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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

LP NAZWA OPIS  ILOŚĆ 

1 Krzesło 

wielorozmiarowe 

Stelaż krzesła wykonany jest z rur o profilu kwadratowym: główny 

element nośny pionowy wykonany jest z profilu min.35x35x1,5 mm. 

Siedzisko i oparcie  ze sklejki liściastej pomalowanej trzykrotnie 

lakierem bezbarwnym, zostały zamontowane do rury minimum 

20x20x1,5 mm za pomocą nitów zrywalnych. Stopa została wykonana 

stali 30x15x2 mm. Regulacja krzesełek w zakresie 1/3- 20 szt. i 2/4  - 

5 szt. Stelaż czerwony. 

25 

2 Stolik 

wielorozmiarowy  

prostokątny  

  Stolik przedszkolny 6-osobowy  ( wym. min.100x75 )wykonany  z 

rury o profilu kwadratowym min. 25x25x2 mm pomalowany farbą 

proszkową zgodnie z zaleceniami MEN .Blaty stolików wykonane są 

z płyty laminowanej min. 18 mm. wykończone 2 mm  obrzeżem pcv 

w kolorze czerwonym. Konstrukcja stołu umożliwia składanie go. 

Regulacja stolików w zakresie 1/3- 4 szt. i 2/4  - 1 szt. Kolor płyty 

wiśnia oxford, stelaż czerwony.  

5 

3 Biurko dla 

nauczyciela  

Biurko jednoszafkowe o wym. min.120x60x75 tolerancja do 5 % z 

szufladą w szafce wykonane  z płyty wiórowej laminowanej. Do 

mocowania szuflady zastosowane prowadnice metalowe-rolkowe 

umożliwiające swobodne wysuwanie szuflady podczas jej 

użytkowania. Blaty mocowane są do korpusu mebla za pomocą złącza 

meblarskiego. Korpusy mebla montowane są w jedną całość śrubami 

typu konfirmat maskowanymi zatyczkami. Biurko wyposażone w 

drzwi  zamontowane za pomocą zawias taśmowych. Drzwi z  

zamkiem patentowym. Kolor płyty wiśnia oxford , pcv w kolorze 

płyty 

1 

4 Krzesło dla 

nauczyciela  

Krzesło ze stelażem stalowym chromowanym. wymiary min. wys. 

82cm, siedzisko z tkaniny min.  42x47cm, oparcie: 37x47cm, 

podstawa: 42x54cm.Siedzisko  i oparcie grafitowe. 

1 

5 Regał  dla 25 dzieci   Zestaw mebli o wymiarach min. 100 cm wysokość x 320 cm długość 

x 40 cm głębokość składa się z 4 sztuk szafek 100hx80x40 

wykonanych z płyty laminowanej o grubości 18 mm , której obrzeża 

oklejone zostały obrzeżem PCV min. 0,6 mm. Zestaw zawiera 25 

szufladek wysuwanych na prowadnicach 

rolkowych, połowa jednej szafki (kolor zielony)zamykana jest 

drzwiczkami , a ostatnia 

szafka wyposażona jest w półeczki służące do odkładania prac. 

Każda szuflada wyposażona jest w bezpieczny wpuszczany uchwyt 

wykonany z 

tworzywa. Każda szafka u góry posiada zaokrąglony ogranicznik. 

Korpus w kolorze wiśnia oxford ,obrzeże pcv w kolorze płyty. 

 

1 

6 Regały  na zabawki  Regał wykonany z płyty wiórowej  laminowanej , której wąskie 

płaszczyzny są wykończone obrzeżem Pcv min. 22x0,6 mm. Korpusy 

mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat 

maskowanymi zatyczkami. Regał wyposażony jest w stopki z 

możliwością poziomowania. Rozmiar regału min. 180x90x40.Dolna 

część regału zamknięta drzwiczkami z zamkiem ,górna otwarta z 

półkami. Kolor płyty wiśnia oxford , obrzeże pcv w kolorze płyty. 

