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część 1 

 

 
zadanie 2 organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Pomlewie 

 

nazwa opis 
 

ilość sztuk/kpl 

karuzela Karuzela tarczowa z platformą i stolikiem - stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, platforma pokryta 
aluminiową blachą ryflowaną o grubości min. 4 mm, przymocowana do rury ze stolikiem, mechanizm łożyskowy nie 
wymagający konserwacji, średnica karuzeli minimum 130 cm. 

1 

bujak na sprężynach Korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg wykonany z płyty HDPE barwionej w masie lub polietylenowej, sprężyna 
oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Różne 
rodzaje. 

2 

wieża ze zjeżdżalnią 
 
 

Wieża ze zjeżdżalnią. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, elementy z płyty polietylenowej HDPE. Minimalne wymiary: 
191 x 152 cm; Wysokość podestu nie mniejsza niż 59 cm. 

1 

piaskownica  Piaskownica zamykana o minimalnych wymiarach 40x200x420cm, wykonana z drewna suszonego, heblowana – nie 
zostawia drzazg, pomalowana dekoracyjno - ochronną farbą. 
Grubość desek użytych do budowy piaskownicy minimum 18 mm. 

1 

 ławka z oparciem Ławka wykonana z kamienia płukanego, listwy drewno iglaste grubość deski nie mniejsza niż 4 cm, długość ławki nie 
mniejsza niż 190 cm, kolor teak, ławka do zabetonowania. 

4 

huśtawki podwójne Kompleks składający się z zadaszonej platformy, z kołem sterowym, zjeżdżalnią, schodkami. Platforma połączona jest z 
dwoma huśtawkami. Siedziska huśtawek to jedno z elastycznego kauczuku, drugie kubełkowe. Ściany podwójne z 
tworzywa sztucznego nie wymagającego konserwacji.  
 Minimalne wymiary: 190 x 283 x 213 cm 

1 

stół piknikowy z 
parasolem  

Stół przeznaczony dla sześciorga dzieci z dwoma ławeczkami.  
Wykonany z tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach ,wypełnionych w środku powietrzem. Grubość elementów 
minimum 5 cm. Blat minimum 100cm długości i minimum 50cm szerokości. W zestawie dołączony parasol.  

1 

most z tunelem  Dwie zadaszone wieże połączone mostem i tunelem, wykonane z tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w 
środku wypełnionych powietrzem. W skład zestawu wchodzą: koło sterownicze, okrągłe okna, barierki, wyprofilowane 

1 



półokrągłe schody, długi pomost, dwie zjeżdżalnie maksymalnie do 100 cm długości, ustawione na podpórce. Pod 
mostem znajduje się otwarty tunel i kryjówka.  

góra wspinaczkowa z 
montażem 

Góra wspinaczkowa w kształcie skałki, na górę można wspinać się z czterech ścian, możliwość zakotwiczenia w ziemię 
za pomocą kotw zawartych w zestawie. Urządzenie wykonane z masywnego tworzywa sztucznego imitującego kamień o 
podwójnych ściankach wypełnionych w środku powietrzem. Góra składa się z minimum dwumetrowych czterech ścian. 
Dwie łatwiejsze ścianki prowadzą do połowy góry na platformę wykonaną z siatki typu trampolina umieszczonej we wnęce 
góry. Dwie pozostałe umożliwiają wspinaczkę na sam szczyt. Na ściankach zamontowane są minimum: dwie drabinki 
linowe, 9 profesjonalnych, masywnych uchwytów umożliwiających wspinanie, 15 otworów do wspinania i przechodzenia.  
Konstrukcja o opływowych kształtach i lekkim nachyleniu. 

1 

domek z dzwonkiem Duży domek do zabaw w stylu wiejskim. Wyposażenie domku to zlew z obrotowym kranikiem, kuchenka z pokrętłami i 
telefon. Ponadto pełnowymiarowe drzwi i cztery okna z ruchomymi okiennicami. Minimalne wymiary: 127cm Długość x 
114cm Szerokość x 131cm Wysokość. Domek wykonany z tworzywa sztucznego. Dominujący kolor zielony.  

1 

domek z patio Domek oferujący niezrównane możliwości interaktywnej zabawy. Każda z czterech ścian w inny sposób inspiruje dzieci 
do działania.  
Ściana sportowa wyposażona jest w obręcz do koszykówki, futbolową bramkę i tarczę do celowania. Kolejna ściana to 
stacja benzynowa z dystrybutorem i telefonem. Sklep i bank znajdują się na trzeciej ścianie: zakupy można zrobić nie 
wysiadając z samochodu, wcześniej korzystając z bankomatu. Wewnątrz domku półki na artykuły żywnościowe i inne 
szczegóły wystroju. Czwarta ściana to szkoła z blatem do rysowania, tablicą, alfabetem i cyframi.  Minimalne wymiary: 
140cm Długość x 124cm Szerokość x 147cm Wysokość. Domek wykonany z tworzywa sztucznego. 

1 

placyk zabaw z 
koszem 

Zestaw sprawnościowy składający się z: elementu wspinaczkowego, platformy zabezpieczonej z obu stron ścianą, ślizgu. 
Na bocznych ścianach zestawu znajduje się kosz do koszykówki, wnęka spełniająca funkcję bramki oraz otwór do rzutów 
celnych. W skład zestawu wchodzą piłka do koszykówki, rugby, piłki nożnej. Urządzenie jest wykonane z tworzywa 
sztucznego. 

