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Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

„Zakup i dostawa mebli, wyposażenia, sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Obrze” 

na potrzeby projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn”  
RPWP.08.01.01-30-0031/17 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – MEBLE I WYPOSAŻENIE 

 

Lp. Nazwa Opis Jednostka 
miary 

Ilość 

1 Zlewozmywak w blat do 
zmywalni + bateria 

Stół ze zlewem jednokomorowym ze stali 
nierdzewnej. Drzwi skrzydłowe 
500x600x850 mm. Pod blatem znajduje 
się szafka zamykana na drzwi skrzydłowe 
bez tylnej ściany. Zlew o wymiarach 
40x40x25 cm z otworem na baterię o 
średnicy 33 mm. Mebel wyposażony w 
cztery nogi spawane. Bateria pasująca do 
zlewozmywaka. 

szt.  1 

2 Umywalka w blat do zmywalni 
+ bateria 

Umywalka zabudowana ze stali 
nierdzewnej 400x410 mm. Komora 
zabudowana z trzech stron. Wymiary 
komory 330x300x150 mm. Otwór pod 
baterię na środku komory. Bateria 
pasująca do umywalki. 

szt. 1 

3 Zmywarka gastronomiczna z 
wyparzaczem + podstawa do 
zmywarki 

Zmywarka uniwersalna z funkcją 
wyparzania, sterowanie 
elektromechaniczne.  
Przystosowana do mycia talerzy, szkła, 
tac i pojemników. Szerokość 565 mm, 
Głębokość 665 mm, Wysokość 835 mm. 
Moc elektryczna 3.4/4.9 kW, moc grzałki 
bojlera 3/4.5 kW. 
Podstawa pod zmywarkę ze stali 
nierdzewnej. 

szt. 1 

4 Naczynia Naczynia ze szkła hartowanego, 
nadające się do mycia w zmywarce, 
stosowania w kuchence mikrofalowej. 
Wytrzymują różnice temperatur. 
W skład 1 kompletu wchodzi: 

 Talerz głęboki: średnica 22cm; 

 Talerz płytki: śr. 24cm; 

 Talerzyk deserowy: śr. 19,5cm; 

 Salaterka: śr. 12cm; 

 Kubek: poj. 250ml; 

 Filiżanka z podstawkiem: śr. 14cm, 
pojemność 220ml; 

 Bulionówka: śr. 10cm, wysokość 6cm, 
poj. 310ml; 

komplet 25 

5 Sztućce  Sztućce ze stali nierdzewnej z grawerem. komplet 25 
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W skład 1 kompletu wchodzi: 

 Łyżeczka: długość 13,9 cm; 

 Nóż: dł. 17,8 cm; 

 Widelec: dł.16,2 cm; 

 Łyżka: dł. 16,2 cm; 

 Łyżeczka dłuższa: dł.14,5 cm; 

6 Wiadro 10 litrowe – z pokrywą  Wykonane ze stali nierdzewnej  
Wiadro z pierścieniem  
Wewnątrz wiadra jest podziałka 
Zawiera wzmocnioną podstawę  
Wymiary wiadra: śr. 280cm, wysokość 
245 cm 
Pokrywa pasująca do wiadra 
 z pierścieniem 

szt. 1 

7 Stół wyładowczy do zmywarek  Stół wyładowczy z półką o wymiarach 
1000x600x850 wykonany ze stali 
nierdzewnej – stół spawany. Blat 
wzmocniony. Stół przyścienny 

szt.  1 

8 Szafa przelotowa z drzwiami 
suwanymi 

Szafa przelotowa drzwi suwane 2 pary z 
jednej strony. Wymiary 840x500x1800mm 
stal nierdzewna. 
 