2 

7 Szafa na pomoce  Szafa wykonana z płyty wiórowej  laminowanej , której wąskie 

płaszczyzny są wykończone obrzeżem pcv min. 22x0,6 mm. Korpusy 

2 
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mebla montowane są w jedną całość śrubami typu konfirmat 

maskowanymi zatyczkami. Szafa wyposażona jest w stopki z 

możliwością poziomowania. Rozmiar szafy min. 180x90x40.Zarówno 

dolna jak i górna część regału zamknięta drzwiczkami z zamkiem. 

Dolna część wyposażona w min. jedną półkę, górna min. w dwie 

półki. Kolor płyty wiśnia oxford, obrzeże pcv w kolorze płyty. 

8 Regalik otwarty  Regał otwarty z półkami na zabawki . Regał wykonany z płyty 

wiórowej  laminowanej , której wąskie płaszczyzny są wykończone 

obrzeżem Pcv min. 22x0,6 mm. Rozmiar regału min. 150x90x40 . 

Kolor płyty wiśnia oxford, obrzeże pcv w kolorze płyty. 

1 

9 Wykładzina 4mx 7,10 

m 

Trwała i bezpieczna wykładzina na podkładzie filcowym , z wzorem 

np. uliczek Skład poliamid ,włókno syntetyczne. 

Wielkość 4 x 7,10 m ,obszyta. 

 

1 

10 Tablica magnetyczna 

zielona  

Tablica zielona magnetyczna Na wierzchu   

powłoka akrylowo-poliestrowa Bardzo trwała i odporna na 

zarysowania. Wykonana na ocynkowanej blasze, magnetyczna.  Rama 

wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze   

naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. 

Cała konstrukcja usztywniona   

wypełnieniem w postaci jednolitej płyty.   

Rynienka wykonana jest ze specjalnego kształtownika aluminiowego 

w kolorze naturalnym.   

Jej długość odpowiada długości tablicy.   

W komplecie znajduje się: tablica, rynna, zestaw kołków i śrub do 

mocowania. Rozmiar tablicy min 100 cm x 170 cm 

1 

11 Kosz na śmieci  Żółty kosz z tworzywa .Wym. min. 26 x 39 cm. Pokrywa z motywem 

zwierzęcym 

1 

12 Małe poduszki 

kolorowe  

Poduszka jasiek 40/40 . Antyalergiczna, w 100% bawełniana. Obszyta 

jest jasnym materiałem o bardzo gęstym splocie ,który nie 

przepuszcza wypełnienia. Do każdej dołączona jest jednokolorowa 

polarowa poszewka .Poduszeczki w pięciu różnych kolorach. 

25 

13 Pufy z granulatem 

małe  

Pufy wypełnione granulatem styropianowym. Jednokolorowy sześcian 

o wym. min.: wys.40 x szer. 40 x gł. 40 cm 

4 

14 Poducha z  granulatem  Miękkie siedzisko idealne jako wyposażenie strefy odpoczynku i 

wyciszenia, dopasowuje się do kształtu ciała dziecka. Wypełnione 

granulatem styropianowym, wykonane z meditapu, bez szkodliwych 

ftalanów. Dwie sztuki kształtem przypominające krokodyla o wym. 

min. 200 x 50 x 25 .Dwie sztuki kształtem przypominające kwiatek o 

średnicy wym. min. 105 cm 

4 

15 Materace składane   Materac składany na 3 części Trwała pianka, pokrowce z meditapu, 

łatwy do utrzymania w czystości, materac nie odkształca się, 

pokrowiec nie rozciąga się i nie deformuje  

Wym.min.: 180 x 70 x 4 cm 

5 

16 Poducha z granulatem  Super miękkie i wygodne siedzisko w kształcie np. pomidora 

wypełnione granulatem. Pokrowiec wykonany z meditapu 

pozbawionego ftalanów ,łatwo zmywalny.  

3 
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Wym. min.: wys. 50 x szer. 110 cm 

17 Pufka tapicerowana 

kolorowa  

Wygodne siedziska pokryte bezftalanowym, łatwo zmywalnym 

meditapem.  Wym. min.: 26 x 26 x 10 cm. Pufki w trzech kolorach 

niebieskim, zielonym i czerwonym. 

