. 28 g • wymiary ok. 18 x 18 mm 
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62. Duże cekiny 2 Kpl. 

Duże cekiny 
• różne wzory 
• co najmniej 50 g 

 

63. 
Konfetti małe 
jajeczka 

4 Kpl. 

Konfetti małe jajeczka 
•co najmniej 6 g 
• pisanki 
• różne kolory 
• wym. ok.: 1,2 x 0,8 cm 

 

64. 
Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne 

4 kpl 

Tasiemki ozdobne samoprzylepne 
Zestaw co najmniej 4 tasiemek 
samoprzylepnych. Łatwo przyklejają się do 
różnych powierzchni. 
• długość co najmniej 10 m 
• 3 o szer. 15 mm i 1 o szer. 5 mm 
Jeden zestaw w motywach kwiaty, drugi w 
motywach święta.  

65. Taśma holograficzna 2 kpl 

Taśma holograficzna 
• co najmniej 6 rolek samoprzylepnej taśmy 
błyszczącej 
• 6 kolorów 
• wymiary ok.: 1,2 x 200 cm 

 

66. Sizal z brokatem 1 Kpl. 

Sizal z brokatem 
• co najmniej 5 szt. 
• wym. 23 x 33 cm 

 

67. 
Plastelina zestaw 
przedszkolny 

2 Kpl. 

Plastelina zestaw przedszkolny 
• waga co najmniej 2,8 kg • co najmniej 12 
kolorów po co najmniej 15 szt. • śr. Ok.: 1,3 
cm • dł. Ok.: 7,7 cm 

 

68. Foremki - serduszka 2 Szt. 

Foremki – serduszka 
forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. 
Wymiary ok.: 2 cm do 6,5 cm  

69. Gips do odlewów 4 Szt. 

Gips do odlewów 
Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz wysoką 
wytrzymałością. 
• co najmniej 1000 g  

70. Ramki na zdjęcia 2 Kpl. 

Ramki na zdjęcia do dekorowania, wykonane z 
twardej tektury. • co najmniej 48 szt. • wym. 
od 28 x 35,5 cm do 11,5 x 15 cm • 4 wzory 

 

71. 
Papier do 
drukowania 
dyplomów 

6 kpl 

Papier do drukowania dyplomów 
Gramatura co najmniej 170 g/m2 
W komplecie co najmniej 100 sztuk. Razem 
300 kartek A4 
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72. Woreczki strunowe 300 Szt. 

Rozmiar: 150x200mm 
 Grubość: 35 mikronów 

 

73. 
Pojemnik do 
przechowywania 

5 Szt. 

Cechy produktu: 
Wymiary:  ok.: 39,5 x 34,2 x H34,3 cm 
Pojemność: minimum 33 l 
Pokrywa zapobiegająca wysypywaniu się 
zawartości 

 

74. folia do laminowania 25 Kpl. 

folia do laminowania 
Format: A4 
Grubość: 80 mic. 
100 sztuk w komplecie. 

 

75. Papier ksero 20 kpl 

 
    Wymiary nośników: 210 x 297 mm 
    Karton zawiera 5 ryz papieru 
    1 ryza zawiera 500 arkuszy 
    Kolor arkuszy: biały 
    Gramatura: 80 g/m² 
    Papier klasy: C 

 

76. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 75 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

77. segregatory 25 Szt. 

Format: A4 
szerokość grzbietu 50 mm 
dwa otwory na przedniej okładce utrzymują 
segregator w zamknięciu – w kolorze 
fioletowym, 

 

78. Dzienniki zajęć 50 Szt. 

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, 
kursów, szkoleń o symbolu MEN I/6 

 

79. długopisy 150 Szt. 

 żelowy długopis występujący z 
Kolor: niebieski – 120 szt., zielony – 10 szt., 
czerwony – 10 szt., czarny – 10 szt. 

 

80. Flamastry   50 kpl. 

 Kolorowe mazaki w opakowaniu: 12 kolorów 
 

 

81. 
Kredki o trójkątnym 
przekroju 

50 kpl. 

 Ergonomiczne kredki ołówkowe o trójkątnym 
przekroju. Idealnie dopasowują się do małej 
dłoni dziecka. 24 kolory w opakowaniu 
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82. Blok rysunkowe A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 - biały 

 

83. Blok rysunkowe A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 16 - biały 

 

84. Blok techniczny A4 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

85. Blok techniczny A3 100 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.:10 - biały  

86. Blok rysunkowy A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A4  

87. Blok rysunkowy A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 20 kolorowych kartek A3  

88. Blok techniczny A3 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A3 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A3  

89. Blok techniczny A4 50 Szt. 

  
Blok przeznaczony jest do wykonywania prac 
artystycznych i technicznych. 
Format: A4 
Ilość arkuszy: ok.: 10 kolorowych kartek A4  

90. Farbki plakatowe 50 Szt. 

  
Farby plakatowe, 24 kolory w słoiczkach o 
pojemności ok.: 10 ml 

 

91. Klej introligatorski 200 Szt. 

  
Klej introligatorski w tubce ok.: 45 g z 
aplikatorem. Produkt bezpieczny, nie brudzący 
- po wyschnięciu jest przeźroczysty i 
elastyczny. 

 

92. 
Koszulki na 
dokumenty A4 

1000 Szt. 

  
Wykonane z ekologicznej folii PP przeznaczone 
na dokumenty w formacie A4 
otwarte na górze 
przezroczyste, antyelektrostatyczne 
specjalnie wzmocniony brzeg 
pasek z multiperforacją;  

 

 
 

 

 

 



 

114 
 

Zadanie nr 5 - Dostawa zabawek do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w 

Grabinach-Zameczku i Koźlinach  

 

1) Dostawa zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie (Zespół Szkół 

w Suchym Dębie ul. Sportowa 11; 83-022 Suchy Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Wózek spacerowy z 
lalką  

4 kpl. 

Wózek spacerowy wykonany z dobrej jakości 
materiałów w pastelowych kolorach, 
estetycznie wykończony + lalka 
 
 

 

2. 
Domek dla lalek wraz 
z lalkami 

1 szt. 

Dwupiętrowy domek. Na parterze znajduje się 
kuchnia i łazienka, a na piętrze taras oraz 
sypialnia. Mebelki oraz trzyosobowa rodzinka 
w komplecie. Wymiary co najmniej : 47 cm x 
25 cm x 44 cm 

 

3.  Duża kuchnia 1 szt. 

Kuchenka z akcesoriami. W komplecie m.in..: - 
zlew, piekarnik, kuchenka, zmywarka. 

