
Załącznik A do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYWIDZU 

 

 
część 1 

 

 
zadanie 1 organizacja placu zabaw w Zespole Szkół w Przywidzu 

 

nazwa opis 
 

ilość sztuk/kpl. 

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. 

4 

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 z oparciem i podłokietnikami, o długości nie mniejszej niż 130 cm i szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 
Wykonana z desek o grubości minimum 4 mm. 
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placyk z koszem  Kompleks składający się z dwóch ślizgów, tunelu. Plac zabaw można konfigurować na 8 różnych sposobów. Ściany 
wykonane z tworzywa sztucznego. Minimalne wymiary: 445 x 114 x 128 cm. 
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wieża z huśtawkami   
 

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 
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stół piknikowy z 
parasolem  

Stolik ze schowkiem o  oraz grą planszową i akcesoriami, z ławeczkami dla czwórki dzieci, z 
parasolem przeciwsłonecznym o regulowanej wysokości do 180 cm z motywami postaci bajkowych, 
posiada powłokę anty UV zapewniającą dobrą wytrzymałość i trwałość kolorów. Minimalne wymiary: 
74x85x47 
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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 
półokrągłe schody, długi pomost, dwie zjeżdżalnie maksymalnie do 100 cm długości, ustawione na podpórce. Pod 
mostem znajduje się otwarty tunel i kryjówka.  
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ścianka wspinaczkowa Góra wspinaczkowa w kształcie skałki, na górę można wspinać się z czterech ścian, możliwość zakotwiczenia w ziemię 1 



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. 

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.  
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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. 
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dom farmera Dwupiętrowy domek z poddaszem. Na parterze znajdują się dwa wejścia do domku, okna z otwieranymi okiennicami, 
stolik z krzesełkami, a także "oranżeria" z roletą, która pozwoli osłnić wnętrze przed słońcem. Ponadto w domku 
znajduje się grill, umywalka i wielki komin oraz dwie doniczki. Kącik kuchenny posiada sztućce potrzebne do 
przygotowania potraw z grilla. Na poddasze dzieci mogą dostać się po drabinie, która znajduje sie w domku. Minimalne 
wymiary: 196 x 204 x 95 cm (D x W x G). Dodatkową atrakcją jest dzwonek wydający dźwięki. Domek wykonany z 
tworzywa sztucznego. 
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zjeżdżalnia 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 7 wyposażenie w Zespole Szkół w Przywidzu 

 

wykładzina do sali 
ćwiczeń  

Wykładzina o absorpcji akustycznej 17 dB, warstwa ścieralna o grubości 1mm ,  siatka z włókna szklanego, kolor: jasna 
zieleń 

20 

dywan 3x4m Materiał welur, podkład filc, skład runa poliamid 
Wzór: np. miasto, pory roku 
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biblioteczka 1. Szafa wyposażona w drzwiczki zawieszone po przekątnej oraz w półkę w górnej części i w dolnej części. Minimalne 
wymiary 94x45x189 cm. Kolor drzwiczek: żółty. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w 
odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Szafka z trzema półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 
minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Szafka z trzema półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 

4 



minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
4. Szafa wysoka z 4 półkami dużymi i 2 półkami dużymi dzielonymi na pół (w sumie 4 półki małe) z 4 drzwiczkami ( 2 na 
górze 2 na dole). Minimalne wymiary: 83,6x40x190 cm. Kolor drzwiczek: zielony i czerwony. 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. 

regał wysoki, otwarty z 
półkami   

1. Regał wyposażony w 2 półki. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 
mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Regał wyposażony w 2 półki. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 
mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Regał wyposażony w 1 półkę. Minimalne wymiary: 76x38x80 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 
mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
4. Szafka z jedną półką. Minimalne wymiary: 83,6x40x 66,2cm. 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. 
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kolorowy regał z 
szufladami  

1. 1. Szafka z 12 plastikowymi pojemnikami. Minimalne wymiary: 56,6x 45x90 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości 
minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 

2. 2. Szafka z 12 plastikowymi pojemnikami i dwoma półkami. Minimalne wymiary: 94x 45x90 cm. Materiał: płyta 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Szafka wyposażona w 3 półki i 6 szuflad. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Kolor szuflad: żółta, niebieska, 
zielona x2, czerwona x2, Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona 
obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
4. Szafka wyposażona w 3 półki i 6 szuflad. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Kolor szuflad: żółta x2, niebieska 
x2, zielona, czerwona, 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. 
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regały zabawowe 
 

1. Szafka z 2 półkami, które mają regulowaną wysokość. Minimalne wymiary 94x45x90 cm. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Regał służący do zabaw w sklep bądź teatr, z funkcją biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do 
przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
Minimalne wymiary: 115x80x165 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm i kolorowa płyta MDF. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 
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biurka dla nauczycieli 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. 
2. Biurko z prawej strony szuflada i zamykana szafka. Minimalne wymiary:  109,5x70x73,5 cm. Kolor drzwiczek: brzoza. 
Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem. 