1 

 
zadanie 8 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Pomlewie 

 

wykładzina dywanowa 
3x 4m 

Materiał: rodzaj welur, podkład filc, skład runa poliamid 
Wzór: np. miasto, pory roku 

1 

biblioteczka 1. Biblioteczka z trzema przegrodami na książki razem z 2 pufami. Minimalne wymiary 81,5x38x55 cm. Kolor: 
pomarańczowy. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona 
obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm z kolorowymi elementami z płyty MDF. 
2. Szafka mobilna z kółkami z przegrodą i nadstawką podzieloną na trzy części . Nadstawkę nakłada się na  górę szafki. 
Minimalne wymiary: 89,1x41,5x61,4 cm szafki, minimalne wymiary nadstawki: 89x41x20 cm. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm z 
kolorowymi elementami z płyty MDF. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

2 

regał otwarty 1. Szafka z 2 półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x87,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 
mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 

2 



2. Szafka z 2 półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x87,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 
mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

szafka ze schowkami Szafa wysoka z 10 schowkami na rzeczy osobiste, zamykanymi na klucz. Minimalne wymiary: 76x40x185 cm. Materiał: 
płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

szafka zamykana Szafka z 2 przegrodami z 12 szufladami. Minimalne wymiary szafki: 83,6x40x104,6 cm. Minimalne wymiary szuflady: 
25x30x16,5 cm. Kolory: 3 czerwone, 3 zielone, 3 pomarańczowe, 3 żółte. Materiał: Materiał szafka: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm 
Materiał szuflada: sklejka i kolorowa płyta MDF. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

biurko  
1. Biurko z 2 szufladami z prawej strony, 1 zamykana na zamek. Minimalne wymiary: 120x60x76 cm. Materiał płyta 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem. 

1 

stolik z regulacją 
wysokości  

Stół w odcieniu brzozy z wzmocnionym blatem o grubości minimum 25 mm, wykończonym obrzeżem PCV o grubości 
minimum 2 mm, w tej samej tonacji. Okrągłe drewniane nogi z regulowaną wysokością mocowane za pomocą 
metalowych pierścieni, zwiększających ich stabilność i wytrzymałość. Minimalne wymiary blatu 115 x 74 cm. 

10 

krzesełka 
Krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o grubości minimum 
8 mm. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o minimalnych wymiarach 38 x 20 mm. Podstawa w kształcie litery H. 
Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać 
na blacie. 
rozmiar 3 – 12szt. 
rozmiar 2 – 15 szt. 

27 

organizer  
Szafka z 12 plastikowymi pojemnikami (8 mniejszych i 4 większe). Minimalne wymiary: 70,2x48x78,1 cm. Kolor 
pojemników: duże żółty, małe niebieski. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu 
brzozy, wykończona obrzeżem ABS. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

skrzynia do 
przechowywania 
pomocy poj. 60l 

Pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności minimum 60l. Trwała i bardzo mocna konstrukcja z tworzywa 
sztucznego. Różne kolory. 

2 

skrzynia do 
przechowywania 
pomocy poj.130l 

Pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności minimum 130l. Trwała i bardzo mocna konstrukcja z tworzywa 
sztucznego. Różne kolory. 

2 

siedziska sensoryczne  
Miękka, wygodna poducha- zwierzątka w żywych kolorach, wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się 
kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów. Zawiera wiele elementów 

10 



sensorycznych: łapki na guziki, piszczący nos, szeleszczące rogi, na łapach, ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko 

kanapa nierozkładana Kanapa w wesołych kolorach, z oparciem w kształcie śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Minimalne wymiary 102 x 56 x 62 cm • wys. 
siedziska 22 cm, kolory: do uzgodnienia 

2 

kanapa rozkładana Kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. 
Minimalne wymiary 48 x 80 x 49 cm, minimalne wymiary po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm 
kolory: do uzgodnienia 

2 

zakup i montaż rolet 
okiennych 

Roleta zwijana umożliwiająca montowanie do ściany lub do sufitu, z uchwytem bezpieczeństwa, który uniemożliwia 
przypadkowe owinięcie się koralika wokół szyi np. podczas zabawy dzieci, na dole zakończona  kanałem, obciążonym 
drewnianą listwą. 
Szer. 240cm x wys. 210cm w kolorze beżowym 2 szt. 

2 

szafki szatniowe na 
ubrania dla dzieci 

Szafki na ubrania dla 6 dzieci z metalowym stelażem i aplikacją, składająca się z półeczki na czapki z przegródkami i 
ławki wykonanej z płyty laminowanej o grubości minimum 25mm w tonacji buku.  
Pod ławeczką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. Minimalne wymiary: szer/gł/wys : 135 
x 42 x 130 cm, różne kolory 

5 

ławeczka i z 
regulowanym 
wieszakiem 

Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju minimum 38 x 20 mm. 
Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 25mm w odcieniu bukowym. Ławki można ustawiać 
szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka 
posiada stopki regulujące poziom. Minimalne wymiary: 121 x 35 x 141-179 cm 

2 

zabezpieczenie 
grzejników  

Zabudowa grzejników wykonana z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół wraz z kompletem 
stalowych mocowań, kolor jasny brąz. 
W skład kompletu wchodzi zabudowa o wymiarach: 
1.-184x64 cm 
2- 186x64 cm 

1 

wywrotka Wywrotka-podnoszona i opuszczana skrzynia ładunkowa oraz otwierana tylna klapa, minimalne wymiary: wys.65cm., dł. 
40cm. 

4 

kanion z blatem Masywna duża konstrukcja z tworzywa sztucznego z wymodelowaną w środku, przestrzenną makietą dróg, torów 
kolejowych, tuneli i skalistych wzniesień. Konstrukcja o podwójnych ściankach, w środku wypełnionych powietrzem, 
odporna na uszkodzenia. Wymiar konstrukcji nie mniejszy niż 41 x 120 x 67 cm, Zestaw zawiera dużą pokrywę wykonaną 
z MDF-u o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 114 x 60 cm, spełniającą rolę blatu do układania klocków, puzzli oraz do 
rysowania. Zawiera również zestaw akcesoriów: 6 mostów o różnym wyprofilowaniu wykonanych z trwałego tworzywa 
sztucznego, kolorowy pociąg złożony z wagoników, kolorowe elementy krajobrazu. 

1 

warsztat stolarski Stół stylizowany na drewno, zawierający wytrzymałe piankowe elementy-klocki, z których można tworzyć pojazdy, 
budowle itp. Elementy łączy się za pomocą śrub i nakrętek. Elementy zestawu wykonane są z trwałej pianki. Warsztat 
zawiera minimum 65 elementów w skład, którego wchodzi m.in.: wiertła, wiertarka, śruby, młotek, piankowe klocki, 
imadło, szufladę i półkę na elementy.  