 

4. 
Duży zestaw 
kuchenny 

1 szt. 

Zestaw kuchenny skłądający się z min. 76 
elementów: 
1 dzbanek do kawy,  
1 czajnik do herbaty z pokrywką,  
2 dzbanuszki na śmietankę, 
6 talerzy płytkich,  
6 talerzy głębokich,  
6 kompletów sztućców,  
6 kubków,  
6 podstawek do jajek,  
6 talerzyków,  
6 fi liżanek,  
6 jajek,  
2 cukierniczki. 

 

5. 
Duży zestaw 
obiadowy 

1 szt. 

Kolorowy zestaw z tworzywa sztucznego, 
składa się z minimum 40 elementów. W skład 
zestawu wchodzą m.in.: filiżanki, spodki, 
dzbanek, sztućce, taca. 

 

6. 
Zestaw produktów 
spożywczych 

1 szt. 

Zestaw zawiera min.  40 elementów. W 
zestawie: 
    koszyk piknikowy  
    puszka ryb, kalafior, banan, winogrono, 
gruszka, cytryna, arbuz, brokuła, kukurydza, 
papryka, grzybek, truskawka, sałata, rogalik, 
hamburger, szparaga, marchewka, bakłażan, 
ziemniak, ogórek, ananas, udko z kurczaka, 
kawałki brzoskwini, pomarańcz, frytki, jabłko, 
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chipsy, krewetki, kawałek ananasa, seler 
naciowy, - 6 opakowań kartonowych z 
produktami spożywczymi, puszka kukurydzy 
 
* zawartość koszyczka może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 
Całość zapakowana jest w estetyczny 
koszyczek. 
Wymiary koszyczka: ok.: 23 cm x 16 cm x 12,5 
cm 

7.  Mały doktor  1 szt. 

walizka lekarska zawierająca m.in.: 
- ciśnieniomierz którego pompka pompuje jak 
prawdziwa z opaską na rękę zapinany na rzep 
- strzykawka wydająca dźwięki 
- stetoskop - lekarz usłyszy realistyczne 
dźwięki kaszlnięcia lub bicia serca 
- lekarskie nożyczki 

 

8. Żelazko 1 szt. 
Plastikowe żelazko zasilane bateriami typu AA. 
Posiada wbudowany moduł świetlny. Produkt 
przeznaczony dla dzieci od 3 lat.  

 

9. farma 1 szt. 

Dwupiętrowa farma wyposażona m.in.: w 
windę, dźwig, otwierane drzwi, traktor z 
przyczepą oraz w zwierzątka.  

 

10. Drewniany kulodrom 1 kpl. 

   Zestaw klocków do budowy toru, po którym 
można toczyć kulki. Wykonane  z drewna. 
Wymiary: ok. 55 x 50 cm  

 

11. Duże klocki 1 szt. 

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże 
elementy pozwalają na szybkie 
konstruowanie. Wymiary od ok. 2,5 x 5 cm do 
7 x 5 cm, co najmniej 240 elementów. 

 

      

12. klocki konstrukcyjne 1 szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 150 różnych 
elementów takich jak: dmuchane klocki 
konstrukcyjne oraz dodatkowe akcesoria. 
Kształt i kolorystyka produktu sprawiają że 
dziecko poprzez zabawę ćwiczy zdolności 
manulane, pamięć oraz wyobraźnię. 
    Wymiary produktu: 600mm (wys.) x 230mm 
(dł.) x 230mm (szer.) 
    Ilość elementów w zestawie: co najmniej 
150 elementów. 

 

13. klocki wafle mix 1 szt. 

 
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone 
z podstawą. Dają możliwość tworzenia 
niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej 
serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 
zestawy ze sobą zwiększając możliwości 
zabawy Wymiary klocka 10 x 10 x 1 cm 
W zestawie co najmniej 170 klocków 
konstrukcyjnych. 

 

14. Mały majsterkowicz 2 szt. 

W skład warsztatu wchodzi co najmniej 17 
elementów: 
drewniana piła, która obraca się przy kręceniu 
pokrętłem jak prawdziwa piła tarczowa, 
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wkrętarka, klucz, młotek, imadło, śrubokręt, 
drewniane części do przykręcania, śrubki i 
nakrętki. 
Całość można dowolnie skręcać i rozkręcać 
dołączonym śrubokrętem ćwicząc przy tym 
precyzję manualną oraz koncentrację. 
Wymiary:  
-wysokość ok.: 45 cm 
-długość: ok. 39 cm 
-szerokość: ok. 17 cm 

15. 
 Parking z autkami 
czteropoziomowymi 

1 szt. 

Parking 4-poziomowy z samochodami  

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

w skład zestawu wchodzi 3-poziomowy garaż z 
torem zjazdowym i ruchomą windą oraz 1 
samochodzik. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Duży, drewniany czteropoziomowy z 
podjazdami i ruchomą windą dla 

samochodów, warsztat z podnośnikiem, 
lądowisko dla helikopterów, 3 drewniane 

autka, drewniany helikopter, wymiary ok.: 58 x 
27 x 44,5 cm  

 

18. Pojazdy ciężarowe 8 szt. 

 Resoraki, każdy innego rodzaju m.in.:  wóz 
strażacki, ciężarówka z naczepą, śmieciarka, 
wywrotka. Długość samochodu: ok. 7,5 cm 

 

19. 
 Samochody 
wyścigowe 

4 szt. 

Resorak samochód wyścigowy, każdy innego 
wzoru. długość samochodzika: ok. 7 cm 

 

20.  Duża śmieciarka 1 szt. 

śmieciarka - solidnie wykonana, duża 
śmieciarka, wyposażoną w kontener na śmieci, 
ruchomy podnośnik umożliwiający opróżnianie 
kontenera oraz otwieraną tylną klapę. 
Wymiary artykułu: ok.: 42 cm x 22 cm x 18 cm 

 

21. 

 Duża ciężarówka z 
naczepą do 
przewozu 
samochodu Formuły 
1  

1 szt. 

 
 
Ciężarówka o długości ok.: 75cm z odpinaną 
naczepą . Pojazd wyposażony jest w najazdy i 
wciągarkę, dzięki którym wyścigówki wciągane 
są na lawetę, 
W zestawie znajduje się co najmniej 1 autko 
Formuły 1  

22. 
Duża ciężarówka z 
wywrotką 

1 szt. 

Ciężarówka o długości ok.: 67cm z unoszoną 
skrzynią ładunkową. 
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23. 
Pojazdy do składania 
z drewna. 