4 



3. 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 klonu, wykończona obrzeżem. 
4. 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 klonu, wykończona obrzeżem. 

biurka dla dzieci Stół składany, stelaż aluminiowy, płyta wiórowa o grubości nie mniejszej niż 18 mm., kolor buk, wymiary: 1600x800mm. 10 

krzesełko dla dzieci 
roz.2 

Krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o grubości 
minimum 8 mm. Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 18 mm, wyposażone w zatyczki, 
wysokość siedziska: 31 cm, szer. 29 cm. 
Kolor: czerwony 
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krzesełko dla dzieci 
roz. 3 

Krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o grubości 
minimum 8 mm. Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o średnicy minimum 18 mm, wyposażone w zatyczki, 
wysokość siedziska: 35 cm, szer. 33 cm. 
Kolor: czerwony 

40 

krzesło wysokie Stelaż krzesła wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane, minimalna 
wysokość 47 cm. Kolor: ciemnoniebieski 
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zestaw kolorowych 
mebli dla dzieci z szafą 

Zestaw 1 
1. Regał wysoki z 3 półkami z 2 drzwiczkami małymi na górze i 2 drzwiczkami dużymi na dole. Kolor drzwiczek: drzwi 
duże limonka, drzwi małe żółty. Minimalne wymiary: 76x38x152 cm. Kolor drzwiczek: Materiał: płyta laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Regał wyposażony w 8 jednakowych półek z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x152 cm. Kolor drzwiczek: 
limonka x 3, żółty x 3, pomarańczowy x 2.Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, 
wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Regał wyposażony w 8 jednakowych półek z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x152 cm. Kolor drzwiczek: 
limonka x 3, żółty x 2, pomarańczowy x 3. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, 
wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
4. Regał wyposażony w 6 jednakowych półek z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Kolor drzwiczek: 
limonka x 2, żółty x 2, pomarańczowy x 2.Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, 
wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
7. Regał wyposażony w 6 jednakowych półek z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Kolor drzwiczek: 
limonka x 2, żółty x 2, pomarańczowy x 2.Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, 
wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
 
Zestaw  2 
1. Szafka z 2 półkami, które mają regulowaną wysokość. Minimalne wymiary 94x45x90 cm. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Szafka z 2 półkami, które mają regulowaną wysokość. Minimalne wymiary 94x45x90 cm. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Szafka z 12 szufladami. Minimalne wymiary: 140x45x90 cm. Kolor szuflad: zielony. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 

3 



4. Szafka z 8 szufladami. Minimalne wymiary: 94x45x90 cm. Kolor szuflad: żółty. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
5. Szafa wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Minimalne wymiary: 
94x45x189 cm. Kolor drzwiczek: zielony. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu 
brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
6. Regał wyposażony w 9 jednakowych półek z drzwiczkami (3 szt. drzwiczek na środku i 3 szt. drzwiczek na dole) 
Minimalne wymiary: 83x35x120,5. Kolor drzwiczek: żółty x 3, zielony x 3. Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 
mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem. 
7. Regał wyposażony w 9 jednakowych półek z drzwiczkami (3 szt. drzwiczek na górze i 3 szt. drzwiczek na dole) 
Minimalne wymiary: 83x35x120,5. Kolor drzwiczek: żółty x 3, zielony x 3. Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 
mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem. 
8. Regał wyposażony w 9 jednakowych półek z drzwiczkami (3 szt. drzwiczek na górze i 3 szt. drzwiczek na środku) 
Minimalne wymiary: 83x35x120,5. Kolor drzwiczek: żółty x 3, zielony x 3. Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 
mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem. 
 