szt. 1 

9 Zestaw mebli do sali 
przedszkolnej  

Zestaw  mebli o tematyce łąka.  
Wykonane z płyty laminowanej, w tonacji 
brzozy, uzupełnione aplikacjami 
związanymi z tematyką łąki 
W skład zestawu wchodzi: 

 szafka o wymiarze: 75x40x87cm, bez 
drzwi- 3 półki, z aplikacją motylek ( z 
aplikacją szafka ma wysokość 140cm); 

 szafka o wymiarze: 75x40x87cm, z 
drzwiami zielonymi, z aplikacją trawa 
(z aplikacją wysokość 99cm); 

 szafka słupek o wymiarze: 
45x40x156cm, z aplikacją kwiatek (z 
aplikacją słupek ma wysokość 227cm)- 
5 półek; 

 szafka o wymiarze: 75x40x87cm, z 
drzwiami pomarańczowymi, z aplikacją 
kwiatek i dwie łodyżki (z aplikacją 
szafka ma wysokość 145cm); 

 szafka z aplikacją trawa, 
wymiary:69x30x87cm, 4 półki, bez 
drzwi.  

zestaw 1 

10 Biurko  Biurko wyposażone w szufladę, szafkę z 
zamkiem, z drzwiami. 
Pasujące do zestawu mebli w sali 
(podobna tonacja)  

szt. 1 

11 Krzesło obrotowe  Wyposażone w wysokie, ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie  
Regulowana wysokość 
Krzesło na kółkach  
Śr. 63cm 
Wys. siedziska 42,5- 55,5 cm 

szt. 1 

12 Stoły sześciokątne z 
regulowaną wysokością 

Długość boku: 72cm, długość przekątnej 
między kątami 144,5cm, długość 

szt. 5 
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pomiędzy 2 prostymi 128 cm. 
z żółtymi obrzeżami  

13 Krzesło z regulowaną 
wysokością  

Wymiar siedziska: 32,4x 27,7cm 
Wysokość siedziska 26cm – 31 cm 
Stelaż w kolorze żółtym  

szt. 25 

14 Dywan  Dywan o wymiarach 3m x 4m 
Dywan z nadrukiem labiryntu, w kolorze 
zielonym  

szt. 1 

15 Szatnia szafki  Szafka jednostronna  
Przeznaczona dla 5 dzieci  
Szafka posiada 5 górnych półek na 
czapki, niezamykane 
 5 wieszaków  
Bez zamkniętej przestrzeni  

szt. 4 

16 Tablica korkowa  Wymiary: 
100 cm x 200cm 

szt. 2 

17 Tablica wielofunkcyjna Dwustronna tablica do pisania markerami 
lub kredą, może być ruchoma lub 
statyczna. Posiada: zegar, liczydło, 
alfabet, półkę. Możliwość doczepiania 
elementów za pomocą magnesów  
Wymiary: 76cm x2 9 cm x 123,5cm 

szt. 1 

18 Kanapa dla dzieci  Wymiary: 98cmx 52 cm x 55cm  
W odcieniu zieleni i niebieskiego  

szt. 1 

19 Fotelik dla dzieci  Wymiary: 60 cmx 55 cm x 55 cm 
Głębokość siedziska: 37cm 

szt. 1 

20 Stoliczek do kącików  Wymiary: 80 cmx 50 cm x 40cm  
Tonacja brzoza lub buk 

szt. 1 

21 Poduchy do siedzenia  Wykonane z pianki pokryte trwała tkaniną 
PCV. Na poduszkach nadruki o tematyce 
morskiej i zwierząt 
Średnica: 30cm  
Wysokość: 8cm  

szt. 25 

22 Szafka pod RTV Wymiary: 75 cm x 40 cm x 42 cm z 
wysuwanym pojemnikiem  z aplikacją 
dwa kwiaty 

szt. 1 

 
 
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – SPRZĘT TIK i SPRZĘT AUDIOWIZUALNY 

 
Lp. Nazwa Opis Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Tablica interaktywna  Efektywna powierzchnia tablicy (obszar 
interaktywny), na której można 
dokonywać notatek, sterować pracą 
komputera i wyświetlać obraz z 
projektora co najmniej 156 cm × 117 
cm (przekątna 77 cali – 195 cm) 
Format tablicy 3/4 
Waga maksymalna 20kg 
technologia: dotykowa, optyczna  
Obsługa tablicy za pomocą 
dołączonych pisaków i za pomocą 
palca  

szt. 1 
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Komunikacja tablicy z komputerem za 
pomocą przewodu USB. 
Rozpoznawanie gestów wielodotyku. 