1 kpl 

Zadaniem dzieci jest złożyć trzy pojazdy 
budowlane: betoniarkę, wywrotkę i spychacz. 
Aby złożyć pojazd, należy na podwozie z 
trzpieniami nakładać drewniane elementy we 
właściwej kolejności. Zabawa rozwija logiczne 
myślenie, spostrzegawczość oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. Zawartość: co najmniej 
15 elementów z drewna – wymiary pojazdu 
ok. 13 x 10 x 7,5 cm.  

24. 
Gra - klocki 
drewniane 
zręcznościowe 

1 kpl 

Z drewnianej wieży gracze kolejno usuwają z 
budowli dowolny klocek poniżej skończonego 
poziomu i układają go na górze. Przegrywa 
osoba, która wyciągając klocek, przewróci 
wieżę.  Ok. 54 bloczki drewniane. 
 
 

 

25. 
Układanka ze 
zwierzątkami 

1 Kpl. 

Sympatyczne zwierzątka domowe składamy z 
rosnącej liczby elementów: kaczkę i pieska - z 
ok.: 9 elementów, świnkę i owieczkę – ok.: 12 
elementów, a osiołka i krówkę - z ok. 15 
elementów. Bardzo duże elementy puzlli 
wykonane z grubej, lakierowanej tektury. 
Zawartość: co najmniej 6 układanek (co 
najmniej 72 elementy) - zwierzątka ułożone w 
piramidę mają długość ok.: 2 metry 

 

26. Zestaw przybijanek 1 Kpl. 

Grupowy zestaw o drewnianych elementach, 
które wyróżniają się kolorystyką i 
różnorodnością. Dzieci znajdą tam figury 
geometryczne, obrazki i litery. Zawartość: co 
najmniej 5 tablic korkowych (wym. ok.22 x 14 
cm) – co najmniej 180 elementów 
drewnianych - 5 młotków - 180 gwoździków  

27. Śruby z nakrętkami 1 Kpl. 

Aby dobrze dobrać nakrętkę do śruby należy 
znaleźć podstawę śruby o tym samym 
kształcie. Stymuluje koordynację wzrokowo-
ruchową, spostrzegawczość, uczy 
rozpoznawania kształtów i kolorów. 
Co najmniej 32 śruby i 32 nakrętki w minimum 
4 kolorach; 
dł. śrub ok.:6,5 cm.  

28. 
puzzle magnetyczne 
rybki 

3 kpl 

Świetna zabawa w wędkowanie dla mniejszych 
wędkarzy w rodzinie. 
Użyj magnetycznej wędki do połowu co 
najmniej 6 kolorowych rybek. 
Doskonały sposób na rozwijanie zręczności i 
zdolności manualnych w dzieci. 
 
Puzzle Wymiary: ok.: 27cm x 22cm x 1cm  

29. 
Kolorowe drewniane 
klocki 

1 Kpl. 

Zestaw tradycyjnych klocków do udanej 
zabawy grupowej. Wyróżnia się dużą liczbą 
klocków o różnorodnym kształcie – co 
najmniej 500 sztuk - największy klocek ok.: 2,5 
x 7,5 x 2,5 cm. Różnorodność kształtów 
pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych 
budowli podyktowanych ich własną fantazją. 
Doskonałe ćwiczenie usprawniające 
koordynację wzorkowo-ruchową, a także 
rozwijające wyobraźnię przestrzenną.  
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30. Lalki rodzina 2 Kpl. 

Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami. 
Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, dziadek, 
siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i 
nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw zawiera 6 
laleczek.Wysokość ok.: 11 cm 

 

31. Lalki Matrioszki 21 Kpl. 

Matrioszka - drewniana 7 elementowa. 
 
Największa: wysokość około 20 cm. 

 
 

 

2) Dostawa zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Koźlinach (Szkoła 

Podstawowa  im. Księdza Prałata Józefa Waląga w Koźlinach, Koźliny 50; 83-022 

Suchy Dąb) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Wózek spacerowy z 
lalką  

4 kpl. 

Wózek spacerowy wykonany z dobrej jakości 
materiałów w pastelowych kolorach, 
estetycznie wykończony + lalka 
 
 

 

2. 
Domek dla lalek wraz 
z lalkami 

1 szt. 

Dwupiętrowy domek. Na parterze znajduje się 
kuchnia i łazienka, a na piętrze taras oraz 
sypialnia. Mebelki oraz trzyosobowa rodzinka 
w komplecie. Wymiary co najmniej : 47 cm x 
25 cm x 44 cm 

 

3.  Duża kuchnia 1 szt. 

Kuchenka z akcesoriami. W komplecie m.in..: - 
zlew, piekarnik, kuchenka, zmywarka. 

 

4. 
Duży zestaw 
kuchenny 

1 szt. 

Zestaw kuchenny skłądający się z min. 76 
elementów: 
1 dzbanek do kawy,  
1 czajnik do herbaty z pokrywką,  
2 dzbanuszki na śmietankę, 
6 talerzy płytkich,  
6 talerzy głębokich,  
6 kompletów sztućców,  
6 kubków,  
6 podstawek do jajek,  
6 talerzyków,  
6 fi liżanek,  
6 jajek,  
2 cukierniczki. 
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5. 
Duży zestaw 
obiadowy 

1 szt. 

Kolorowy zestaw z tworzywa sztucznego, 
składa się z minimum 40 elementów. W skład 
zestawu wchodzą m.in.: filiżanki, spodki, 
dzbanek, sztućce, taca. 

 

6. 
Zestaw produktów 
spożywczych 

1 szt. 

Zestaw zawiera min.  40 elementów. W 
zestawie: 
    koszyk piknikowy  
    puszka ryb, kalafior, banan, winogrono, 
gruszka, cytryna, arbuz, brokuła, kukurydza, 
papryka, grzybek, truskawka, sałata, rogalik, 
hamburger, szparaga, marchewka, bakłażan, 
ziemniak, ogórek, ananas, udko z kurczaka, 
kawałki brzoskwini, pomarańcz, frytki, jabłko, 
chipsy, krewetki, kawałek ananasa, seler 
naciowy, - 6 opakowań kartonowych z 
produktami spożywczymi, puszka kukurydzy 
 
* zawartość koszyczka może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 
Całość zapakowana jest w estetyczny 
koszyczek. 
Wymiary koszyczka: ok.: 23 cm x 16 cm x 12,5 
cm 

 

7.  Mały doktor  1 szt. 

walizka lekarska zawierająca m.in.: 
- ciśnieniomierz którego pompka pompuje jak 
prawdziwa z opaską na rękę zapinany na rzep 
- strzykawka wydająca dźwięki 
- stetoskop - lekarz usłyszy realistyczne 
dźwięki kaszlnięcia lub bicia serca 
- lekarskie nożyczki 

 

8. Żelazko 1 szt. 
Plastikowe żelazko zasilane bateriami typu AA. 
Posiada wbudowany moduł świetlny. Produkt 
przeznaczony dla dzieci od 3 lat.  