1 

zestaw instrumentów  
Zestaw, składający się z minimum 5 instrumentów:  
- drewniane jajka muzyczne, 2 szt., minimalne wymiary 4 x 7,5 cm 

4 



 - tamburyn z membraną, minimalne wym. 15,2 cm x 4,5 cm  
- pałeczka z dzwoneczkami, wymiary 6 x 20 cm  
- drewniane jingle, minimalne wymiary 4,2 x 15,8 cm  
- taneczne łyżeczki, minimalne wymiary 3,9 x 3,9 x 19,5 cm. 

przyrządy lekarskie Przyrządy lekarskie - zestaw dużego doktora w walizce, przyrządy podświetlane i wydające dźwięk. Zestaw zawiera m.in. 
stetoskop, termometr z regulacją, wziernik ze świecącą lampą, młoteczek, ciśnieniomierz, strzykawka, lusterko 
laryngologiczne, walizka, lekarska plakietka.  

4 

walizka lekarza 
 
 
 
 

Drewniana, lakierowana, walizka o wymiarach nie mniejszych niż 9 x 39 x 30 cm z wygodną rączką oraz dwoma 
zaczepami blokującymi przypadkowe otwarcie. Wyposażona jest w przegródki oraz zamocowaną na stałe listwę z 
gumowymi uchwytami, które pozwalają na utrzymanie wewnątrz walizki idealnego porządku oraz PRZYRZĄDY 
LEKARSKIE - drewniane różnorodne przyrządy lekarskie. Minimum 17 szt. w zestawie jak: ruchomy stetoskop, 
strzykawka, bandaż, buteleczka na lekarstwa, wziernik, termometr, szpatułki, młoteczek. 

4 

lalka bobas Lalka, która wydaje odgłosy po naciśnięciu brzuszka. Wypowiada słowa mama, tata, papa oraz pojękuje, płacze i chrapie. 
Minimalna długość 41 cm. 

5 

zestaw opiekunka dla 
lalek  

Masywny o minimalnej wysokości 100 cm kącik zabaw. Wykonany z materiałów bezpiecznych dla z masywnego 
tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach odpornych na pęknięcia. W jednolitej bryle o długości nie mniejszej niż 80 
cm. W zestawie tzw. przewijak, umywalka z obrotowym kranem, siedzisko- krzesełko dla lalki, kręcąca się karuzela, duża 
pralka z ruchomym pokrętłem i otwieranymi drzwiczkami oraz duża półka. 

2 

 
wózek dla lalek 

Wózek typu spacerówka na wysokiej masywnej stabilnej nóżce. Wykonany całkowicie z tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja rączki i możliwość jej przełożenia pozwala na prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą w 
kierunku jazdy lub tak, aby lalka była zwrócona w kierunku prowadzącego. Pod siedziskiem znajduje się wnęka na 
położenie dodatkowych elementów. Wysokość wózka nie mniejsza niż 50 cm a długość 40 cm. 

3 

kącik sklepowy 
Kącik tematyczny wykonany z tworzywa sztucznego, o podwójnej ściance, wypełnionej w środku powietrzem. Kącik 
wyposażony w blat o długości nie mniejszej niż 62 cm .Wysokość blatu od podłogi nie mniej niż 50 cm. Dwupoziomowa 
gablota, cukiernia zabudowana przezroczystą pleksi i minimum 20 elementów imitujących różnorodne kolorowe ciastka. 
Cztery półki i kosze wiklinowe na produkty 

1 

kącik kuchenny  
Obustronny kącik o wymiarach nie mniejszych niż 106 x 75 x 52 cm, wykonany z wysokogatunkowego tworzywa 
sztucznego, o podwójnej ściance, wypełnionej w środku powietrzem. Za pomocą specjalnego systemu mocowania może 
być połączony z częścią sklepową. Strona kuchenna wyposażona w dwukomorowy zlewozmywak z kranem, okap, 
mikrofalę, piekarnik i lodówkę oraz w 3 półki - 2 dolne i 1 górną. Część jadalna jest połączona z kuchnią obszernym, 
zielonym blatem o grubości nie mniej niż 4 cm i stanowi wygodne miejsce do spożywania posiłków dla dwóch osób. 
Otwarta przestrzeń między częścią kuchenną i jadalną. 

1 

zestaw produktów do 
zabawy  

Minimum 101 produktów można podzielić na zbiory: zbiór warzyw, zbiór owoców, pieczywo, artykuły słodkie, produkty 
mięsne. Produkty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. 

1 

akcesoria do kącika 
kuchennego 

 Zestaw zawiera przybory kuchenne: rondel,patelnia,garnuszek,sitko,2 łopatki do mieszania potraw, minimalna długość 
elem. do 18 cm oraz zestaw 48 szt. produktów spożywczych z tworzywa sztucznego o minimalnej długości  8 cm. 

1 

interaktywny palnik Zestaw składa się z interaktywnej, płyty kuchennej, stylizowanej na gazową, wykonanj z tworzywa sztucznego. Płyta 1 



wyposażona jest w 2 palniki oraz panel sterowania z dwoma pokrętłami. Pokrętła automatycznie "zapalają" palniki, które 
świecą i wydają charakterystyczne dźwięki smażenia, gotowania oraz kipienia, lampki LED, zasilanej 3 bateriami, z 
wyłącznikiem, która oświetla płytę kuchenną, w zestawie 25 kolorowych naklejek. 

zestaw sprawnościowy Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki z elementami tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, 
porozumiewania się, precyzji ruchu i orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, 
komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku; oraz Skoczek -  
klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka z piankowym uchwytem.  