2 Rzutnik Technologia LCD 
Jasność minimum 2500 ANSI lumenów 
w trybie pełnej jasności. 
Kontrast minimum 2000:1. 
Rozdzielczość rzeczywista minimum 
1024x768, format matrycy 4:3. 
Projektor musi umożliwić wyświetlenie 
obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) 
z odległości nie większej niż 125 cm 
(odległość od obrazu do najbardziej 
oddalonego od niej elementu 
projektora) przy zachowaniu proporcji 
obrazu, jego formatu, a także 
zapewniając ostrość na całej 
powierzchni bez stosowania 
jakichkolwiek elektronicznych korekcji. 
Moc wbudowanych głośników 
minimum 1W. 
Uchwyt mocujący do ściany o 
minimalnych płynnych regulacjach: 
odległość od ściany bliżej/dalej, 
pochylenie projektora przód/tył, 
pochylenie na prawo/lewo, odchylenie 
od ściany  prawo/lewo.  

szt. 1 

3 Komputer przenośny z 
oprogramowaniem  

Laptop  
matryca Full HD 15,6”, procesor 7200U 
RAM 4GB 
dysk twardy  1TB 
Windows 10 Pro  
odtwarzacz CD 
pakiet Microsoft Office  
wejścia USB 

szt. 1 

4 Drukarka  Monochromatyczna drukarka A4 
Rozdzielczość: 300 dpi, 600 dpi, 1200 
dpi  
prędkość drukowania: do 40 stron A4 
na minutę  
wymiary około: 375x393x272mm 
Procesor 800 MHz 
Obsługiwane systemy operacyjne: 
Wszystkie bieżące wersje Microsoft 
Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub 
wyższa, UNIX, LINUX oraz inne 
według potrzeb  

szt. 1 

5 Kserokopiarka  Wielofunkcyjna monochromatyczna A4 
do 40 stron A4 na minutę  
rozdzielczość: 300 dpi, 600 dpi, 
1200dpi 
wymiary około: 417x412x437mm 
Drukowanie:  
Procesor 800 MHz 
Obsługiwane systemy operacyjne: 
Wszystkie bieżące wersje Microsoft 
Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub 
wyższa, UNIX, LINUX oraz inne 
według potrzeb  
Kopiowanie: 

szt. 1 
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Współczynnik zoom: 7 zmniejszeń/ 5 
powiększeń  
Skanowanie 

6 Radio z odtwarzaczem Całkowita moc dźwięku (RMS) 2W 
ilość głośników 2 
czytnik płyt CD 
czytnik pendriva (wejście USB) 
odtwarzanie: MP3, WMA, CD- R/RW, 
CD-Audio  
tuner radiowy 
pamięć stacji 40 

szt 1 

7 Telewizor  49 cali, 
rozdzielczość Full HD 
format obrazu 16:9 
audio 2x10W 
waga 13 kg 
wejście USB (możliwość odtwarzania z 
pendrive)  

szt. 1 

8 Aparat fotograficzny Matryca 20,1 MP,  
zoom optyczny 8x,  
przekątna LCD 2,7 cala, zoom cyfrowy 
4x 

szt. 1 

9 Odtwarzacz DVD Rodzaje odtwarzanych nośników: CD-
R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW, CD, DVD- Video  
Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, 
AC3, MP3-PRO, HDCD 

szt. 1 

10 Komplet głośników  Aktywne głośniki  szt. 1 

 

 
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA – POMOCE DYDAKTYCZNE, ZABAWKI I SPRZĘT 
SPECIALISTYCZNY 

 