25 

18 Stojak do pufek   Wykonany z metalowych rurek o przekrojach: fi 3, 5 i 7. Mieści min 

12 pufek. Zapewnia oszczędność miejsca i wygodę przechowywania. 

Wym. min.: wys.110 x szer. 30 x dł 30 cm. 

 

2 

19 Szafki do szatni dla 25 

dzieci 

Szatnia wykonana z płyty wiórowej w kolorze buku, obrzeża w 

kolorze czerwonym. Szatnia podzielona na przegrody, w każdej 

znajduje się podwójny wieszak, przegródka na obuwie i półka na 

dodatkową odzież. 

Wym. min. : wys. 130 x szer. 150 x gł. 50 cm 

5 

20 Rolety okienne 

materiałowe 

Kpl. zawiera trzy rolety na okna o wymiarach 245cm x 245cm Rolety 

wykonane na wałku fi 45, tkanina -  

XL (tkany na szer. 250cm) ,dobrze kryjąca. 

1 kpl. 

21 Warsztat 

majsterkowicza 

 

Drewniany warsztat wym. min. 62 x 38 x 75 cm oraz 27 elementów 

do zabawy z litego drewna 
1 

22 Kuchnia z grillem 

 

Realistycznie odtworzony zestaw kuchenny z grillem. Wym. min. 96 

x 66 x 114 cm. Zabawę uatrakcyjniają elektroniczne dźwięki 

kuchenne oraz część zestawu do zabawy na zewnątrz np.: stół 

piknikowy i ławka oraz kwiaty. 

1 

23 Domek dla lalek Piętrowy domek wykonany z drewna .Wym. min. 61 x 55 x 35 cm. W 

zestawie mebelki. 
1 

24 Klocki drewniane 

 

Zestaw 90 sztuk drewnianych klocków w 4 kolorach 3 

25 Klocki  

 

Komplet 320  klocków -18 osi 

-8 piramidek 

-4 klocki -oczy 

-2 klocki -- front samochodu 

-2 klocki -- tył samochodu 

-2 kominy 

-30 kół 

-4 złączki 

-kolorowe obrazkowe instrukcje budowy (łącznie 24 konstrukcje) 

 

1 

26 Klocki konstrukcyjne 

 

Zestaw min. 360 kolorowych klocków z tworzywa do konstruowania 

budowli. 

2 

27 Kształty 

geometryczne z 

tworzywa sztucznego 

 

Zestaw figur o średnicy około 6 cm. Zestaw zawiera min.  48 

elementów w 3 kolorach 

4 

28 Samochody 

budowlane gigant 

 

Trzy różne samochody budowlane . 

Samochód z wywrotką o udźwigu do min. 150kg .Wykonany z bardzo 

trwałego tworzywa. W kolorach żółto czerwono niebieskim. 

Pojazd polowy z zieloną przyczepą. Wykonany z bardzo trwałego 

tworzywa. Dł. min 102 cm.  

3 
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Samochód do wywozu śmieci dł.65 cm. Udźwig pojazdu 150kg.W 

komplecie pojemnik zielony na odpadki. 

29 Zestaw samochodów  Zestaw 16 sztuk różnych samochodów o długości min. 9 cm 

 

1 

30 Samochód straż 

 

Straż pożarna z wysuwaną drabiną i działającym, zwijanym wężem. 

Długość pojazdu 78 cm 

1 

31 Betoniarka 

 

Samochód betoniarka z ruchoma obrotową gruszką. Wykonany z 

bardzo trwałego tworzywa .Wym min. 59 cm 

1 

32 Zestaw policja 

 

Zestaw policyjny z trzema samochodami. Uczy zasad ruchu 

drogowego oraz korzystania numeru alarmowego 

1 

33 Traktor 

 

Traktor z przyczepką wym. min 42 cm, x 16 cm. Metalowe 

zawieszenia kół, opony gumowe, wykonany z niepękającego 

tworzywa. 