2 

urządzenie 
interaktywne -plansza 
podłogowa 

Urządzenie interaktywne -plansza podłogowa – magiczny dywan: interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do 
ćwiczeń, gier, zabaw ruchowych. Jej funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowania w każdym 
pomieszczeniu, na podłodze o gładkiej , jasnej powierzchni. Pomoc wizualizuje nam się w wirtualny magiczny dywan, na 
którym dzieci w wieku przedszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gir i zabaw ruchowych po edukację 
poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Urządzenie steruje się przy użyciu pilota. Urządzenie składa się z integralnych 
elementów, takich jak: 
- profesjonalny projektor 
- moduł interaktywny, 
- jednostka centralna komputera. 
Do pakietu dołączony jest zestaw gier i ćwiczeń interaktywnych. 

1 

Pomoce dydaktyczne 
–zestaw  

1. Schattenmemo plansza zadaniowa – 1 szt 
Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 
głębokimi szufladami. W przedniej części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, wyznaczająca m.in. ułożenie 
ciągów rytmicznych. Do zestawu dołączono ponad 30 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm 
z kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Budowanie zdań, tworzenie 
historyjek, segregowanie, układanie w oparciu o wzory. 

2. Schattenmemo płytki zadaniowe – 1 szt 
Zawartość minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, 
namalowanymi trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze 
środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, 
bez koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały motyw na czarnym tle. Płytki umożliwiają: klasyfikowanie 
obrazków wg cech, figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. 

3. Dominolo - płytki zadaniowe- 1 szt 
14 szerokich elastycznych taśm o dwóch długościach i dwóch kolorach. Każda taśma zakończona podwójną 
drewnianą kwadratową płytką o boku 6 cm. Każda płytka obustronnie posiada namalowany duży kwadrat 
podzielony na części 2,3,4,5,6. Jeden kolor posiada ten sam podział kwadratu. Dopasowywanie wg określonych 
cech, przeplatanie, działania zespołowe. Całość umieszczona w dużej drewnianej skrzynce. 

4. Dominolo płytki figury- 1 szt 
Duże drewniane podłogowe domino z obrazkami. Każda płytka o dł. przynajmniej 12 cm lakierowana z 
namalowanymi po obu stronach obrazkami. Przynajmniej 28 płytek posiada po jednej stronie dwa duże trójkąty o 
tym samym lub różnym kolorze z tym samym albo różnym podziałem figury na części np. podział na 2,3.. 6 
części. Po drugiej stronie każdej płytki znajduje się kolorowy duży pasek z różnokolorowymi kołami. Całość 
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umieszczona w drewnianej skrzynce. Służy do klasyfikowania i dopasowywanie elementów wg określonych cech. 
5. Dominolo płytki wąż-1 szt 

Drewniane płytki podłogowe o dł. nie mniejszej niż 12 cm z podziałem na dwie części. Obustronnie lakierowane z 
namalowanymi trudnościeralnymi farbami obrazkami. Każda płytka na całej swej długości posiada namalowany 
kolorowy fragment skóry węża z różnokolorowymi półkolami. 7 płytek z namalowaną głową węża i 7 płytek z 
kolorowym ogonem węża. Duża ilość płytek minimum 28 szt. motywuje do myślenia, pozwala na manipulowanie 
elementami, klasyfikowanie wg cech. Po drugiej stronie płytki znajdują się podwójne namalowane farbami 
obrazki, które utrwalają kolory i kształty. 

6. Dominolo płytki zwierzęta- 1 szt.  
Duże, drewniane, prostokątne płytki o dł. minimum 12 cm, na których po obu ich stronach znajdują się obrazki. 
Na jednej stronie płytki na całej jej powierzchni znajduje się nałożone tło wykonane farbą trudnościeralną, na 
którym znajdują się namalowane dwa zwierzęta. Są one zwrócone na każdej płytce w różne strony i posiadają 
dodatkowe elementy. Na drugiej stronie płytki namalowane dwa duże kolorowe kleksy o różnym podziale na 
części od 2,4..6 i w różnym kolorze. 28 płytek pozwala na ćwiczenia określania kierunków (lateralizacja), 
klasyfikowanie wg cech i spostrzegawczość. Całość umieszczona w drewnianym pudełku. 

 
7. Gąsienice- 1 szt. 

4 specjalnie wyprofilowane różnokolorowe łyżki z naturalnego materiału, o długości nie mniejszej niż 20 cm, do 
nabierania kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. Manipulowanie kulkami z dobrze 
widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie w sposób zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda 
łyżka posiada duży otwór, a w nim zamontowaną na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i 
przejście jej przez otwór.4 wąskie materiałowe tunele zakończone pierścieniem z drugiej strony gumką 
pozwalającą wyciskać kulki. 20 różnokolorowych drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań 
matematycznych i układania rytmów. Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. Całość zapakowana w 
podłużnej tubie 

 
 

8. Colorbox - Maszyna kolorów- 1 szt.  
Maszyna służąca do działań i ćwiczeń logicznego myślenia, pamięci i spostrzegawczości. Drewniany blok z 3 
pionowymi owalnymi otworami na wylot, umieszczony na drewnianej podstawie z 3 szufladkami obustronnie 
otwieranymi. Każda z nich ponumerowana jest po jednej stronie bloku kolejno cyframi od 1 do 3 oraz ich 
odpowiednikami graficznymi po drugiej stronie. Na końcach kolorowe uchwyty, w środku owalne wgłębienie. W 
komplecie 12 drewnianych, różnokolorowych, owalnych kołeczków o wysokości nie mniejszej niż 2 cm. 2 duże 
kości: jedna z kolorami i jedna z oczkami 1-3. Drewniana skrzynka z przegródkami zamykana wieczkiem. 

9. Colorbox - Obrazki z pionkami- 1 szt. 
15 drewnianych, dużych płytek o bokach nie mniejszych niż 12 x 9 cm. Każde 5 płytek posiada na płytce 
namalowany trwale ten sam motyw. Na każdej płytce znajduje się 6 obrazków. Każdy obrazek w jednym, 
charakterystycznym kolorze. 90 pionków w kolorach obrazków, 6 dużych kości: trzy z kolorami i trzy z oczkami 1-
3. Pomoc utrwalająca znajomość kolorów, segregowania oraz logicznego myślenia. 