Lp. Nazwa Opis Jednostka 
miary 

Ilość 

1 Historyjki obrazkowe  Każda sekwencja  złożona z trzech obrazków  
Historyjki przedstawiają osoby, przedmioty 
przed i po jakiś działaniu  

szt. 1 

2 Karty edukacyjne – zawody Dopasowywanie kart z atrybutami jakiegoś 
zawodu do ilustracji prezentującej zawód  

szt. 1 

3 Puzzle edukacyjne – 
zwierzęta 

Duże elementy  
prezentujące  zwierzęta  (24 lub 30 
elementów) 
drewniane puzzle 

szt. 1 

4 Szlaczki graficzne Do wielokrotnego użytku  
Dołączone mazaki  

szt. 1 

5 Tabliczki ze szlaczkami Drewniane tabliczki z drewnianym pisakiem  
w dwóch różnych kolorach  

szt. 2 

6 Zestaw do ćwiczeń 
graficznych 

Tabliczki z ciekawymi rysunkami/ wzorami 
narysowanymi liniami wykropkowanymi 

szt. 1 

7 Tabliczki grafomotoryczne Tabliczka do ćwiczeń oburącz (dwa ołówki)  
Wzór: jabłko i gwiazdki  
Drewniane  

szt. 1 

8 Rozsypanki obrazkowe – Zawiera obrazki z wyrazami do podzielenia na szt. 1 
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sylaby sylaby  
Wykonane ze sztywnego kartonu 
Duże elementy  

9 Puzzle do nauki czytania Układając obrazek  powstaje wyraz szt. 1 

10 Tabliczki edukacyjne alfabet Grawerowane litery na drewnianych 
tabliczkach  

szt. 1 

11 Plansze do nauki alfabetu Zalaminowana plansza do nauki alfabetu 
Małe i wielkie litery pisane i drukowane 
zapisane w liniaturze  
Przy każdej literce obrazek  

szt. 1 

12 Plansze edukacyjne – litery Plansza wielkoformatowa zawierająca 
podstawowe litery drukowane  

szt. 1 

13 Klocki do nauki alfabetu Drewniane klocki zawierają samogłoski 
wpisane kolorem czerwonym, a spółgłoski 
niebieskim  
Zawierają wszystkie znaki alfabetu, dwuznaki, 
zmiękczenia i samogłoski nosowe.  
Wielkie i małe litery  

szt. 1 

14 Drewniany ołówek  Trójkątny ołówek szt. 1 

15 Zabawki do nauki alfabetu Zabawka z alfabetem  
Łączenie elementów  z literkami alfabetu  
pozwala stworzyć jakiś przedmiot (zabawkę w 
całości)  

szt. 1 

16 Książki do n. pisania Zawiera wskazówki metodyczne dla 
nauczyciela  
Zawiera ciekawe rysunki dla dzieci  

szt. 1 

17 Książki do nauki – cyfr  Książka zawiera ćwiczenia grafomotoryczne 
przygotowujące dzieci do prawidłowego 
kreślenia cyfr  

szt. 1 

18 Książki z ćwiczeniami 
zwierzęta 

Książka z rozpoznawaniem odgłosów 
zwierząt  
zawiera ćwiczenia dla dzieci  

szt. 1 

19 Zestaw gier edukacyjnych Zestaw  zawiera kilka gier: planszowych, 
losowych, karcianych i zręcznościowych.  

szt. 1 

20 Gry do ćwiczenia pamięci  Gra pamięciowa polegająca na 
zapamiętywaniu położenia obrazków i 
odszukiwaniu par poprzez odkrywanie 
wieczek.   
Zawiera kilka wymiennych tablic o różnej 
tematyce  

szt. 1 

21 Gry logiczne- owoce Karty z obrazkami owoców, które należy 
dopasowywać do odpowiedniego miejsca, 
koloru itp. 
drewniane 

szt. 1 

22 Gry planszowe oraz 
książeczki z bajką Czerwony 
kapturek 

Książka „Czerwony Kapturek” z grą 
planszową  

szt. 1 

23 Gry edukacyjne – 
naśladowanie  

Gra zawiera rysunki  prezentujące ćwiczenia 
do naśladowania- wewnątrz jamy ustnej, na 
zewnątrz oraz ćwiczenia mięśnia okrężnego 
warg  

szt. 1 

24 Układanka obrazkowa- Zestaw obrazków- Dopasowywanie dwóch szt. 1 
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symetria części pasujących do siebie   