 

9. farma 1 szt. 

Dwupiętrowa farma wyposażona m.in.: w 
windę, dźwig, otwierane drzwi, traktor z 
przyczepą oraz w zwierzątka.  

 

10. Drewniany kulodrom 1 kpl. 

   Zestaw klocków do budowy toru, po którym 
można toczyć kulki. Wykonane  z drewna. 
Wymiary: ok. 55 x 50 cm  

 

11. Duże klocki 1 szt. 

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże 
elementy pozwalają na szybkie 
konstruowanie. Wymiary od ok. 2,5 x 5 cm do 
7 x 5 cm, co najmniej 240 elementów. 
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12. klocki konstrukcyjne 1 szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 150 różnych 
elementów takich jak: dmuchane klocki 
konstrukcyjne oraz dodatkowe akcesoria. 
Kształt i kolorystyka produktu sprawiają że 
dziecko poprzez zabawę ćwiczy zdolności 
manulane, pamięć oraz wyobraźnię. 
    Wymiary produktu: 600mm (wys.) x 230mm 
(dł.) x 230mm (szer.) 
    Ilość elementów w zestawie: co najmniej 
150 elementów. 

 

13. klocki wafle mix 1 szt. 

 
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone 
z podstawą. Dają możliwość tworzenia 
niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej 
serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 
zestawy ze sobą zwiększając możliwości 
zabawy Wymiary klocka 10 x 10 x 1 cm 
W zestawie co najmniej 170 klocków 
konstrukcyjnych. 

 

14. Mały majsterkowicz 2 szt. 

W skład warsztatu wchodzi co najmniej 17 
elementów: 
drewniana piła, która obraca się przy kręceniu 
pokrętłem jak prawdziwa piła tarczowa, 
wkrętarka, klucz, młotek, imadło, śrubokręt, 
drewniane części do przykręcania, śrubki i 
nakrętki. 
Całość można dowolnie skręcać i rozkręcać 
dołączonym śrubokrętem ćwicząc przy tym 
precyzję manualną oraz koncentrację. 
Wymiary:  
-wysokość ok.: 45 cm 
-długość: ok. 39 cm 
-szerokość: ok. 17 cm 

 

15. 
 Parking z autkami 
czteropoziomowymi 

1 szt. 

Parking 4-poziomowy z samochodami  

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

w skład zestawu wchodzi 3-poziomowy garaż z 
torem zjazdowym i ruchomą windą oraz 1 
samochodzik. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Duży, drewniany czteropoziomowy z 
podjazdami i ruchomą windą dla 

samochodów, warsztat z podnośnikiem, 
lądowisko dla helikopterów, 3 drewniane 

autka, drewniany helikopter, wymiary ok.: 58 x 
27 x 44,5 cm  

 

18. Pojazdy ciężarowe 8 szt. 

 Resoraki, każdy innego rodzaju m.in.:  wóz 
strażacki, ciężarówka z naczepą, śmieciarka, 
wywrotka. Długość samochodu: ok. 7,5 cm 

 

19. 
 Samochody 
wyścigowe 

4 szt. 

Resorak samochód wyścigowy, każdy innego 
wzoru. długość samochodzika: ok. 7 cm 
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20.  Duża śmieciarka 1 szt. 

śmieciarka - solidnie wykonana, duża 
śmieciarka, wyposażoną w kontener na śmieci, 
ruchomy podnośnik umożliwiający opróżnianie 
kontenera oraz otwieraną tylną klapę. 
Wymiary artykułu: ok.: 42 cm x 22 cm x 18 cm 

 

21. 

 Duża ciężarówka z 
naczepą do 
przewozu 
samochodu Formuły 
1  

1 szt. 

 
 
Ciężarówka o długości ok.: 75cm z odpinaną 
naczepą . Pojazd wyposażony jest w najazdy i 
wciągarkę, dzięki którym wyścigówki wciągane 
są na lawetę, 
W zestawie znajduje się co najmniej 1 autko 
Formuły 1  

22. 
Duża ciężarówka z 
wywrotką 

1 szt. 

Ciężarówka o długości ok.: 67cm z unoszoną 
skrzynią ładunkową. 

 

23. 
Pojazdy do składania 
z drewna. 

1 kpl 

Zadaniem dzieci jest złożyć trzy pojazdy 
budowlane: betoniarkę, wywrotkę i spychacz. 
Aby złożyć pojazd, należy na podwozie z 
trzpieniami nakładać drewniane elementy we 
właściwej kolejności. Zabawa rozwija logiczne 
myślenie, spostrzegawczość oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. Zawartość: co najmniej 
15 elementów z drewna – wymiary pojazdu 
ok. 13 x 10 x 7,5 cm.  

24. 
Gra - klocki 
drewniane 
zręcznościowe 

1 kpl 

Z drewnianej wieży gracze kolejno usuwają z 
budowli dowolny klocek poniżej skończonego 
poziomu i układają go na górze. Przegrywa 
osoba, która wyciągając klocek, przewróci 
wieżę.  Ok. 54 bloczki drewniane. 
 
 

 

25. 
Układanka ze 
zwierzątkami 

1 Kpl. 

Sympatyczne zwierzątka domowe składamy z 
rosnącej liczby elementów: kaczkę i pieska - z 
ok.: 9 elementów, świnkę i owieczkę – ok.: 12 
elementów, a osiołka i krówkę - z ok. 15 
elementów. Bardzo duże elementy puzlli 
wykonane z grubej, lakierowanej tektury. 
Zawartość: co najmniej 6 układanek (co 
najmniej 72 elementy) - zwierzątka ułożone w 
piramidę mają długość ok.: 2 metry 

 

26. Zestaw przybijanek 1 Kpl. 

Grupowy zestaw o drewnianych elementach, 
które wyróżniają się kolorystyką i 
różnorodnością. Dzieci znajdą tam figury 
geometryczne, obrazki i litery. Zawartość: co 
najmniej 5 tablic korkowych (wym. ok.22 x 14 
cm) – co najmniej 180 elementów 
drewnianych - 5 młotków - 180 gwoździków  

27. Śruby z nakrętkami 1 Kpl. 