1 

34 Plansza do zabaw 

ruchowych 

 

Mata z bezpiecznego  winylu wymiar min.100 x 100 cm .W 

komplecie  min.30 kartoników przedstawiających dłonie. Dzięki tej 

pomocy dziecko odróżnia lewą rękę i prawą. 

1 

35 Skakanka 

 

Skakanka sznurowa dł min. 200 cm   25 

36 Piłka 30cm 

 

Piłka  gumowa o śr. min. 30 cm  5 

37 Piłka do skakania 

45cm 

 

Gumowa piłka z uszami śr 45 cm 4 

38 Lalka 

 

Lalka bobas, ubrana w body, ozdobione haftowanymi serduszkami i w 

czapkę. W komplecie butelka z mlekiem i nocniczek. Bobas pije 

mleko i moczy się, zamyka również oczy.  Rozmiar min.- 25cm. 

4 

39 Miś 

 

Miś pluszowy wys. min.   31 cm  5 

40 Lalka funkcyjna -

niemowlak  

 

Lalka bobas , ubrana w biało-różowy strój z czapeczką. Bobasa   

zrobiono  z miękkiego materiału. Lalka płacze, śmieje się, kiedy się 

naciśnie brzuszek mówi mama. W zestawie oprócz ozdobnego 

ubranka , buteleczka, łyżeczka, widelec, pojemniczki na jedzenie i 

zamykany kubek. Rozmiar min.  41cm. 

2 

41 Wózek lekarski 

 

Dwupiętrowy wózek z tworzywa z wyposażeniem lekarskim. Wym.: 

dł. min. 49 x szer. min. 14 x wys. min.43 cm 

1 

42 Zestaw naczynek z 

tacą 

 

Kolorowy zestaw z tworzywa sztucznego, składa się z minimum 40 

elementów. W skład zestawu wchodzą m.in.: filiżanki, spodki, 

dzbanek, sztućce, taca. 

wymiary tacy min. 26x19 cm. 

 

2 

43 Wózek głęboki dla 

lalek 

 

Wózek z gondolą. Wym.: min.55 x 36 x 56 cm 

 

2 

44 Wózek spacerowy  

 

Wózek spacerowy typu parasolka, posiadający prosty mechanizm do 

składania. Wymiary: min. 48 x 25 x 57 cm 

 

2 

45 Łóżeczko dla lalek z 

pościelą 

 

Łóżeczko drewniane dla lalek oraz komplet pościeli. Wym.: min. 

21,7x60,1x27,8 cm 

2 

46 Sześcian kształtów 

 

Drewniany sześcienny sorter z otworami o różnych kształtach oraz 

kolorowe figury drewniane, 

Wym. min.: 13 cm x 13 cm. 

 

1 
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47 Drewniany labirynt 

 

Zadaniem gracza jest przesuwanie sznurków tak, by umieszczona w 

drewnianym elemencie czerwona kulka , nie wpadła do otworu. 

Wymiary min. 40 x 30 x 15 cm 

1 

48 Toaletka z 

wyposażeniem 

 

Toaletka z lustrem wspartym na podstawach . W zestawie stołeczek 

oraz 14  akcesoriów  w tym szczotki grzebienie buteleczki na kremy. 

Wym. min.  51 cm x 40 cm x 89 cm 

2 

49 Suszarka z 

akcesoriami 

 

Suszarka do włosów z akcesoriami   1 

50 Wózek do sprzątania 

 

Trwały wózek z akcesoriami do sprzątania .Wym. min. 44 x 30 x 49,5 

cm. 

W zestawie m.in. mop, szczotka, trzepaczka, wiadro i zmiotka. 

1 

51 Żywność-zestaw 

wielu elementów 

 

Zestaw min. 72 elementów żywności pomniejszonej o 30 % wobec 

naturalnej w zestawie m.in. grzybów leśnych, pieczarek, kiełbasek, 

plastrów mięsa, ryb, ziemniaków, placków ziemniaczanych, bananów, 

marchewek, selera, 

1 

52 Parking piętrowy 

 

Drewniany kolorowy parking piętrowy oraz zestaw samochodów 

,krzewów, domków i znaków. Wym.: 60 x 50 x 40 cm. 