Zestaw 3 
1. Szafka wyposażona w 6 małych półek. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Szafka wyposażona w 6 małych półek. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
3. Szafka wyposażona w 6 małych półek. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
4. Szafka wyposażona w 6 małych półek. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
5. Szafka narożna wyposażona w 2 półki. Minimalne wymiary: szerokość boku 40 cm, głębokość 70,2 cm, wysokość 
104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem 
PCV o grubości minimum 2 mm. 
6. Szafka narożna wyposażona w 2 półki. Minimalne wymiary: szerokość boku 40 cm, głębokość 70,2 cm, wysokość 
104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem 
PCV o grubości minimum 2 mm. 
7. Szafka wisząca z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 83,6x35x40 cm. Kolor drzwiczek: żółty. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
8. Szafka wisząca z drzwiczkami. Minimalne wymiary: 83,6x35x40 cm. Kolor drzwiczek: niebieski. Materiał: płyta 
wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 
mm. 
9. Szafka wyposażona w 3 półki. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości 
minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
10. Szafka wyposażona w 3 półki. Minimalne wymiary: 83,6x40x104,6 cm. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 



11. Szafka na artykuły plastyczne. W dolnej części z drzwiczkami zamontowana jest półka. Górna część pozwala na 
przechowywanie farb, pędzli. Kieszeń z boku słuzy do przechowywania bibuły. Minimalne wymiary: 83,8x40x80 cm. 
Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 
mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

stół prostokątny z 
regulacją wysokości  

Stół prostokątny – blat z płyty laminowanej 18mm w tonacji buku, chroniony kolorowym, trwałym profilem T. Nogi z rury 
Ø 50 z regulowaną wysokością 1-3. Pod blatem rama stalowa wzmacniająca konstrukcję z profila 30x18. Minimalne 
wymiary blatu 1200x700. 
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zestaw mebli 
klasyczny 

1. Regał średni z 2 półkami i przegrodami z 6 drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Kolor drzwiczek: góra i 
dół pomarańczowy, środek żółty. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona 
obrzeżem. 
2. Regał średni z 2 półkami i przegrodami z 6 drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x115 cm. Kolor drzwiczek: góra i 
dół żółty, środek pomarańczowy. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona 
obrzeżem. 
3. Regał wysoki z 3 półkami i przegrodami z 8 drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x152 cm. Kolor drzwiczek: góra i 
dół pomarańczowy, środek żółty. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona 
obrzeżem. 
4. Regał wysoki z 3 półkami i przegrodami z 8 drzwiczkami. Minimalne wymiary: 76x38x152 cm. Kolor drzwiczek: góra i 
dół żółty, środek pomarańczowy. Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona 
obrzeżem. 
5. Szafa wysoka dwudrzwiowa z 4 półkami. Minimalne wymiary: 76x40x185 cm. Materiał: płyta laminowana o grubości 
minimum 18 mm w odcieniu klonu, wykończona obrzeżem. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

dekoracje Aplikacje  do umieszczenia  na ramie lustra o wym. 60 x 120 cm, wykonane ze sklejki, z barwną aplikacją.  
aplikacje morskie: fale, latarnia, krab, aplikacje drzewo; trawa, drzewo, ptaszek;  
aplikacja zamek: wieża zamkowa, smok, łąka 
aplikacja łąka: motyl, kwiatek, trawa.  

4 

lustro do aplikacji Bezpieczne lustro dla dzieci, do którego można zamontować kolorowe aplikacje. Wymiary 60 x 120 cm 4 

szafka w kształcie 
zwierzątka 

Lekki, metalowy o solidnej konstrukcji pojemnik na kółkach, przeznaczony do przechowywania piłek. 
Minimalne wymiary: 100x50x50 cm. 

2 

szafka w kształcie 
zwierzątka 

Szafka  do przechowywanie gier, zabawek i pomocy dydaktycznych z dekoracyjnymi  aplikacjami np. jeż. Minimalne 
wymiary 100 x 29 x 124 cm 

2 

szafka w kształcie 
zwierzątka 

Kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych lub 
Tematycznych z 2 pojemnikami na kółkach.. Służy do przechowywania książek, gier i innych pomocy. Wykonana z płyty 
wiórowej w tonacji brzozy lub kolorowej płyty MDF w kształcie np. gruszki. Minimalne wymiary szafki: 100x53x148 cm. 
Minimalne wymiary pojemników: 37x 4 x40 cm 

2 

tablica korkowa 90 x korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wymiary. 90 x 150 cm 10 



150 cm 

tablica suchościeralna wytrzymała biała lakierowana tablica z powierzchnią suchościeralną. Odporna na uszkodzenia. 
Wymiary. 100 x 170 cm. 