Aby dobrze dobrać nakrętkę do śruby należy 
znaleźć podstawę śruby o tym samym 
kształcie. Stymuluje koordynację wzrokowo-
ruchową, spostrzegawczość, uczy 
rozpoznawania kształtów i kolorów. 
Co najmniej 32 śruby i 32 nakrętki w minimum 
4 kolorach; 
dł. śrub ok.:6,5 cm.  
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28. 
puzzle magnetyczne 
rybki 

3 kpl 

Świetna zabawa w wędkowanie dla mniejszych 
wędkarzy w rodzinie. 
Użyj magnetycznej wędki do połowu co 
najmniej 6 kolorowych rybek. 
Doskonały sposób na rozwijanie zręczności i 
zdolności manualnych w dzieci. 
 
Puzzle Wymiary: ok.: 27cm x 22cm x 1cm  

29. 
Kolorowe drewniane 
klocki 

1 Kpl. 

Zestaw tradycyjnych klocków do udanej 
zabawy grupowej. Wyróżnia się dużą liczbą 
klocków o różnorodnym kształcie – co 
najmniej 500 sztuk - największy klocek ok.: 2,5 
x 7,5 x 2,5 cm. Różnorodność kształtów 
pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych 
budowli podyktowanych ich własną fantazją. 
Doskonałe ćwiczenie usprawniające 
koordynację wzorkowo-ruchową, a także 
rozwijające wyobraźnię przestrzenną.  

30. Lalki rodzina 2 Kpl. 

Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami. 
Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, dziadek, 
siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i 
nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw zawiera 6 
laleczek.Wysokość ok.: 11 cm 

 

31. Lalki Matrioszki 21 Kpl. 

Matrioszka - drewniana 7 elementowa. 
 
Największa: wysokość około 20 cm. 

 
 

 

3) Dostawa zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Grabinach-Zameczek (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku ul. Gdańska 88; 83-022 Grabiny-Zameczek) 

 

LP. Nazwa Ilość j.m. Opis Produkt przykładowy 

1. 
Wózek spacerowy z 
lalką  

4 kpl. 

Wózek spacerowy wykonany z dobrej jakości 
materiałów w pastelowych kolorach, 
estetycznie wykończony + lalka 
 
 

 

2. 
Domek dla lalek wraz 
z lalkami 

1 szt. 

Dwupiętrowy domek. Na parterze znajduje się 
kuchnia i łazienka, a na piętrze taras oraz 
sypialnia. Mebelki oraz trzyosobowa rodzinka 
w komplecie. Wymiary co najmniej : 47 cm x 
25 cm x 44 cm 

 

3.  Duża kuchnia 1 szt. 

Kuchenka z akcesoriami. W komplecie m.in..: - 
zlew, piekarnik, kuchenka, zmywarka. 
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4. 
Duży zestaw 
kuchenny 

1 szt. 

Zestaw kuchenny skłądający się z min. 76 
elementów: 
1 dzbanek do kawy,  
1 czajnik do herbaty z pokrywką,  
2 dzbanuszki na śmietankę, 
6 talerzy płytkich,  
6 talerzy głębokich,  
6 kompletów sztućców,  
6 kubków,  
6 podstawek do jajek,  
6 talerzyków,  
6 fi liżanek,  
6 jajek,  
2 cukierniczki. 

 

5. 
Duży zestaw 
obiadowy 

1 szt. 

Kolorowy zestaw z tworzywa sztucznego, 
składa się z minimum 40 elementów. W skład 
zestawu wchodzą m.in.: filiżanki, spodki, 
dzbanek, sztućce, taca. 

 

6. 
Zestaw produktów 
spożywczych 

1 szt. 

Zestaw zawiera min.  40 elementów. W 
zestawie: 
    koszyk piknikowy  
    puszka ryb, kalafior, banan, winogrono, 
gruszka, cytryna, arbuz, brokuła, kukurydza, 
papryka, grzybek, truskawka, sałata, rogalik, 
hamburger, szparaga, marchewka, bakłażan, 
ziemniak, ogórek, ananas, udko z kurczaka, 
kawałki brzoskwini, pomarańcz, frytki, jabłko, 
chipsy, krewetki, kawałek ananasa, seler 
naciowy, - 6 opakowań kartonowych z 
produktami spożywczymi, puszka kukurydzy 
 
* zawartość koszyczka może się minimalnie 
różnić składnikami od powyższego opisu 
Całość zapakowana jest w estetyczny 
koszyczek. 
Wymiary koszyczka: ok.: 23 cm x 16 cm x 12,5 
cm 

 

7.  Mały doktor  1 szt. 

walizka lekarska zawierająca m.in.: 
- ciśnieniomierz którego pompka pompuje jak 
prawdziwa z opaską na rękę zapinany na rzep 
- strzykawka wydająca dźwięki 
- stetoskop - lekarz usłyszy realistyczne 
dźwięki kaszlnięcia lub bicia serca 
- lekarskie nożyczki 

 

8. Żelazko 1 szt. 
Plastikowe żelazko zasilane bateriami typu AA. 
Posiada wbudowany moduł świetlny. Produkt 
przeznaczony dla dzieci od 3 lat.  

 

9. farma 1 szt. 

Dwupiętrowa farma wyposażona m.in.: w 
windę, dźwig, otwierane drzwi, traktor z 
przyczepą oraz w zwierzątka.  
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10. Drewniany kulodrom 1 kpl. 

   Zestaw klocków do budowy toru, po którym 
można toczyć kulki. Wykonane  z drewna. 
Wymiary: ok. 55 x 50 cm  

 

11. Duże klocki 1 szt. 

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże 
elementy pozwalają na szybkie 
konstruowanie. Wymiary od ok. 2,5 x 5 cm do 
7 x 5 cm, co najmniej 240 elementów. 

 

      

12. klocki konstrukcyjne 1 szt. 

Zestaw składa się z co najmniej 150 różnych 
elementów takich jak: dmuchane klocki 
konstrukcyjne oraz dodatkowe akcesoria. 
Kształt i kolorystyka produktu sprawiają że 
dziecko poprzez zabawę ćwiczy zdolności 
manulane, pamięć oraz wyobraźnię. 
    Wymiary produktu: 600mm (wys.) x 230mm 
(dł.) x 230mm (szer.) 
    Ilość elementów w zestawie: co najmniej 
150 elementów. 

 

13. klocki wafle mix 1 szt. 

 
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone 
z podstawą. Dają możliwość tworzenia 
niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej 
serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 
zestawy ze sobą zwiększając możliwości 
zabawy Wymiary klocka 10 x 10 x 1 cm 
W zestawie co najmniej 170 klocków 
konstrukcyjnych. 