10. Colorbox - Wieże i łódki- 1 szt 
20 dużych, drewnianych płytek o średnicy nie mniejszej niż 9 cm z motywem 4 różnorodnych kolorów. Każda 
płytka z inną konfiguracją kolorów. Ponad 100 drewnianych, różnokolorowych pionków o wysokości przynajmniej 
2 cm, 6 drewnianych podstawek o podstawie półkolistej, 4 duże kości: dwie z kolorami i dwie z oczkami. Pomoc 
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. 

11. Fakturowe zgadywanki faktury cz1- 1 szt.  
14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. 
Dodatkowo 2 prostokątne, drewniane plansze do wyznaczania zdań o długości nie mniejszej niż 40 cm z 5 
wyciętymi, kwadratowymi otworami w których mieszczą się płytki z fakturami. 

 
12. Fakturowe zgadywanki faktury cz 2 – 1 szt 

14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier, skóra, papier ścierny, tworzywo 
sztuczne. Dwie drewniane plansze o długości nie mniejszej niż 40 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi otworami tak 
aby zmieścić fakturową płytkę. Ćwiczenia wyobraźni umiejętności rozróżniania szczegółów i współpraca w grupie. 

13. Fakturowe zgadywanki plansze- 1 szt. 
12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe 
różnorodnymi fakturami 6 rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek, drewno, bambus. Duże drewniane 
pudełko z przegrodą zamykane wieczkiem. Ćwiczenia pamięci rozróżniania szczegółów, zdolności 
współdziałania. 

14. Felix- 1 szt.  
Ponad 120 kołeczków z tworzywa sztucznego w 4 kolorach zakończonych kulką. Duża, okrągła drewniana 
plansza o średnicy nie mniejszej niż 40 cm, podzielona na cztery kolorowe strefy. Na całej planszy znajduje się 
ponad 100 otworów a pośrodku planszy duży, kwadratowy otwór do przechowywania kołeczków.2 kości z 
oczkami i jedna kostka z kolorami do działań matematycznych. Gra usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci 
wyobraźnię, logiczne myślenie, umiejętność odwzorowania 

 
 

15. zgadywanki podstawowe Fleximemo- 1 szt 
Pomoc dydaktyczna, która poprzez działania angażuje zmysł dotyku, zapachu, węchu i wzroku, angażując kilka 
zmysłów jednocześnie. Pozwala na klasyfikowanie wg cech i kryteriów oraz tworzenie zabaw rozwijających 
pamięć oraz logiczne myślenie. 10 lakierowanych,drewnianych skrzyneczek o boku przynajmniej 7 cm. W 
każdym zamontowane przezroczyste, szczelne wieczko z doczepioną na stałe, specjalną gumką, która utrudnia 
dostęp uczniowi do zawartości pudełka 

 
16. zgadywanki rozszerzone Fleximemo- 1 szt. 

Większa ilość skrzyneczek pozwala na tworzenie ćwiczeń o większym stopniu trudności. Rozwija pamięć i 
logiczne myślenie. Poprzez działania angażuje m.in zmysły węchu, dotyku, wzroku. Minimum 10 lakierowanych 



(bez drzazg),drewnianych skrzyneczek o boku przynajmniej 7 cm. W każdym zamontowane przezroczyste, 
szczelne wieczko z doczepioną na stałe, specjalną gumką, która utrudnia dostęp uczniowi do zawartości pudełka 

. 

Artykuły plastyczne – 
zestaw  

1. arkusze do malowania 50 ark. 
Komplet 50 kół wykonanych z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm, pasującej do Maszyny do 
malowania 

2. Farba koncentrat  - czarna 1 litr. – 1 szt 
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. W postaci skoncentrowanej nie łączy się i z innymi kolorami farb. Farbą 
można malować na różnych materiałach np.:•papier, •folia, •plastik, •szkło, •bawełna, •drewno  
( zastosowanie: ozdabianie świeczek, malowanie bombek styropianowych, malowanie witraży, malowanie ramek 
drewnianych, ozdabianie koszulek itp.). 

 
Farba koncentrat - czerwona 1 litr: j w – 1 szt 
Farba koncentrat -pomarańczowa 1 litr: j w– 1 szt 
Farba koncentrat - zielona 1 lit: j w– 1 szt 
Farba koncentrat - złota 1 litr: j w– 1 szt 
Farba koncentrat - żółta 1 litr :j w– 1 szt 
Farba koncentrat - brązowa 1 litr :j w– 1 szt 
Farba koncentrat fioletowy 1 litr: j w– 1 szt 
 

3. kredki-  10kpl.  
MIĘKKIE, TRUDNO ŁAMLIWE, HIPOALERGICZNE. Grube, sześciokątne kredki, o średnicy nie mniejszej niż 1 
cm, odporne na łamanie przy upadaniu. Kredki o trzech różnych funkcjach równocześnie: rysują, malują i tworzą 
makijaż na ciele. Hipoalergiczne i nietoksyczne. Długość kredki nie mniejsza niż 17 cm. Ilość: 18 szt. w zestawie 

 
4. Pojemniki do farb- 1 kpl.  

Drewniana skrzynka z 18 przegródkami zawiera 15 pojemników 100 ml oraz 20 szpatułek do malowania. 
5. Rolka papieru (30 cm x 12 m)- 1 szt.  
6. Rolka papieru samoprzylepnego  o wymiarach:  szerokość 30 cm , długość 12 metrów. Dzięki specjalnemu 

klejowi umożliwia przyklejanie całości bądź też kawałków papieru na różnych płaszczyznach np.: ściana, okno z 
możliwością odklejenia bez ryzyka uszkodzenia płaszczyzny. 

7. Koło do malowania- 1 szt.  
Zespół dwóch drewnianych kół pasowych, o średnicy jednego koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego 
koła nie mniejszej niż 8 cm, obracających się na stalowych osiach. Koła posiadają na rancie wyżłobienie, po 
którym przesuwa się gumowy pasek. Koła wprowadzane są w ruch.  