4 

pojemnik do 
przechowywania 
zabawek 

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

4 

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

20 

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 

8 

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 

8 

poduszki okrągłe Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Minimalne wymiary śr. 
35 cm • wys. 3 cm, w zestawie ze stojakiem na 10 sztuk poduszek 

10 

siedzisko worek sako Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą 
tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. 
Minimalne wymiary • śr. 80 cm • wys. 60 cm 
Kolory: 5 zielonych, 5 czerwonych, 5 niebieskiech, 5 żółtych 

20 

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. 
 3 szt. w kolorze niebieskim, nieprześwitującym 235 cm x 235cm,  1 szt. w kolorze zielonym 155cm x145cm, 1szt. w 
kolorze zielonym 160cm x 145 cm 

5 

szafa ubraniowa do 
szatni 

Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty melaminowe o grubości minimum 18 mm, z obrzeżem o gr. 1 mm. Szafa 
posiada półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Minimalne wymiary 76 x 53 x 185 cm, kolor: buk. 

3 

ławeczka szatniowa 
regulowana z 
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. Stelaż czerwony. 

10 

ławeczka szatniowa Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju minimum 38x20mm. Siedzisko wykonane z płyty 
laminowanej o grubości minimum 25mm, kolor buk. Ławka posiada stopki regulujące poziom. Minimalne wymiary 
121x39x40cm. 

4 

regał metalowy regały metalowe z 4 półkami. Perforacja słupków nośnych umożliwia dowolną regulację odstępów między półkami. 
Maksymalne obciążenie półki wynosi 40 kg. 

3 



Minimalne wymiary 85 x 40 x 170 cm 

regał magazynowy 
wzmacniany 

regały magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o grubości minimum 25 mm. 
Regały można dowolnie rozbudowywać montując moduły dodatkowe. Poszczególne moduły łączone są ze sobą 
sprzężeniami. 
Minimalne wymiary 84 x 40 x 185 cm 

3 

zabezpieczenia 
gniazdek 
elektrycznych  

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, minimum 8 szt w zestawie. 

20 

zabezpieczenia 
narożników mebli 

Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt. w zestawie 20 

klocki drewniane 135 
elementów 

Klocki drewniane, kolorowe 135 elementów w skrzyni np. sześcianów, prostopadłościanów. - skrzynka na klocki.  4 

samochód straż 
pożarna 

Duża zabawka dla dziecka, posiadająca obracający się bęben, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w 
piaskownicy. Wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, 
minimalna długość 38 cm. 

8 

samochód wywrotka Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, minimalna długość 45 cm. 
 

8 

samochód betoniarka Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest 
z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, drabina o długości minimum 75 
cm, minimalna długość 38 cm 

8 

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. 

2 

warsztat stolarski Stół warsztatowy z minimum 80 akcesoriami (wiertarka, skrzynki na narzędzia, wkrętarka, klucz, śrubokręt, kombinerki, 
młotek, piła). Materiał tworzywo sztuczne.  

2 

instrumenty perkusyjne Instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. Zestaw, 
składający się z minimum 17 instrumentów o minimalnych wymiarach: - 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 

4 

walizka lekarza 
 

Zestaw składa się z wózka na kółkach, wiaderka, przyrządów lekarskich (okulary, stetoskop, strzykawka, termometr, 
młotek, przyrząd laryngologiczny, lusterko). Materiał tworzywo sztuczne. 

10 

lalka bobas Lalka, która wydaje odgłosy po naciśnięciu brzuszka. Wypowiada słowa mama, tata, papa oraz pojękuje, płacze i 15 



chrapie. Minimalna długość 41 cm. 

zestaw ubranek dla 
lalki bobas 

W zestawie: 2 sukienki, 2 pary spodni, 2 bluzki, 2 kurtki, 2 wstążki do włosów, buciki, Minimalna długość 41 cm. 6 

lalka ( miekka) Miękka lalka z czapeczką i niebieskimi oczami. Różne wzory. Minimalna długość 28 cm 6 

łóżeczko dla lalek  Drewniane łóżeczko dla lalek, minimalne wymiarach 52,5 x 30 x 35 cm 6 

domek letniskowy dla 
lalek 

Drewniany dom z pełnym wyposażeniem: meble do salonu, jadalni, kuchni i sypialni oraz figurki 
mieszkańców. Willa ma taras i dwa balkoniki. Rozmiar minimalny : 75 x 30 x 54 cm 

4 

zestaw opiekunka dla 
lalek  

Wielofunkcyjny mebel z jadalnią, kuchnią, sypialnia i łazienką. Łatwy do przenoszenia, stabilny, składany 
domek, konstrukcja plastikowa z elementami materiałowymi. Posiada miejsce do przewijania, krzesełko do 
karmienia, półki, zlew, łóżeczko, wanienkę. Minimalne wymiary 66x52x69 cm. 

4 

 
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. 