 

14. Mały majsterkowicz 2 szt. 

W skład warsztatu wchodzi co najmniej 17 
elementów: 
drewniana piła, która obraca się przy kręceniu 
pokrętłem jak prawdziwa piła tarczowa, 
wkrętarka, klucz, młotek, imadło, śrubokręt, 
drewniane części do przykręcania, śrubki i 
nakrętki. 
Całość można dowolnie skręcać i rozkręcać 
dołączonym śrubokrętem ćwicząc przy tym 
precyzję manualną oraz koncentrację. 
Wymiary:  
-wysokość ok.: 45 cm 
-długość: ok. 39 cm 
-szerokość: ok. 17 cm 

 

15. 
 Parking z autkami 
czteropoziomowymi 

1 szt. 

Parking 4-poziomowy z samochodami  

16. Puzzle „Świat” 1 szt. 

w skład zestawu wchodzi 3-poziomowy garaż z 
torem zjazdowym i ruchomą windą oraz 1 
samochodzik. 

 

17. Duże Domino 1 szt. 

Duży, drewniany czteropoziomowy z 
podjazdami i ruchomą windą dla 

samochodów, warsztat z podnośnikiem, 
lądowisko dla helikopterów, 3 drewniane 

autka, drewniany helikopter, wymiary ok.: 58 x 
27 x 44,5 cm  
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18. Pojazdy ciężarowe 8 szt. 

 Resoraki, każdy innego rodzaju m.in.:  wóz 
strażacki, ciężarówka z naczepą, śmieciarka, 
wywrotka. Długość samochodu: ok. 7,5 cm 

 

19. 
 Samochody 
wyścigowe 

4 szt. 

Resorak samochód wyścigowy, każdy innego 
wzoru. długość samochodzika: ok. 7 cm 

 

20.  Duża śmieciarka 1 szt. 

śmieciarka - solidnie wykonana, duża 
śmieciarka, wyposażoną w kontener na śmieci, 
ruchomy podnośnik umożliwiający opróżnianie 
kontenera oraz otwieraną tylną klapę. 
Wymiary artykułu: ok.: 42 cm x 22 cm x 18 cm 

 

21. 

 Duża ciężarówka z 
naczepą do 
przewozu 
samochodu Formuły 
1  

1 szt. 

 
 
Ciężarówka o długości ok.: 75cm z odpinaną 
naczepą . Pojazd wyposażony jest w najazdy i 
wciągarkę, dzięki którym wyścigówki wciągane 
są na lawetę, 
W zestawie znajduje się co najmniej 1 autko 
Formuły 1  

22. 
Duża ciężarówka z 
wywrotką 

1 szt. 

Ciężarówka o długości ok.: 67cm z unoszoną 
skrzynią ładunkową. 

 

23. 
Pojazdy do składania 
z drewna. 

1 kpl 

Zadaniem dzieci jest złożyć trzy pojazdy 
budowlane: betoniarkę, wywrotkę i spychacz. 
Aby złożyć pojazd, należy na podwozie z 
trzpieniami nakładać drewniane elementy we 
właściwej kolejności. Zabawa rozwija logiczne 
myślenie, spostrzegawczość oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. Zawartość: co najmniej 
15 elementów z drewna – wymiary pojazdu 
ok. 13 x 10 x 7,5 cm.  

24. 
Gra - klocki 
drewniane 
zręcznościowe 

1 kpl 

Z drewnianej wieży gracze kolejno usuwają z 
budowli dowolny klocek poniżej skończonego 
poziomu i układają go na górze. Przegrywa 
osoba, która wyciągając klocek, przewróci 
wieżę.  Ok. 54 bloczki drewniane. 
 
 

 

25. 
Układanka ze 
zwierzątkami 

1 Kpl. 

Sympatyczne zwierzątka domowe składamy z 
rosnącej liczby elementów: kaczkę i pieska - z 
ok.: 9 elementów, świnkę i owieczkę – ok.: 12 
elementów, a osiołka i krówkę - z ok. 15 
elementów. Bardzo duże elementy puzlli 
wykonane z grubej, lakierowanej tektury. 
Zawartość: co najmniej 6 układanek (co 
najmniej 72 elementy) - zwierzątka ułożone w 
piramidę mają długość ok.: 2 metry 
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26. Zestaw przybijanek 1 Kpl. 

Grupowy zestaw o drewnianych elementach, 
które wyróżniają się kolorystyką i 
różnorodnością. Dzieci znajdą tam figury 
geometryczne, obrazki i litery. Zawartość: co 
najmniej 5 tablic korkowych (wym. ok.22 x 14 
cm) – co najmniej 180 elementów 
drewnianych - 5 młotków - 180 gwoździków  

27. Śruby z nakrętkami 1 Kpl. 

Aby dobrze dobrać nakrętkę do śruby należy 
znaleźć podstawę śruby o tym samym 
kształcie. Stymuluje koordynację wzrokowo-
ruchową, spostrzegawczość, uczy 
rozpoznawania kształtów i kolorów. 
Co najmniej 32 śruby i 32 nakrętki w minimum 
4 kolorach; 
dł. śrub ok.:6,5 cm.  

28. 
puzzle magnetyczne 
rybki 

3 kpl 

Świetna zabawa w wędkowanie dla mniejszych 
wędkarzy w rodzinie. 
Użyj magnetycznej wędki do połowu co 
najmniej 6 kolorowych rybek. 
Doskonały sposób na rozwijanie zręczności i 
zdolności manualnych w dzieci. 
 
Puzzle Wymiary: ok.: 27cm x 22cm x 1cm  

29. 
Kolorowe drewniane 
klocki 

1 Kpl. 

Zestaw tradycyjnych klocków do udanej 
zabawy grupowej. Wyróżnia się dużą liczbą 
klocków o różnorodnym kształcie – co 
najmniej 500 sztuk - największy klocek ok.: 2,5 
x 7,5 x 2,5 cm. Różnorodność kształtów 
pozwala dzieciom na tworzenie różnorodnych 
budowli podyktowanych ich własną fantazją. 
Doskonałe ćwiczenie usprawniające 
koordynację wzorkowo-ruchową, a także 
rozwijające wyobraźnię przestrzenną.  

30. Lalki rodzina 2 Kpl. 

Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami. 
Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, dziadek, 
siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i 
nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw zawiera 6 
laleczek.Wysokość ok.: 11 cm 

 

31. Lalki Matrioszki 21 Kpl. 

Matrioszka - drewniana 7 elementowa. 
 