 
8. Platforma z osłoną do farb- 1 szt.  

Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy, o długości 
minimum 67 cm. Do niej dołączona osłona z tworzywa sztucznego, o długości nie mniejszej niż 140 cm, która 
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uniemożliwia rozpryskiwanie farby. 
9. Pędzelki - zestaw 10 szt. 

 Zestaw pędzli w różnych rozmiarach. 
10. PLASTELINA 12 kolorów - zestaw 10 kpl. 
11. TEMPERÓWKA 10 szt. 
12. NOZYCZKI OBURĘCZNE 10 szt. 
13. DZIURKACZ OZDOBNY 5 szt. 
14. KLEJ 12 SZT- Sztyfty 20 g. netto, nietoksyczne, hipoalergiczne, bardzo wydajne. Po pełnym wyschnięciu 

gwarantują dużą wytrzymałość sklejonych powierzchni. Kleją papier, tekturę, materiał. 
15. BRYSTOL BIAŁY 100x70 cm 10 ark. 
16. BRYSTOL KOLOR 100x70 cm 10 ark. 
17. PAPIER PAKOWY 100x130 cm ok.50 ark 
18. PAPIER RYSUNKOWY BIAŁY 500 szt. 
19. PAPIER RYSUNKOWY KOLOROWY 200 szt. 
20. KREPINA MIX KOLORÓW 20 szt. 

 

 
część 3 

 

 
zadanie 8 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Pomlewie 

 

zestaw sztućców dla 
dzieci   

Zestaw zawiera 120szt.: łyżka 30szt, widelec 30szt., nóż 30szt., łyżeczka 30szt., stal nierdzewna.             1 

zestaw naczyń dla 
dzieci   

Zestaw ze szkła hartowanego zawiera 90 szt.: 30szt. kubków, 30szt. płytkich talerzy, 30szt. salaterek.         1 

zestaw garnków, 
patelni 

Zestaw zawiera: rondel z pokrywką 1.8l, garnek z pokrywką 15l. garnek z pokrywką 3,5l, garnek z pokrywką 5,9l, Garnki 
wykonane ze stali nierdzewnej, wielowarstwowe dno korpusowe. Patelnia o średnicy 24 cm z pokrywką aluminiowa z 
powłoką teflonową. 

1 

zestaw przyborów 
kuchennych 

Zestaw przyborów kuchennych  
Zestaw zawiera 9 szt. przyborów: chochla 0,2l,widelec, łyżka perforowana, łyżka do serwowania, ubijak do ziemniaków, 
łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do przewracania, wieszak – stal nierdzewna technologii monoblok. 

1 

zestaw noży Zestaw noży kutych:  nóż do chleba, nóż kuchenny duży, nóż kuchenny mały, nóż do oddzielania kości, stalka, widelec.  1 

zestaw desek do 
krojenia  

Deski do krojenia, rożne rozmiary, wykonane z drewna bambusowego: 
Rozmiar 40x30x2cm – 1 szt. 
Rozmiar 30x20x2cm – 1 szt.  
Rozmiar 23x15x1cm – 4 szt. 

1 

szafki do Szafki + listwy do zawieszenia szafek+ rączka segmentowa(aluminium) 1 



pomieszczenia 
kuchennego  

- szafka dolna pod zlewozmywak: 860x600x600 
 2 x drzwi, 1 x blenda wewnętrzna  
-szafka dolna: 860x800x600 
2 x drzwi, 1 x półka wewnętrzna 
-szafka dolna z 4szufladami: 860x300x600 
3 x szuflada niska, 1 x szuflada wysoka 
-szafka wisząca z ociekaczem: 605x600x310 
2 x front, 1 x ociekacz 
-szafka wisząca: 720x800x310 
1 x front klapowy pełny, 1 x front klapowy ramka 
Kolor: dąb mleczny 

stół do pomieszczenia 
kuchennego  

Stół- Funkcjonalny stół do kuchni  w kolorach beżowych lub buk, z metalowymi nóżkami. Wymiary szer.50cm dł.82cm 
wys.75cm. 

1 

blaty robocze  
Blaty robocze-  laminowane, montaż w cenie.  
Blaty muszą być docięte na wymiar. 
1. blat o wymiarach+ listwy  
Szerokość: 110 cm  
Głębokość: 60 cm  
Grubość: 28 mm  
2. blat: 2 nogi do blatu Ø60x715-735H+listwy 
Szerokość: 160 cm  
Głębokość: 40 cm  
Grubość: 28 mm  

2 

umywalka, bateria, 
syfon 

Typ: 1,5 komory  
Długość: 59,5 cm  
Szerokość: 47,5 cm  
Głębokość: 16 cm  
Materiał: granit  
Sposób montażu: wpuszczany 
Minimalny wymiary szafki: 60 cm  
Wykończenie/ kolor: beżowy  
Odpływ: 80,9 mm  
Wyposażenie: odpływ, syfon z korkiem POP-UP, zaczepy 
Bateria zlewozmywakowa:2-uchwytowa,wysokość- 27,1;kolor-chrom; wysokość wypływu wody -18,8; głowica-
ceramiczna; wyposażenie-2 wężyki o dł.34cm, 3/8”; 

1 

odkurzacz piorący Odkurzacz piorący: z funkcją odkurzania na sucho, oddzielny pojemnik na brudną wodę, rury rozkładane z ssawkami i 
dyszami do odkurzania na sucho i prania, filtr HEPA, moc silnika: 1600W 
Odkurzacz piorący sucho mokry profesjonalny.  