4 

kuchnia do zabawy 
kompakt 

Kuchnia jest wyposażona w dzbanek do kawy, magnetyczne drzwi do lodówki, płytę grzejną z dźwiękami, duży 
zlew z nowoczesnym kranem, piec, zmywarkę oraz pojemniki do przechowywania. Dodatkowa atrakcja to duże, 
ukwiecone okno. W zestawie talerzyki, sztućce, patelnia, kubki, telefon. Materiał tworzywo sztuczne. Wymiary 
minimalne 94 dł x 66 szer x 114 wys. (cm) 

2 

tunel zygzak obręcze umożliwiające tworzenie zakrętów. kolorowy tunel z miękkiego, ortalionowego materiału, długość  minimum 280 
cm, średnica minimum 53 cm , 

2 

klocki – ZOO – 200 
elementów 

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z miękkiego plastiku. Elementy o rozmaitych kształtach i wielkościach 
pozwalają na budowę różnych konstrukcji. Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w kształcie zwierzątek np. słoń, żyrafa, 
lew. 200 szt. 

4 

klocki gospodarstwo 
domowe 120 
elementów 

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z miękkiego plastiku. Elementy o rozmaitych kształtach i wielkościach 
pozwalają na budowę różnych konstrukcji. Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w kształcie zwierzątek np. koń, kot, 
krowa.120 szt. 

4 

klocki clics 800 
elementów 

Zestaw kolorowych, edukacyjnych klocków, które razem tworzą setki różnych konstrukcji. Prosty i unikalny sposób 
łączenia, daje możliwość budowy zarówno płaskich jak i przestrzennych konstrukcji. Pakowany w praktyczny kuferku na 
kółkach, które można łatwo zdemontować i wykorzystać do zabawy. Zawartość opakowania minimum 513 klocków 
CLICS, 124 akcesoria, kolorowa obrazkowa instrukcja, 15 dodatkowych planów budowy formatu A4 

4 

kącik sklepowy Stragan składający się ze stanowiska kasowego, koszyka, kasy fiskalnej oraz minimum 40 akcesoriów 
spożywczych (warzywa, owoce, napoje, słodycze). Materiał tworzywo sztuczne. Minimalne wymiary: 
80x61x38 cm. 

4 

 
kasa sklepowa ze 
skanerem 

Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zawiera 2 baterie 
AA (R6). - mini koszyczek na zakupy - sałata - ketchup - sok owocowy - monety - banknoty - karta płatnicza - minimalne 
wymiary 35 x 17,5 x 15 cm. 

4 

naczynia do zabawy Zestaw naczyń z tworzywa sztucznego zawiera minimum 22 elementy 6 filiżanek, 6 talerzyków, dzbanek do kawy, 6 4 



łyżeczek, 6 widelcy,  6 noży, 2 garnki z pokrywkami, 2 patelnie, deska do krojenia, czajnika w pastelowych kolorach 

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

4 

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.  

4 

drewniany piętrowy 
parking 

Duży, drewniany, czteropoziomowy garaż z podjazdami i windą dla samochodów umieszczoną na środku (winda jest 
ruchoma ze sznureczkiem i korbką), lądowisko dla helikopterów, mini stacja benzynowa, 2 drewniane autka, drewniany 
helikopter, minimalne wym. 48 x 30 x 37,5 cm, 

2 

zestaw budowniczego 
62 elementy 

W zestawie różne typy wkrętów, nakrętek, śrub, podkładek oraz śrubokręt i klucz. Podczas zabaw konstrukcyjnych 
ćwiczą zdolności manualne i wyobraźnię. Klocki wykonane są z drewna. o długości do 10 cm 

4 

łazik Jeździk wyglądem przypominający łazik z uchwytami do trzymania, wykonany z tworzywa sztucznego. Minimalne 
wymiary 60 x 30 x 36 cm. 

6 

piłki do skakania Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Minimalna średnica 55 cm 10 

tunel Kolorowy tunel z miekkiego, ortalionowego materiału tunel o minimalnych wymiarach: śr. 46 cm, dł. 180 cm. 4 

woreczki gimnastyczne Minimalny rozmiar: 12,5x11cm Woreczki wykonane z mocnej tkaniny bawełnianej przyjemnej w dotyku. Zestaw zawiera 
12 szt., kożdy w innym kolorze. 

10 

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. 

4 

Pomoce dydaktyczne  
- zestaw 

1. Dominolo - płytki zadaniowe -  4 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. 

2. Dominolo płytki figury – 4 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 

1 



części. Po drugiej stronie każdej płytki znajduje się kolorowy duży pasek z różnokolorowymi kołami. Całość 
umieszczona w drewnianej skrzynce. Służy do klasyfikowania i dopasowywanie elementów wg określonych 
cech. 
Dominolo płytki wąż –4 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. 