25 Gra pobudzająca zmysł 
dotyku  

Dopasowywanie elementów  rozpoznanych 
przez dotyk do odpowiednich wzorów  

szt. 1 

26 Gra dotykowa Rozpoznawanie elementów w różnych 
kształtach (niewidocznych dla dziecka) 
poprzez dotyk  

szt. 1 

27 Puzzle edukacyjne – kolory Dopasowywanie odpowiednich kartoników z 
obrazkami do kartoników z kolorami 

szt. 1 

28 Gra edukacyjne – kształty Gra pozwala rozpoznawać kształty 
Drewniane elementy z różnymi kształtami, 
które układa się w odpowiednie zestawy  

szt. 1 

29 Gra edukacyjna – pory roku Gra zawiera mniejsze obrazki, które 
dopasowujemy do dużych ilustracji pór roku  

szt. 1 

30 Gra edukacyjna – miesiące Gra planszowa z kostką, pionkami dotycząca 
miesięcy  

szt. 1 

31 Puzzle do gry w domino Duże puzzle, które układa się tak jak w grze 
domino.  

szt. 1 

32 Gry domino - zwierzęta 3d Klocki 3d  ze zwierzętami posiadające 
możliwość dowolnego łączenia  

szt. 1 

33 Gry domino - zwierzęta  Zwierzęta wiejskiej na kartach domino  szt. 1 

34 Zapamiętywanki – ryby Prezentuje ilustracje, która przedstawiają 
rożne ryby.  
Zapamiętywanie i dopasowywanie elementów  

szt. 1 

35 Zapamiętywanki – farma  Gra memory- odnalezienie dwóch 
identycznych obrazków przedstawiających 
elementy związane z farmą 

szt. 1 

36 Piasek kinetyczny  Piasek kinetyczny: 3-5 kg  szt. 1 

37 Zabawki do nauki  mat. Zabawka kółko- krzyżyk wersja podłogowa- 
wykonana z pianki  

szt. 1 

38 Układanki edukacyjna 
patyczaki  

Zawiera kolorowe patyczki do układania 
różnych zestawów  

szt. 3 

39 Klocki mat. Elastyczne patyczki do budowania figur 
geometrycznych, łączą się ze sobą 
zatrzaskami  

szt. 1 

40 Żetony z liczbami  Kolorowe żetony  
Dołączone szablony z cyframi  

szt. 1 

41 Gra edukacyjna do nauki 
geometrii 

Gra zawiera tabliczki z figurami 
geometrycznymi  

szt. 1 

42 Układanki mat. Przeznaczona do nauki figur geometrycznych 
i cyfr  
Składa się  z elementów do dopasowania  

szt. 1 

43 Klocki mat. Klocki do zajęć matematycznych  
Klocki można łączyć w  różny sposób  
Dołączone karty pracy  
Klocki w różnych kolorach, niektóre z cyframi  

szt. 1 

44 Nakładanki do nauki 
geometrii  

Zawiera klocki w kształcie figur 
geometrycznych  w różnych kolorach 

szt. 1 

45 Zestaw do ćw. logicznego 
myślenia  

Zestaw elementów do układania w 
odpowiednim miejscu  
Rozwija logiczne myślenie  

szt. 1 
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46 Zabawki edukacyjna zegar Zegar z wyciąganymi elementami  
Drewniany  