1 

53 Labirynt 

manipulacyjny 

Ciekawy i skomplikowany układ kolorowych drucików i 

nawleczonych na nie koralików, całość umieszczona na 

drewnianej owalnej podstawie. Usprawnia manualność, 

rozwija wyobraźnię, umożliwia tworzenie prostych działań 

matematycznych. 

Wym. min  40x44 cm 

1 

54 Gry  

edukacyjna 

zawierająca 

następujące tematy 

Pojazdy, Wzory, 

Kolory, Dinozaury, 

Zawody 

 

Gry rozwijają pamięć, uczą koncentracji. Wym. min. 31x22x3,2.  

Należy nawlec na linkę żetony tak, by kolor, kształt i ich liczba była 

zgodna z pokazanym na chwilę wzorem 36 żetonów, 

- 55 kart wzoru, 

- 4 linki, 

- 4 podkłady, 

- instrukcja.  

Należy odnaleźć dwa takie same obrazki pojazdów. 48 lakierowanych 

kafelków (24 pary) o wymiarach 75x75 mm, 

48 sztywnych lakierowanych kafelków o wymiarach 7,5x7,5 cm. Gra 

dotyczy zawodów.  

polega na odkrywaniu kartoników z takimi samymi zwierzętami w 

zoo 

5 

55 Zestaw edukacyjny Gra uczy dziecko kontaktu ze sklepem i robienia zakupów . 

Zestaw zawiera: 4 plansze i 40 sztywnych plakietek. 

1 

56 Lotto  Gra polega na wyszukiwaniu szczegółów wyposażenia domowego. W 

zestawie 4 duże plansze i 24 małe obrazki, wykonane z grubej i 

twardej tektury. 

1 

57 Emocje –gra Gra naucza rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych . W 

zestawie 50 kart z drewna ( wym. min. (4 x 8 cm) podzielonych na 10 

serii oraz 40 kart z postaciami. 

1 

58 Gra edukacyjna Flagi 

państw 

Gra MEMORY jest doskonałą grą towarzyską.. Rozwija pamięć, uczy 

koncentracji, i uprzyjemnia wolne chwile. Tym razem młody gracz 

ma okazję zapoznać się z wyglądem aż 40 flag różnych państw z 

całego świata. Zestaw zawiera min.80 kartoników przedstawiających 

min.40 flag państw świata. 

 

1 

59 Puzzle  Puzzle w kształcie zegara  z nazwami miesięcy pomagają poznać pory 4 
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roku i zmiany zachodzące w przyrodzie 

60 Magnetyczne literki i 

cyferki 

Zestaw literek i cyferek magnetycznych w pudełku drewnianym 

,wym. min. literek 5,5 cm 

 

1 

61 Klocki  edukacyjne Zestaw min. 10 pudełek o różnej wielkości po ułożeniu –wieża min. 

85 cm. 

2 

62 Bujaki  Wysokość siedziska od podłogi 22 cm. Udźwig do 50 kg. Wym. min.  

71 x 27 x 37  kolory :żółty, zielony, czerwony. Naklejki :żabka, 

biedronka, pszczółka 

3 

63 Krążki z fakturą Zestaw min. 10 krążków z różnymi kolorami i fakturami do zabaw 

ruchowych i ćwiczenia równowagi. Wym. min. 27 x 5 cm oraz min.11 

x 5 cm. 

1 

64 Zestaw 6 brył 

wykonanych z pleksi. 

Zestaw 6 plastikowych pojemników o wys. min. 11 cm i różnych 

kształtach do badania objętości. 

1 

65 Domino drewniane Zestaw min.30 kolorowych kostek drewnianych  (z nadrukami 

owoców)– sześcianów, długość krawędzi min. 4 cm, lakierowane, w 

drewnianej skrzyneczce.  

1 

66 Zestaw do  rozwijania  

i spostrzegania 

kolorów oraz 

kształtów. 