3. Dominolo płytki zwierzęta – 4 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. 

4. zestaw bajek - grajek 1 CD – 4 szt. 
zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu bohaterom użyczyli najlepsi polscy aktorzy: Irena 
Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Magdalena Zawadzka, Iga Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan 
Kobuszewski, Piotr Fronczewski, Wiesław Michnikowski, Marian Kociniak. Atutem bajek-grajek jest ich wartość 
edukacyjna.„Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, którypobudza do rozwoju funkcje 
słuchowo-językowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. 

5. zestaw bajek - grajek 2 zeszyt + CD -  4 szt.  
zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu bohaterom użyczyli najlepsi polscy aktorzy: I. 
Kwiatkowska, B. Krafftówna, M. Zawadzka, I. Cembrzyńska, W. Hańcza, J. Kobuszewski, P. Fronczewski, W. 
Michnikowski, M. Kociniak. Atutem bajek-grajek jest ich wartość edukacyjna. „Bajka muzyczna to materiał 
odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowo-językowe. Zestaw 10 bajek na płytach 
CD + płyta z piosenkami w jęz. Angielskim 

6. Torri - dodatkowe krążki – 4 szt.  
40 krążków drewnianych z dziurką i bolcem, w czterech podstawowych kolorach. Średnica pionka 3cm. Krążki 
są dodatkowym zestawem do planszy Torri pozwalając na zwiększanie poziomu trudności ćwiczeń. Specjalna 
konstrukcja pozwala na układanie krążków przestrzennie, jednocześnie dając gwarancję, iż całość pozostaje 
złączona i nie rozsypie się. Rozwija wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. 

7. Torri - plansz podstawowa – 4 szt. 
 duża drewniana, kwadratowa plansza o boku 50 cm i grubości około 2cm. W planszy 100 otworów oraz 
szczeliny wyznaczające pole gry. W komplecie 24 drewniane w czterech podstawowych kolorach krążki o śr. 
3,5cm. Krążki z jednej strony posiadają dziurę z drugiej bolec umożliwiający nakładanie krążka jeden na drugi, 
tak, aby używając planszy w pozycji pionowej krążki nie wypadały. 3 duże kości w zestawie: z oczkami od 1 do 



3, z oczkami od 1 do 6 i jedna z kolorami. Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i analizę działań, wyobraźnię 
przestrzenną. Plansza do gier na stole i do powieszenia na ścianie. 

8. Hip hop płytki liczbowe zest. I – 4 szt.  
zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o wymiarze nie mniejszym niż 25 cm ze specjalną 
powłoką antypoślizgową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na różnej nawierzchni. Płytki 
ponumerowane wyłącznie parzyście. Zestaw kształtuje orientację przestrzenną, rozpoznawanie liczb 
parzystych, naukę liczenia w ruchu. 

9. Hip hop płytki liczbowe zest.II – 4 szt.  
zestaw 10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki 
ponumerowanych wyłącznie nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można rysować kredą. Zestaw pozwala 
na tworzenie prostych zadań matematycznych, działania w ruchu i naukę logicznego myślenia. 

10. Hip Hop kamienie -  4 szt.  
zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z wyraźnym 
oznaczeniem liczbowym. Płytki pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane, kolorowe kostki 
oznaczone liczbami. Masywna, drewniana skrzynka o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na 
gumowych kółkach z metalowym mechanizmem. Tworzenie prostych zadań matematycznych, ciągów 
liczbowych i rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu. 

11. Hip hop płytki symbole – 4 szt.  
 zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi 
symbolami oznaczającymi: niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych, kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o 
wymiarach nie mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami symboli: piekło, niebo, ziemia. Kształtuje orientację 
przestrzenną, ćwiczy celność ruchu i zręczność, odwzorowanie rytmu. 

12. Puzzelator mozaika pojedyncza – 4 szt.  
 12 obustronnie gumowych, miękkich, gładkich płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm. Płytki obustronnie 
antypoślizgowe do przeprowadzenia bezpiecznych zadań ruchowych w sali i na boisku. Część płytek posiada 
jeden trudnościeralny, kolorowy trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki, reszta płytki 
wypełniona jednolitym, ciemnym kolorem. Cześć płytek posiada dwa trójkąty, których wierzchołki łączą się na 
środku płytki. Ćwiczy zaburzenia orientacji przestrzennej m.in. wyciągania obrazu z ciemnego tła, tworzenie 
mozaik, oraz lustrzanych wzorów. 