szt. 1 

47 Zabawka edukacyjna 
mikroskop 

Mikroskop podświetlany  
Umożliwiający powiększanie małych 
elementów  

szt. 1 

48 Zabawka edukacyjna lupa  Lupa powiększająca małe elementy 
z  rączką  

szt. 4 

49 Zestaw do obserwacji roślin  Drewniano- szklany zestaw umożliwiający 
obserwację wzrostu roślin  

szt. 2 

50 Zabawka edukacyjna waga Waga szalkowa z odważnikami  szt. 1 

51 Zabawka edukacyjna - 
termometr  

Umożliwia symulować określoną temperaturę  szt. 1 

52 Magnes podkowa  Czerwono- niebieski z literkami N, S 
ze stali  

szt. 1 

53 Zabawka: kuchenka Drewniana 
Bez szafki narożnej 
Długość całego zestawu do 1,80m 
W tonacji naturalnego drewna i zieleni 
Pralka, lodówka, kuchenka, mikrofalówka, 
piekarnik  

szt. 1 

54 Kolorowe talerzyki  Talerzyki plastikowe 
w różnych kolorach, różnych wielkości małe i 
duże  

 
komplet 

 
1 

55 Miękkie lalki manipulacyjne  3 różne rodzaje: chłopiec, dziewczynka, 
niemowlak/bobas 
z możliwością zdejmowania ubrań 

szt. 3 

56 Nakładanki z kołeczkami  Poszczególne elementy z kołeczkami, za 
które można trzymać element i dopasować do 
odpowiedniego miejsca na planszy 
przedstawiające ciekawe obrazy dla dziecka.  

szt. 5 

57 Nakładanki – kształty  Poszczególne elementy w postaci różnych 
kształtów i kolorów. Elementy dopasować do 
odpowiedniego kształtu  na planszy 

szt. 1 

58 Drewniane układanki – pory 
roku 

tabliczki z elementami do ułożenia w całość 
przedstawiają 4 pory roku  

szt. 
 

5 

59 Drewniane układanki – 
zawody  

Układanka drewniana  
Składające się z elementów, które po 
dopasowaniu prezentują dany zawód  

szt. 1 

60 Klocki  Klocki kolorowe: trzy różne rodzaje : 
- clics 
- Wafle duże z figurkami zwierząt  
- Klocki ze śrubkami, kołami zębatymi  

komplet 3 

61 Puzzle 3d – zwierzęta  Poprzez ułożenie elementów powstaje obraz 
przedstawiający zwierzę  
2 różne rodzaje  

szt. 2 

62 Puzzle kartonowe – budowa  Ułożone elementy puzzli kartonowych  
przedstawiają teren budowy i maszyny 
budowlane 

szt. 1 

63 Klocki drewniane  Drewniane klocki, kolorowe 
Ilość: 100 sztuk i więcej  

szt. 1 

64 Materac szkolny  Materac z trwalej tkaniny PCV  szt. 1 
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Wymiary: 200 cm x120cm x6cm 
Kolor: ciemno żółty 

65 Piłeczki do basenu  Kolorowe piłeczki 
500 sztuk 

zestaw 1 

66 Mata – jeżyk  Mata przedstawia jeżyka  
Wykonana z trwałej tkaniny  

szt. 1 

67 Równoważnia 4-zaczepowa  5 drewnianych desek o wymiarach 100 x 9 x 2  
6 cegiełek o czterech sworzniach o 
wymiarach 18 x 14x 5 

szt. 1 

68 Przyrząd do ćwiczenia 
koordynacji  

Przyrząd posiada 4 kółka, pedały i uchwyty  
Można na nim przemieszczać się po sali  

szt. 1 

69 Piłka gimnastyczna Piłka PCV, żółta, średnica 65cm szt. 1 

70 Piłka do skakania  Piłka do skakania z uchwytem, średnica 60cm  
 

szt. 1 

71 Worki do skakania  Zestaw worków do skakania z uchwytami. 
Kolory: niebieski, zielony, czerwony  

zestaw 6  

72 Tor przeszkód  Tor zawiera: 6 plastikowych kształtów  
umożliwiających przechodzenie przez nie, 
do zestawu 6 podstawek  