1 



Uniwersalne urządzenie do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, zawór  
pływakowy zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, trwała  obudowa,  
rury ssące wykonane ze stali nierdzewnej (32 mm), jedna turbina ssąca, ciągłość pracy bez ograniczeń. Wyposażenie 
standardowe producenta w węże rury i końcówki do sprzątania, moc silnika minimum 1600W, podciśnienie minimum 
2500mm, przepływ powietrza minimum 40l/s, pojemność na sucho minimum 15l, pojemność na mokro minimum 9l  

mop do podłogi  Zestaw zawiera mop oraz wiadro z wyciskarką mechaniczną, wymienna mikrofibra do wszystkich rodzajów podłóg, 
wymienną końcówkę można prać w pralce w 60°C,  ochronka przed chlapaniem wody podczas wyzymania.  
Rozmiar nakładki: średnica minimum 44 cm 
Pojemność wiadra: minimum 13 l 

2 

czajnik elektryczny  
Pojemność: 1.5 l 
Moc: 2000-2400 W 
"TemperatureControl"- możliwość ustawienia następujących temperatur: 70°C, 80°C, 90°C, 100°C 
"KeepWarmFunction" - tryb utrzymania stałej temperatury wody w czajniku 
Podstawa obrotowa 360º z centralnym podłączeniem urządzenia 
Płyta grzejna ze stali szlachetnej wbudowana w dno czajnika 
Filtr antywapniowy ze stali szlachetnej. Ochrona przed przegrzaniem 

2 

lodówka  
Lodówka-  Wymiary (wys. x  szer. x gł.):  120 x 50 x 58 cm   
 Klasa energetyczna:    A+   
 Kolor: biały   
 Pojemność użytkowa chłodziarki:    115 litrów   
 Pojemność użytkowa zamrażarki:    40 litrów 
 

1 

zmywarka 
Zmywarka o szerokości do 45 cm, z zewnętrznym panelem sterowania, funkcją  opóźnionego startu do 24 godzin oraz 6 
temperaturami zmywania. Mieści minimum 9 kompletów naczyń, kolor stalowy, klasa energetyczna A++, ilość programów 
minimum 7,gwarancja minimum 24 miesiące, górny kosz, rodzaj panelu zewnętrzny, automatyczny wyłącznik, wskaźniki 
braku detergentów, braku soli, braku nabłyszczacza   

1 

 
część 2 

 

 
zadanie 5 dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pomlewie 

 

umywalka z szafką Zestaw łazienkowy składający się z:  
- umywalki z misą prostokątnąo wymiarach minimum 60 x 46 cm,  
- szafka podumywalkowa stojąca 56,5 x 71,6 x 46 cm, kolor: wenge, 1 nieregulowana półka z płyty, 
- bateria i syfon- chrom, jednootworowa stojąca , 1 zawór, regulator przepływu wody, wysokość baterii [mm]: 120. 

5 

podgrzewacz do wody zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja 
temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 
7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy, moc - 2000 W, typ zasilania - 230V~, 
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mocowanie - nadumywalkowy, pojemność zasobnika - 30 l, inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wydatek c.w.u. - czas 
podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty, wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm 

półki na kubeczki Kolorowa półka na kubeczki z wieszakami na ręczniki papierowe i miejscem na minimum 12 kubeczków, wykonana z 
kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy, (1różowa, 1 niebieska,1 błękitna). 

3 

podesty do toalet i 
umywalek 

Podest z antypoślizgową powierzchnią, wykonany z tworzywa polipropylenoweg i gumy syntetycznej. 5 

podajniki na ręczniki  Podajnik na ręczniki w rolce  z blachy nierdzewnej.  
Szerokość  minimum 270 mm 
Wysokość minimum 145 mm 
Głębokość minimum 135 mm 
Rolka z ręcznikiem o wymiarach Ø125 × 230 mm 

2 

podajniki na mydło Podajnik na mydło o pojemności 0,5l. Materiał: stal chrom. 2 

umywalka dla 
personelu  

Zestaw łazienkowy składający się z:  
- umywalki z misą prostokątnąo wymiarach minimum 60 x 46 cm,  
- szafka podumywalkowa stojąca 56,5 x 71,6 x 46 cm, kolor: wenge, 1 nieregulowana półka z płyty, 
- bateria i syfon- chrom, jednootworowa stojąca , 1 zawór, regulator przepływu wody, wysokość baterii [mm]: 120. 

1 

lustro  dla personelu  Lustro z oprawą szer. 40 x wys. 100 cm. w srebrnej ramie. 1 

podajnik na mydło dla 
personelu 

Podajnik na mydło o pojemności 0,5l. Materiał: stal chrom. 1 

podajnik do ręczników 
papierowych dla 
personelu 

Podajnik na ręczniki w rolce  z blachy nierdzewnej.  
Szerokość  minimum 270 mm 
Wysokość minimum 145 mm 
Głębokość minimum 135 mm 
Rolka z ręcznikiem o wymiarach Ø125 × 230 mm 

1 

podgrzewacz do wody 
dla personelu 

zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja 
temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 
7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy, moc - 2000 W, typ zasilania - 230V~, 
mocowanie - nadumywalkowy, pojemność zasobnika - 30 l, inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wydatek c.w.u. - czas 
podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty, wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm 

1 

 
zadanie 8 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Pomlewie 

 

szafka medyczna ze 
stali nierdzewnej 

Szafka medyczna ze stali nierdzewnej. Minimalne wymiary wys.60 x szer. 40 x gł.35 cm ,malowana farbą syntetyczną na 
kolor biały. 

1 

apteczka z 
wyposażeniem 

Apteczka stalowa z wyposażeniem, ścienna (mała), malowana farbą proszkową, termoutwardzalną - kolor biały , 
minimalne wymiary: 240mm x 220mm x 120mm, zamykana na klucz 
 
Wyposażenie apteczki: 

1 



 
1. Plaster z opatrunkiem 6 x 10cm - 8szt. 
2. Plaster na szpulce 5m x 2,5 cm - 1szt. 
3. Bandaż elastyczny 4m x 6cm - 2szt. 
4. Bandaż elastyczny 4m x 8cm - 3szt. 
5. Nożyczki - 1szt. 
6. Rękawiczki Latex - 4szt. 
7. Chusta opatrunkowa 60x80cm - 1szt. 
8. Chusta opatrunkowa 60x40cm - 2szt. 
9. Bandaż z kompresem 8x10 cm - 3szt. 
10. Bandaż z kompresem 10x12cm -1szt. 
11. Kompres gazowy -6szt/ 3 opak. 
12. Chusta Trójkątna 96x96x130cm - 2szt. 
13. Koc termiczny 160x210cm - 1szt. 
14. Aparat do sztucznego oddychania - 1szt. 
15. Instrukcja udzielenia pierwszej pomocy 

gaśnica 
przeciwpożarowa 4kg 

Gaśnica przeciwpożarowa 4 kg ABC – posiada zawór wyposażony w zaworek do ładowania oraz w bezpiecznik 
ciśnieniowy. Proszek gaśniczy klasy ABC. Posiada certyfikaty i atesty. W zestawie wieszak zaczepowy, który umożliwia 
zawieszenie gaśnicy na ścianie, znak z piktogramem gaśnicy o rozmiarach 15x15 cm, instrukcja postępowania w 
przypadku powstania pożaru o rozmiarach 35x15 cm 