13. Puzzelator mozaika podwójna – 1, 4 szt.  
4 gumowych obustronnie płytek, o boku nie mniejszym niż 25 cm. Płytki miękkie, antypoślizgowe, do 
przeprowadzenia bezpiecznych zadań ruchowych w sali i na boisku. Część płytek posiada jeden 
trudnościeralny, kolorowy trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki, reszta płytki wypełniona 
jednolitym, ciemnym kolorem. Cześć płytek posiada dwa trójkąty, których wierzchołki łączą się na środku płytki. 
Na spodniej, ciemnej części płytki, można rysować kredą nowe zadania np. literki w ruchu. Ćwiczy zaburzenia 
orientacji przestrzennej. Kostka, z pojedynczymi i podwójnymi kolorami. 

14. Puzzelator karty zadaniowe – 4 szt.  
minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 cm, wykonanych z giętkiego tworzywa 
sztucznego, odpornego na użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach trudnościeralny nadruk 



różnorodnych wzorów mozaik. Karty umożliwiają ćwiczenia spostrzegania, odwzorowywania i korygowania 
zaburzeń orientacji przestrzennej. 

15. Puzzelator elementy do działań -  4 szt.  
drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40 cm i do 30 cm na gumowych masywnych 
kółkach z mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża drewniana kostka do 6-ciu oczek. 20 
bawełnianych szarf w 4 kolorach. Ćwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają koordynację wzrokowo-
ruchową, uczą zabawy w zespole. 

16. GRY Planszowe  - 8 szt. 
a) bystre oczko 210 elementów, 8 plansz z kolorowymi obrazkami. Gra planszowa wykonana z mocnego 
kartonu świetna do zabawy w zespole. Ćwiczy pamięć  i refleks. Zestaw umożliwia przeprowadzenie 7 
różnorodnych gier; PUDEŁKO ZAWIERA: 2 dwustronne plansze,  28 bierek,  1 kubek do gry "Kości", 6 kostek 
do gry, 28 kamieni domina, 24 karty do gry, 40 niskich pionków, 16 wysokich pionków  instrukcja – 2 szt. 
b) Zestaw 50 różnorodnych gier: planszowe, zręcznościowe, losowe, karciane. PUDEŁKO ZAWIERA: 2 
dwustronne plansze,  28 bierek,  1 kubek do gry "Kości", 6 kostek do gry, 28 kamieni domina, 24 karty do gry, 
40 niskich pionków, 16 wysokich pionków,  instrukcja. – 2 szt. 
c) Wygibajtus - gra, w której każdy uczestnik gra całym swoim ciałem. W zależności od wskazań na specjalnej 
tarczy, gracze zobowiązani są zająć określone pola (rękami i nogami) na planszy leżącej na podłodze. Wygrywa 
z reguły ten, kto jest bardziej wygimnastykowany i ma trochę szczęścia. Gra jest doskonałym pretekstem dla 
paru chwil dobrej gimnastyki. - Celem gry jest nauka uważnego słuchania, koncentrowania się na sygnałach 
dźwiękowych oraz ich identyfikowanie i różnicowanie. Uczy zapamiętywania i szybkiego kojarzenia dźwięków. 
Rozwija pamięć słuchową, wrażliwość słuchową i koordynację słuchowo - wzrokowo- ruchową. – 2 szt. 
d) ALEXANDER GRA MEMO DŹWIĘKOWE - Gra polega na zapamiętaniu poszczególnych dźwięków i zebraniu 
jak największej liczby par, które tworzą się z dwóch klocków wydających ten sam dźwięk. Bardzo atrakcyjna i 
emocjonująca jest również wersja gry z użyciem planszy i kolorowej kostki. Można także zagrać w Memo 
tradycyjne - oparte na wykorzystaniu pamięci wzrokowej, co urozmaica zabawę i jest świetnym treningiem 
pamięci. Zawartość pudełka: 16 klocków dźwiękowych, 1 kolorowa kostka,1 plansza do gry, 1 notes –         2 
szt. 

 
Artykuły plastyczne – 
zestaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. duży mix kwadratów do origami 2100 szt. – 4 kpl. 
2. brystol mix kolorów A3 - • 100 arkuszy • 10 kolorów• 200 g/m2 – 20 kpl 
3.  kredki – 4 kpl 

grube, sześciokątne kredki, o średnicy nie mniejszej niż 1 cm, odporne na łamanie przy upadaniu. Pozwalają na 
swobodne i łatwe trzymanie. Wytrzymują dużą siłę nacisku podczas wykonywania rysunku przez dzieci z 
dysfunkcjami. 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. Pojemnik do farb – 4 kpl 
zestaw 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek z tworzywa sztucznego. Całość mieści się w drewnianym 
pudełku z 18 przegródkami. 