szt. 1 

73 Woreczki sportowe  Kolorowe woreczki sportowe  
Wymiary 10 x 13 
Z mocnej tkaniny  
W zestawie znajdują się cztery kolory: 
niebieski, zielony, żółty, czerwony 

zestaw 2 

74 Szarfy  Z trwałej tkaniny 
W zestawie znajdują się cztery kolory: 
niebieski, żółty, zielony, czerwony  

zestaw 2  

75 Zestaw pachołków małych  Kolorowe małe pachołki: zielony, żółte, 
czerwone 
Wysokość: 30cm, 8 otworów  

zestaw 6 

76 Chusta animacyjna Kolorowa chusta o średnicy 6m - 12 
uchwytów  

szt. 1 

77 Balansująca deskorolka  Deskorolka dla dzieci, która balansuje  szt. 1 

78 Gra rozwijają celność  Kręgle - wysokość 30 cm 
Kolorowe piłki 

szt. 1 

79 Zestaw piłek sensorycznych  Zestaw piłek o różnej fakturze i powierzchni  zestaw 1 

80 Zabawki - tunel  Kolorowe tunele zawierające krzyżaki, 
zygzaki, wigwam, namiot, domek, kolo 
środkowe.  
umożliwiające łączenie poszczególnych tuneli 
i tworzenie dłuższych tras. 
Wykonane z trwałego materiału  

zestaw 1 

81 Zagadki logopedyczne Dopasowywanie rymowanych zagadek do 
kolorowej ilustracji, która jest odpowiedzią  
Różne rodzaje  

szt. 3 

82 Gry logopedyczne Gra do ćwiczeń artykulacji głosek: ś, ź, ć, dź / 
sz, ż, cz, dż  

szt. 1 

83 Książka do zajęć 
logopedycznych 

Książka zawiera teksty do ćwiczeń 
logopedycznych  

szt. 1 

84 Książka z płytą z dźwiękami Książka zawiera wierszyki opisujące dźwięki z szt. 1 
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otoczenia  otoczenia  
Do książki dołączona płyta  

85 Książka z bajkami 
logopedycznymi 

Zabawne historyjki usprawniające mowę 
dziecka  
Pomaga w wymowie głosek: s-sz, c-cz, z-ż, 
dz-dż  

szt. 1 

86 Książka do ćwiczeń 
oddechowych  

Książka zwiera propozycje ćwiczeń 
oddechowych i artykulacyjnych dla młodszych 
dzieci  

szt. 1 

87 Loteryjka dźwiękowa  Identyfikacja dźwięków  i dopasowywanie do 
nich ilustracji  
Dołączona płyta CD 

szt. 1 

88 Karty pracy do zajęć 
muzycznych  

Karty ze znanymi melodiami na dzwonki 
Melodie zapisane w postaci kolorów, 
numerów, obrazków i nut  

szt. 1 

89 Dzwonki kolorowe  Dzwonki diatoniczne z przyciskiem zestaw 2 

90 Puszka dźwiękowa  4 pary dźwiękowych puszek  
Puszki wykonane z drewna z uchwytem do 
trzymania  
Dopasowywanie do siebie odpowiednich  par  
puszek (para puszek ma te same dźwięki)   