Kolorowe, wykonane z drewna figury  o kształtach geometrycznych 

wpływają na dziecięcą wyobraźnię. Kółka, półkola, kwadraciki, 

trójkąty, prostokąty i patyczki  mają różne  wielkości. 

1 

67 Elementy 

magnetyczne do 

tworzenia  wzorów 

geometrycznych. 

Zestaw min. 42 drewnianych elementów z magnesami oraz min.24 

kart ze wzorami ,wszystko umieszczone w magnetycznej walizce 

drewnianej o wym. min. 30 x 30 x 4,5 cm) 

 

2 

68 Drewniane układanki 

puzzlowe. 

 

W zestawie: 

1. min.49 elementów drewnianych do ułożenia obrazków, 

tematyka: miasto, 

2. 16 elementowe puzzle drewniane –tematyka u lekarza  

3. 16 elementowe puzzle u weterynarza  

4. 36 elementów puzzlowych z drewna  tematyka na budowie. 

4 

69 Materiał do zabaw 

matematycznych. 

Zestaw min.120 kolorowych kluczy w 2 wielkościach i 3 kształtach. 

Wykonane z tworzywa. Można je  sortować ,przeliczać, porównywać 

ilości ze sobą, dodawać i odejmować. 

1 

70 Gra ćwicząca refleks. Gra ucząca rywalizacji i ćwicząca refleks. Zawartość kostka i 

elementy do budowy 4 domków. 

1 

71 Gra towarzyska Gra zespołowa dla młodzieży - dwie drużyny podążają do mety, 

odgadując po drodze pokazane bądź narysowane hasła. 

    Opakowanie zawiera: 

    - planszę do gry 

    - 100 kart z poleceniami 

    - 4 pionki 

    - bloczek do rysowania 

    - instrukcję gry 

1 

72 Gra edukacyjna Gra ukazująca zależności środowiska przyrodniczego oraz żywności. 

W zestawie min. 5 sześciokątnych kart o wym. min.: 7,5 x 7,5 cm 

przedstawiających 5 rodzajów pochodzenia produktów oraz 30 kart o 

wym. min: 7,5 x 7,5 cm przedstawiających poszczególne produkty 

1 

73 Domino-gra Zestaw zaznajamiający dzieci z tematyką ekosystemu, wody, energii i 

odpadów, pozytywnych oraz negatywnych zachowań. Zestaw składa 

się z 48 puzzli wielkość min. 9,8 x 20,9 cm ,w pudełku 

1 

74 Gra  edukacyjna na 

temat ekologii 

W zestawie walizka oraz komplet min. pięciu opakowań imitujących 

prawdziwe pojemniki do ich segregacji .Pojemniki należy okleić  

naklejkami oznaczającymi rodzaje odpadów. 

1 

75 Gra rozwijająca Gra zawiera min. 2 plansze z postaciami – jedna zawiera ludzkie 1 
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spostrzegawczość twarze, druga rozbrykane, wesołe zwierzątka. Zadając pytania 

przeciwnikowi należy odgadnąć postać ,którą ma na myśli pytający 

76 Pomoc do nauki 

języka angielskiego 

Zestaw min. 104 kart polsko –angielskich, CD z piosenkami i 

zdaniami. Książeczka z zasadami gramatyki 

3 

77 Zestaw pomocy do 

nauki o zwierzętach 

Zestaw  min.25 kart z obrazkami zwierząt, min.150 żetonów i CD z 

dźwiękami 

1 

78 Gra edukacyjna 

Przedstawiająca 

nastruj  

Komplet min.48 kart z obrazkami przedstawiającymi różne nastroje 1 

79 Pomoc do 

usprawniania 

manualnego 

Zapinanki przeplatanki    

Komplet 3 rodzajów zapięć umieszczonych na tabliczkach 

wykończonych dzianiną. 

1 

80 Pomoc do manipulacji 

manualnych 

Miękka kostka o wym. min. 40 x 40 cm do nauki sznurowania, 

zapinania guzików, zasuwania suwaków, zawiązywania kokardek itp. 

1 

81 Zestaw do manipulacji 

manualnych 

Zestaw  min. 40 korali w pięciu kształtach z tworzywa oraz 12  kart z 

zadaniami do odtworzenia i 5 sznurówek. 