Największa: wysokość około 20 cm. 
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załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym Dębie,  
OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
  

 
Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 

      

 
OFERTA 

na dostawę wyposażenia OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  
Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, 
materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet 
przedszkolaka”  
 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 
 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                             (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
NIP:……………………………………......................REGON…………………….............………………................... 

Tel.................................................................Fax.......................................................................... 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………..…………… 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia za cenę : 
WYPEŁNIA WYKONAWCA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁADA OFERTĘ 
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Zadanie 1: Dostawa wraz z montażem wyposażenia elektronicznego do Ośrodków 
Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 
 
Zadanie 2: Dostawa pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w 
Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach 
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 
 
Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do Ośrodków 
Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach 
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 
 

 
Zadanie 4: Dostawa materiałów papierniczo-biurowych do Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego w Suchym Dębie, w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 

 
Zadanie 5: Dostawa zabawek do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Suchym Dębie, 
w Grabinach-Zameczku i Koźlinach  
 
Brutto: ........................................................................ zł (wraz z należnym podatkiem) 
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
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W tym stawka VAT ……………………%(………………………………..zł) 
Netto:……………………………………………………………………….  zł 
(słownie cena netto: ………………………………………………………….………………………………….zł) 
 
III. Termin dostawy: 
 
WYPEŁNIA WYKONAWCA W ZALEŻNOŚCI OD ZADANIA NA KTÓRE SKŁADA OFERTĘ 
 
Zadanie 1  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
Zadanie 2  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
Zadanie 3  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
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oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
 
Zadanie 4 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
Zadanie 5  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje/oferujemy termin dostawy:……………….dni 
kalendarzowych * od daty podpisania umowy. 
 
*Wypełnia wykonawca podając wartość: 10 dni, 12 dni, 14 dni, 16 dni, 18 dni, 20 dni – w 
zależności  od oferowanego terminu dostawy. 
 
Termin dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach. W przypadku nie uzupełnienia w druku 
oferty pola „termin dostawy” zamawiający uzna, ze wykonawca zaoferował 20 dni 
kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna wykonawcy 0 punktów. W 
przypadku wpisania przez wykonawcę mniej niż 10 dni kalendarzowych zamawiający uzna, że 
wykonawca zaoferował 10 dni kalendarzowych jako termin dostawy i tym samym przyzna 
wykonawcy 40 punktów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ termin dostawy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
 
IV. Płatność: 
Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawcę faktury VAT, w terminie 
30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego. 
 
IV. Wpłata wadium: 
W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium. 
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V. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
1.Zakres wykonywanych prac i nazwa firmy:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
*)w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że 
wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.   
 
 
VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
1.Nazwa podmiotu:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
*)w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie 
będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.   
 
 

I. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem? 

 

 TAK,………………………………………(wypełnia wykonawca),    NIE………………………………………. 
 
 
 
 
VIII. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego: 
1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………. 
2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 

2. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, 
oraz że akceptuje je w całości.  

3. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia 
ofert, 

4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy  
w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego 
zastrzeżenia  
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w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)w oparciu  
o następujące uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru 
oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………. oraz nazwa banku 
prowadzącego w/w konto………………………………………………..………………………………………………… 

 
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze 
wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 
 
 

..............................................                                  ............................................. ............... 
        miejscowość i data                                                                       podpis osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, 
Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VIII.1 druku oferty. 
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załącznik nr 2 do SIWZ 

  
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 
 

                                                                                                          ..................Dnia............................ 

 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
                                                (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia 
OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie 
elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe 
oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.        

………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić 

oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

         ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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załącznik nr 3 do SIWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
  

                                                                                                           ..................Dnia............................ 

 
Wykonawca:  
                         …………………………………………………………………………………………………… 
 
                          …………………………………………………………………………………………………… 
  (pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG )reprezentowany przez: 
 
                          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia 
OWP w Suchym Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie 
elektroniczne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe 
oraz zabawki w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem 
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

         ………………………………………… 

             (podpis) 
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Wykonawca przedstawia informację dot. zdolności technicznej i zawodowej, o której mowa 

w ust. V pkt 2 lit. c): 

 

Wykaz dostaw 

Wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie 

 

Lp. przedmiot 

dostawy 

wartość brutto 

dostawy (PLN) 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

data wykonania 

     

     

 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

          (podpis) 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, 
pomoce dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w 
ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” 
 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do 

oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego 

udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 

ustawy Pzp, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący:…………………………………………………………………………………………..………………………….. 

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 
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Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być 
złożone do oferty w oryginale. 
 
 
 

 
..............................................                   ............................................................................... 
        miejscowość i data                                             podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania 
zobowiązania                                                                                                                                              
                                                                                                                         w imieniu udostępniającego  
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załącznik nr 5 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia OWP w Suchym 
Dębie,  OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w  Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie 
z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 
  
 

Umowa nr ……………….. 
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 
późn. zm.)  
w dniu...............2017 roku w Suchym Dębie, pomiędzy:  
Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, przy ul. Gdańska 17, 83-022Suchy Dąb, NIP 
593-10-90-485, reprezentowaną przez:  
Barbarę Kamińską – Wójta Gminy  
Zwaną dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………  
działającą zgodnie z wpisem do ………………………………………………., prowadzonego przez 
……………………………………………………………..pod numerem 
………………………………………………………….., NIP …………………………….., REGON………., 
reprezentowaną przez:  
1. .................................................. - ...............................................  
2. .................................................. - ...............................................  
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” dostawy 
  
o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
wyposażenia do OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku oraz OWP w Koźlinach, 
dla których organem prowadzącym jest Zamawiający w wyposażenie elektroniczne, pomoce 
dydaktyczne, wyposażenie meblowe, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach 
projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” w ilości, asortymencie i parametrach określonych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz cenie określonej w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy.  

§ 2 
1. Dostawa oraz instalacja przedmiotu umowy następować będzie jednorazowo do każdego z 
oddziałów przedszkolnych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w ilości i asortymencie, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w ciągu …… dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie oraz potwierdzić na piśmie osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego – Kierownika projektu o terminie dostawy z dwudniowym 
wyprzedzeniem.  
3. Odpowiedzialność za dostarczenie oraz instalację przedmiotu umowy w terminie i w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  
4. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy w godzinach ustalonych z 
przedstawicielem Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:  
1) Asortymentu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z terminem gwarancji nie 
krótszym niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. 24 miesiące od 
daty wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego 
protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego instalację bez zastrzeżeń.  
2) o wysokim standardzie jakościowym (dotyczy zadania 1, 2, 3).  
2. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co 
do tożsamości.  
3. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące 
informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.  
4. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze 
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, 
wad jakościowych dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku 
uszkodzenia towaru.  
5. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub faksem ………………………..……………………………. i 
każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.  
6. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w ust. 
1, 2, 3 oraz w załączniku nr 1 do umowy a także mający braki, wady i uszkodzenia, o których 
mowa w ust. 4.  
7. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one 
zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

 
§ 4 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 
jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 4, 5 ze skutkami 
określonymi w § 10 ust. 4 umowy.  
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, 
jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie umowy ze skutkiem, o którym mowa w § 10 ust. 
4 umowy.  
 