szt. 1 

91 Tamburyn  Tamburyn w kształcie kwiatka  szt. 1 

92 Kredki  Długość: 15cm, trójkątne,  
Różne kolory  

opakowanie 25 

93 Kredki olejne Długość: 8cm, okrągłe 
Różne kolory 

opakowanie 12  

94 Pastele olejowe  Okrągłe z papierową obwolutą opakowanie 13  

95 Mazaki dwustronne  Pisaki z dwoma końcówkami- gruba i cienka  szt. 12   

96 Nożyczki  Okrągłe końcówki  
Wym.14 cm 

szt. 25  

97 Nożyczki  dla leworęcznych  Wym. 14cm szt.  5  

98 Nożyczki ze wzorem  Wym. 13 cm szt. 12  

99 Dziurkacze duże  Wymiar elementu wyciętego: 4cm  
gwiazdka, płatek śniegu, motyl, kwiat, liść, 
choinka  

szt.  
12  

100 Dziurkacze extra duże Wymiar elementu wyciętego:5cm 
Kolo postrzępione, koło, serce 

szt. 13  

101 Karbownice  Karbownica pozwala wytłoczyć różne wzory: 
Gwiazdy, serca, misie  

szt. 12  

102 Klej – pistolet + pałeczki kleju  Do kleju na gorąco szt. 1 

103 Plastelina  Różne kolory  opakowanie 25 

104 Klej w sztyfcie  Bezbarwny, bezwonny, gramatura nie 
mniejsza niż 22 g 

szt. 25  

105 Temperówka  Metalowa temperówka 
Na cienkie i grube kredki  

szt. 25  

106 Farby  Pojemność: 0,5 l  
Kolory: fuksja, błękitny, zielony, brązowy, 
fioletowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, 
czarny  

szt. 25 
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107 Pędzle  Okrągłe, drewniany trzonek, włosie szczecina  
Długość około 17-18cm 
Okrągłe: 8 mm, 10 mm, 12mm 

szt. 25  

108 Zestaw papierów kolorowych 
(papier  rysunkowy) 
Format A4 

Różne kolory: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, zielony, niebieski, czarny, brązowy 
,pastelowe  

szt. 50  

109 Brystol (kolorowy) Brystol w różnych kolorach o wymiarach 
50x70 cm 
Kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, 
brązowy, czarny 
Z każdego koloru po dwa brystole  

szt. 50 

110 Brystol biały  Brystol biały o wymiarze 50x70 cm arkusz 25 

111 Papier tęcza  Papier dwustronny  
Format A4 

arkusz 25  

112 Bibuła  Różne kolory  
Wymiar 50x70 
Różne kolory  

arkusz 25 

113 Papier wytłaczany- kolorowy  Wymiary 23x33 
Na papierze wytłoczone: 
Serduszka (10 arkuszy), skóra węża (10 
arkuszy) 

arkusz 25  

114 Tektura falista  Wymiar 50x70 
Różne kolory; żółty, czerwony, złoty, srebrny, 
zielony, niebieski  

arkusz 25  

115 Bibuła karbowana  Różne kolory  
Wymiar 200x50 

arkusz 25  

116 Koszulki A4 Koszulki wykonane z folii  
Na format A4 

szt. 100 

117 Biały papier ksero Format A4 ryza 25 

118 Taśma dwustronna  Szerokość 3,8 cm 
Długość 10 m 

szt. 12  

119 Taśma samoprzylepna  Szerokość 5 cm. szt. 13  

120 Papier samoprzylepny  Różne kolory  opakowanie 25  

121 Papier pakowy  Kolor szary arkusz 10  

122 Wstążeczki  W Zestawie szpulka o szerokości 8 mm i 3 
mm. Kolory różne 
  

zestaw 25 

123 Papier techniczny kolorowy 
A4 

Różne kolory  szt. 25  

 
 

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA – ORGANIZACJA PLACU ZABAW 
 

Lp. Nazwa Opis   Jednostka 
miary 

Ilość 

1 Zabawka wielofunkcyjna Zabawka wielofunkcyjna składa się z 
następujących elementów: 

 zjeżdżalnie (ślizg); 

 wieżyczki; 

 ruchome elementy: liczydło duże, tabliczki 
obrotowe; 

 
szt. 
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 ścianka wspinaczkowa z kamieniami; 

 przejście rurowe; 

 mostki wiszące na łańcuchach; 

 schodki; 

 pomost linowy z belką; 

 trap; 

 
 
 
 

 
Dyrektor  

   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Obrze 

 
/-/ Elżbieta Błaszczyk 

 
 