2 

82 Zestaw do manipulacji 

manualnych 

Zestaw min. 7drewnianych płytek  w różnych kształtach np. serce, 

gwiazda oraz 7 sznureczków o dł. Około  130cm 

2 

83 Gra towarzyska 

edukacyjna 

Gra wprowadzająca zasady właściwego zachowania. W pudełku 24 

plakietki, 45 żetonów. 

2 

84 Pomoc do kojarzenia 

dźwięku z obrazem 

Zestaw składa się z płyty CD z nagraniem 28 dźwięków oraz 28 kart z 

ilustracjami pasującymi do dźwięków 

1 

85 Pomoc do 

usprawniania 

manualnego 

Drewniana podstawa z min.pięcioma trzpieniami do nakładania na nie 

kolorowych drewnianych elementów w różnych kształtach. W trzech 

trzpieniach drewniane kołeczki 

3 

86 Woreczki Komplet  4 woreczków z grochem wym .min. 9x14 cm. 5 

87 Szarfy Zestaw 4 szt. szarf w 4 kolorach. śr szarfy 96 cm. Szer. 5 cm 4 

88 Zestaw do 

rozróżniania strony 

lewej i prawej 

Komplet  min.12 dłoni i stóp z kolorowego filcu min. wym. 25 cm. 2 

89 Piłeczki jeżyki  

 

Piłeczki jeżyki  

Średnica: min.65 mm 

Różne kolory 

 

10 

90 Instrumenty muzyczne Zestaw 26 instrumentów i 4 pałeczki - schowany w poręcznej 

zamykanej torbie, którą po otwarciu można zawiesić. Wymiary 

zamkniętej torby min. 42 x 40 x 40 cm 

Torba zawiera  

•  2 tamburyny (1 o średnicy 15 cm i 1 o średnicy 20 cm) 

•  5 trójkątów (10-20 cm) 

•  2 drewniane marakasy 

•  1 marakas podwójny 

•  1 duża tarka giro 

•  2 tonbloki dwutonowe 

•  1 tonblok jednotonowy 

•  1 pudełko akustyczne 

•  3 kastaniety (1 na rączce i 2 do chwytania) 

•  2 pary klawesów 

•  3 dzwoneczki na rączce 

•  1 kijek z dzwonkami 

•  metalowy shaker 

•-4 pałeczki 

1 

91 Materiały plastyczne 

dla  25 dzieci 

-komplet różnokolorowych kształtek papierowych .wym. min.6cm.W 

komplecie 1500 elementów w kształcie np.: serduszek, gwiazdek, fal, 

kleksów itp. 

1 
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-10 arkuszy brystolu B1 w 10 kolorach 

-5 zestawów tektur  ozdobnych 

- 6 zestawów papierów dekoracyjnych 

- Aluminiowa, okrągła folia do składania 

- Farby plakatowe 1 litr- 6 kolorów 

- Papier rysunkowy biały A4 

- Papier rysunkowy kolorowy A4 

- Blok techniczny biały A4 

- Blok techniczny biały A3 

- Blok techniczny kolorowy A4 

- Tektura falista brązowa 

- Bibuła karbowana- 10 kolorów 

- Bibuła karbowana tęczowa 

- Paski dekoracyjne 50 x 4 cm (4 komplety) 

- Plastelina w laseczkach 2 kg 12 kolorów 

- Kredki świecowe plastikowe 12 szt. 25 

- Kredki drewniane 12 kolorów szt. 25 

- Flamastry szt. 25 

- Klej z dozownikiem i patyczki do kleju 

- Nożyczki szkolne szt. 25 

- 2 dziurkacze 

- 2 wytłaczanki 

 

92 Taśma samoprzylepna Przezroczysta taśma  samoprzylepna  12mmx20mm 10 

93 Blok rysunkowy biały 

A4 

Papier rysunkowy biały A4 10 

94 Papier rysunkowy 

biały A3 

Papier rysunkowy biały A3 10 

95 Plastelina 12 kolorów Plastelina kreatywna 12 kolorów 15 

96 Zestaw kredek  Komplet 12 kredek w osłonie z plastiku 15 

97 Zestaw pędzli Komplet pędzli z malowanymi drewnianymi trzonkami. Włosie 

wysokiej jakości-kucyka. 