§ 5 
1. Wartość niniejszej umowy określa się na:  
brutto: …………………………… PLN (słownie: …………………………..…………………………………………………)  
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1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, uwzględnia transport rozładunek i instalację 
przedmiotu umowy w miejscach wskazanych przez wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego.  
2. Wskazana w ust. 1 powyżej wartość przedmiotu umowy wyczerpuje wszelkie 
zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o 
numerze ………………. prowadzone w …………………………...  
4. Waloryzacji wynagrodzenia w związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami 
czynników cenotwórczych nie przewiduje się.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze zapisu: Odbiorca dostawy: 
a) OWP w Suchym Dębie, 
b) OWP w Grabinach-Zameczku, 
c) OWP w Koźlinach, 
6. Zapłata wynagrodzenia uregulowana zostanie jednorazowo w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawę do 
wystawienie faktury stanowić będą wszystkie bezusterkowe protokoły odbioru podpisane 
przez obie strony.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT, pod rygorem uznania jej za nie 
dostarczoną, w siedzibie Zamawiającego.  
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców (w 
tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu kopii 
umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem 
są dostawy płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów 
odbioru dostaw lub usług pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 
uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 
faktyczne usunięcie.  
10. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za dostawy w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 11. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania 
wynagrodzenia.  
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo.  
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
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14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 
10 dni kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
18. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 45 dni ponad termin 
określony w ust. 6;  
2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego 
zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego 
oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnej od 
Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.  
 

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą 
Wykonawcy, niniejszą umową oraz złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, zostanie 
zwrócony Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany 
dostarczyć w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego w 
przedmiocie niezgodności towaru, towar wolny od wad na własny koszt i ryzyko.  
2. Przedmiot umowy dostarczony w ilości mniejszej aniżeli ta podana w zamówieniu, 
zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania 
zgłoszenia Zamawiającego w przedmiocie niezgodności towaru z zamówieniem.  
 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem 
są dostawy lub usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany 
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obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub 
usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 5 ust. 1 
umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin 
określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej  
2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem.  
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego.  
4. Zlecenie wykonania części dostawy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  
 

§ 8 
Odbiory 

1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać należytego, ponownego wykonania 
przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy.  
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru każdorazowo będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do 
umowy.  
3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania umowy, od umowy 
odstąpić lub zlecić jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez 
konieczności żądania sądowego upoważnienia.  
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4. Protokół odbioru będzie podpisany przez Kierownika projektu, asystenta merytorycznego  
danego OWP oraz Wykonawcę.  
 
 

§ 9 
Rękojmia i Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy.  
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na 
okres zgodny ze wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad 
i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego 
instalację bez zastrzeżeń.  
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a Wykonawca zobowiązuje 
się w terminie 14 dni od powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy, 
zapewnienia prawidłowego działania rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.  
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie 
wskazanym w ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego terminu.  
5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po którego 
bezskutecznym upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na koszt i 
ryzyko Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić 
jej usunięcie wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę lub osoby trzecie 
nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi do 
świadczeń naprawczych w okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe nie narusza dalej idących 
ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, w szczególności o zmniejszenie wynagrodzenia, oraz 
roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.  
6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie złoży 
Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty ostatniego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy, nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do 
podwykonawców i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć jako pisemne 
oświadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawców lub dostawców albo wobec 
wszystkich podwykonawców lub dostawców.  
7. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy 
bądź odmowy dostawy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany 
towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 umowy.  
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3. W przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 4 dni 
kalendarzowe Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w 
ust 1 i ust 2 ma ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu 
przedmiotu umowy na rynku bez konieczności żądania sądowego upoważnienia i odmówić 
przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej 
umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości 
określonej w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1, 2 umowy.  
5. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 5 ust 1 umowy.  
6. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany.  
7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę.  
8. Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
należnego im wynagrodzenia.  
9. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 złotych.  
10. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w 
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara 
umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu.  
12. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających  
z warunków umowy.  
13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia.  

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, gdy:  
a) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,  
b) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,  
c) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności 
stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.  
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.  
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
dostawy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu 
umowy. W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu 
zaawansowania dostawy, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
 

§ 12 
Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej 
wprowadzenia: 
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: 
a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego; 
b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności 
burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna 
wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia 
wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli 
strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu 
okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. 
Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej 
strony na piśmie jak określono powyżej. 
c) w przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy; 
d) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy 
Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla 
Wykonawcy. 
 
II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez 
ustawodawcę. 
 
III. Inne zmiany 
a) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy, 
b) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 
c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 
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2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – 
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych 
teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla 
Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 
 
 
 

§ 13 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 14 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15 
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
2.Integralną część umowy stanowią:  
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………………..  
4) Załącznik nr 3 – wzór Protokołu odbioru  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                           WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
(do umowy nr ……………………….…………... z dnia ………………………….) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

  
Gmina Suchy Dąb 
reprezentowana przez  
Wójta Gminy Suchy Dąb 

 
Adres siedziby organów Zamawiającego: 

 
Urząd Gminy w Suchym Dębie  
Ul. Gdańska 17 
83-022 Suchy Dąb 
 
 
w imieniu którego odbioru dokonują: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 
 
niniejszym potwierdza się przyjęcie od  WYKONAWCY:  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   
 
w imieniu którego przekazuje:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię,  Nazwisko, stanowisko 
 
następujący asortyment 

1) ……………………………………………………………………………………– szt. ………………………………………….. 
2. ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał cały przedmiot zamówienia wynikający z 
umowy nr …………………………………………………………….. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie w wysokości co najmniej 24 
miesiące. Początek biegu terminu gwarancji liczony będzie od daty wydania całości przedmiotu 
umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego 
przyjęcie przedmiotu dostawy. Gwarancja dotyczy zadania 1,2 i 3.  
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4. Uwagi i zastrzeżenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