1 

oznaczenia 
ewakuacyjne 

Wykonane z  płyty sztywnej PCV, fotoluminescencyjnej, 
certyfikat CNBOP, do każdego oznaczenia 4 prostokątne pianki obustonnie samoprzylepne do montażu:  
Ciągnąć aby otworzyć roz. 150x150mm szt. 2 
Pchać aby otworzyć roz. 150x150mm szt. 2 
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komputer wraz z 
oprogramowaniem 

jednostka centralna: 
procesor Intel Core i3 3240, 
HDD 500 GB SATA 7200 obr/min,  
na płycie głównej: VGA, HDMI, Audio, Lan, min. 6 USB 2.0, 
DDR3 8 GB, 
zintegrowana karta graficzna, 
DVD-RW 24x SATA, 
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zasilacz w obudowie 500 W. 
peryferia: 
klawiatura bezprzewodowa, 
mysz optyczna bezprzewodowa, 
oprogramowanie: 
system operacyjny Windows 8 64bit 
pakiet biurowy Microsoft Office 2013. 

monitor 24” LCD: 
przekątna 24 cale, 
złącze HDMI, 
typ matrycy TN, 
technologia podświetlania LED, 
rozdzielczość: 1920x1080. 

1 

urządzenie 
wielofunkcyjne 

urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, szybkość druku 20 str./min., o 
rozdzielczości 9600x600 dpi, pamięć systemu 256 MB, interfejs USB, wyświetlacz LCD, ethernet 10/100Mb/s, dodatkowy 
zestaw tonerów 

1 

aparat fotograficzny aparat fotograficzny - aparat fotograficzny o rozdzielczości efektywnej 16 Mpix, z 10-krotnym zoomem optycznym, 4-
krotnym zoomem cyfrowym, funkcją wykrywania ruchu, mrugnięcia i uśmiechu. Wyposażony w 2.7-calowy wyświetlacz 
TFT LCD (z regulacją jasności). 

1 

telewizor przekątna (cale)   42” 
rozdzielczość   1920x1080 
kontrast   1000000:1 
jasność (cd/m2)   300 
złącza: 2xHDMI, Component, Antenowe, Audio, Słuchawkowe, CI, SCART, Optyczne Audio, USB 
tuner Cyfrowy DVB-T/C, MPEG4, 
głośniki 
uchwyt do mocowania LCD na ścianie 
 

1 

odtwarzacz DVD Odtwarzacz DVD - odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW, odtwarzanie DivX, XivD, WMA, MPEG4, MP3, odtwarzanie 
plikówDivX i XivD z napisami, odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW, wyjście composite CVBS, wyjście audio, port 
USB 

1 

odtwarzacz CD Radio z odtwarzaczem CD: 
załączone wyposażenie: pilot, baterie do pilota, przewód zasilający, 
stereo 
ilość głośników min. 2 
moc wyjściowa: minimum 40W 
technologia DBB 
wyjście słuchawkowe 
rodzaje odtwarzanych płyt:   CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA 

1 



radio cyfrowe 
port USB 
zasilanie: baterie/sieć 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 

zestaw głośników typ głośnika4-drożny  
•pasmo przenoszenia45 Hz - 40 kHz  
•skuteczność (2.83V/1m)90 dB 
•impedancja nominalna8 Ohm  
•moc ciągła / szczytowa100W / 400W  
•częstotliwość podziału700 Hz i 3,6 kHz (24 dB/okt); 12 kHz (18dB/okt)  
•głośnik niskotonowy2 x 170 mm PolyPlas 
•głośnik średniotonowy100 mm PolyPlas 
•głośnik wysokotonowy19 mm  
•głośnik ultra-wysokotonowy19 mm  
•wymiary (wys. x szer. x gł.)1084 x 223 x 330 mm 
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ekran rodzaj mocowania: statyw 
sposób rozwijania ręczny 
format:1:1 
wymiar: 200x200 cm 
powierzchnia biała uniwersalna z czarnymi ramkami 

1 

rzutnik multimedialny technologia wyświetlania: DLP 
rozdzielczość rzeczywista (pikseli):   1024x768 
liczba wyświetlanych kolorów:   1 mld 
proporcje obrazu:   4:3 
jasność (ANSI lumen):   2600 
kontrast: 13000:1 
żywotność lampy (godzin): 3500 
zintegrowana karta sieciowa 
głośniki 
w zestawie pilot, torba lub futerał 
gwarancja minimum 36 miesięcy 

1 

tablica multimedialna  
z oprogramowaniem 

Tablica multimedialna z oprogramowaniem, dotykowa, ceramiczna, umożliwiająca pisanie palcem lub dowolnym 
wskaźnikiem, 
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przekątna minimum 80 cali, podłączenie USB, system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8. Obsługa za pomocą palca, 
wskaźnika, jedocześnie przez  min. przez 2 osoby. Wyposażenie: oprogramowanie na płycie CD i instrukcje w języku 
polskim, 2 pióra interaktywne, 3 kolorowe pisaki suchościeralne (czarny, czerwony i niebieski) zestaw montażowy, kabel 
USB. 
Gwarancja minimum 60 miesięcy. 

uchwyt sufitowy do 
projektora 

Uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów z płynną regulacją wysięgnika od 43 do 65 cm. Szeroki zakres regulacji 
ramion montażowych pozwala na dopasowanie do niemal każdego projektora na rynku. 
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