Min.10 szt. płaskich nr 14,12,8,4,6. 

Min.12 szt. okrągłych nr 11,9,6,3 

 

1 

98 Farby plakatowe Farby plakatowe 12 kolorów. Słoiczki -20ml. 10 

99 Zestaw 

różnokolorowych 

bibuł 

Mix 10 rolek kolorowych bibuł wym. min. 200x50cm 10 

100 Zestaw farb Tempera gotowa do użytku 6 kolorów  x 1 L 5 

101 Zestaw pisaków Zestaw 12 pisaków 25 

102 Papier szary  Szary papier  wym. min. 125 x 105  -9 arkuszy 5 

103 Nożyczki dla 

przedszkolaka prawo i 

leworęczne 

Plastikowe  zaokrąglone nożyczki z metalowym rdzeniem. Długość  

min.9cm 

25 

104 Pastele olejne  Pastele olejne 24 kolory 10 

105 Papier rysunkowy 

kolorowy 

Papier rysunkowy kolorowy 200 arkuszy A4 5 

106 Gaśnica 

przeciwpożarowa  

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, 

który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia 

czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega 

kontrolnym badaniom UDT. Posiada możliwość wielokrotnego 

napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz 

2 
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Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Masa środka gaśniczego - 

4 kg 

107 Apteczka z 

wyposażeniem 

Apteczka metalowa zamykana na klucz .Zawiera: opatrunek osobisty 

1 op, plaster z opatrunkiem 10x6 cm 1 op, plaster z opatrunkiem 10x8 

cm 1 op, plaster bez opatrunku 5 m x 1,25 cm, opaska elastyczna 4 m 

x 8 cm 1 szt, opaska elastyczna 4 m x 10 cm 1 szt, chusta 

opatrunkowa - kompresy gazowe 1/2 m^2 1 szt, kompresy gazowe 

9x9 2 szt, bandaż dziany 4 m x 5 cm 2 szt, bandaż dziany 4 m x 10 cm 

2 szt, nożyczki 1 szt, rękawice niejałowe 1 para, koc ratunkowy 1 szt, 

maseczka do sztucznego oddychania 1 szt, chusteczki higieniczne ze 

spirytusem 4 op, worek foliowy. 

1 

108 Zabezpieczenie 

gniazdek 

elektrycznych 

Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do 

nich palca lub przedmiotów, pasują do gniazd z uziemieniem i bez 

uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego 

kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia. 9 szt. ,3 kluczyki 

2 

109 Zabezpieczenie 

narożników 

Nakładki na narożniki .Wykonane z gumy piankowej. 4 sztuki w 

opakowaniu 

5 

110 Skrzynka na klucze 

ewakuacyjne 

Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu 

pokrytego czerwonym lakierem proszkowym, wisząca. Kolor 

czerwony lub biały. Wyposażona w zamek cylindryczny. W 

komplecie 2 klucze .Wym. min.15x9x4 cm 

1 

111 Oznaczenia 

ewakuacyjne i 

instrukcja pierwszej 

pomocy 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii 

fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 

cm 

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1  

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2  

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1 

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2 

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1  

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2  

 Kierunek drogi ewakuacyjnej- strzałka  

 Wyjście ewakuacyjne- napis 

W kpl. plansza dotycząca udzielania pierwszej  pomocy w zagrożeniu 

życia. Plansza informacyjna o wym.min.: 70 x 100 cm 

1 

112 Zabezpieczenie 

Grzejników 

Zabezpieczenia grzejników w postaci płyt w kolorze wiśnia oxford o 

wymiarach 

- 135x13x1,8 - 5 szt 
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 - 238x13x1,8 - 6 szt 

Wymiar podany w cm 

Płyty będą montowane do istniejącego już stelaża 

 