5. Koło do malowania -  4 szt.  

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Można tworzyć formy plastyczne, gdzie 
materiał tworzenia jest w ruchu. 

6.  Platforma z osłoną do farb -  4 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 
uniemożliwia rozpryskiwanie farby. 

7.  Farba do tekstyliów – 4 szt.  
 nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o pojemności 0,5 litra. W połączeniu z 
koncentratem farby o tych samych właściwościach w proporcji 1:3, umożliwia malowanie na koszulkach 
bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. 

8. Arkusz do malowania – 4 kpl.  
komplet 50 kół z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm. 
 tempery 6 kolorów farby -  8 kpl. 

9. zestaw 6 farb w najczęściej używanych kolorach. Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i szkole, łatwo 
rozprowadzają się i dobrze kryją. Farby są na bazie wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 
Dostępne w zestawach lub  pojedynczo. • poj. butelki 1000 ml 

10. filcowe arkusze - 10 kol. – 20 kpl.  
• 10 arkuszy • różne kolory (zielony, żółty, łososiowy, biały, pomarańczowy, ciemnozielony, brązowy, czarny, 
granatowy, czerwony) • wym. 20 x 30 cm 

11.  folia piankowa – 20 kpl.  
 miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia. • 15 kolorów • format: A4 

12.  "Farba plakatowa- żółta 1l – 4 szt.  
Uniwersalna farba plakatowa w butelce o poj. 1000 ml 

13. -Farba plakatowa - pomarańczowa 1 l - j.w – 4 szt 
14. -Farba plakatowa - czerwona 1l - j. w– 4 szt 
15. -Farba  plakatowa - różowa 1l - j. w– 4 szt 
16. -Farba  plakatowa - fioletowa 1l - j. w. – 4 szt 
17. -Farba  plakatowa - zielona 1l - j. w– 4 szt 
18. -Farba  plakatowa - niebieska 1l - j. w– 4 szt 
19. -Farba  plakatowa - brązowa 1l - j. w– 4 szt 
20. -Farba  plakatowa - czarna 1l - j. w– 4 szt 

 
21. -wałki do malowania  - 4 szt. 

dżungla - zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 cm • małpki, słonie, hipopotamy, 
palmy, lwy. 

22. taca do walków -  16 szt 
plastikowa taca na farbę do wałków. Składa się z 3 części. • szer. 7 cm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. wałki do malowania – 4 szt.  
miasto - zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 cm • ludzie, domy, wieżowce, 
samochody, ulica 

24. zestaw pędzli do malowania – 16 szt. 
pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem.• 24 szt. (12 szt. pędzli o okrągłych końcówkach i 12 szt. o 
płaskich końcówkach)• dł. od 8 cm do 15,2 cm" 

25. wałki do malowania – 4 szt. 
morze - zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 cm • fale, ryby, kraby, konik 
morski, wieloryb, foka, rak, żółw, wodorosty.  

26. wałki do malowania ślady  - 4 szt. 
zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 cm • drzewa, chmury, płotek, owieczki, 
góry.  

27. wałki do malowania ślady • 4 szt.  
• wym. 15,5 x 9 x 4 cm  

28. klej wielofunkcyjny 1l – 16 szt. 
Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich jak: papier i 
tkaniny, a także drewno i ceramikę. Nie dla dzieci poniżej 3 lat • poj. 1000 g 

29.  Kolorowy papier rysunkowy A4 – 20 szt. 
400 arkuszy • 8 kolorów • 80 g/m2 

 
część 4 

 

 
zadanie 7 wyposażenie w Zespole Szkół w Przywidzu 

 

laptop z 
oprogramowaniem 

Laptop z oprogramowaniem: 
- ekran o przekątnej 15,6 cala,  
- rozdzielczość 1366 x 768,  
- procesor Intel Core i5-3317U,  
- pamięć RAM DDR3 4 GB,  
- zainstalowany system operacyjny Windows 8 64-bit 
- pakiet biurowy Microsoft Office 2013. 

4 

urządzenie 
wielofunkcyjne 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, szybkość druku 20 str./min., o 
rozdzielczości 600x600 dpi, pamięć systemu 256 MB, interfejs USB, wyświetlacz LCD, ethernet 10/100Mb/s,  

4 

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). 

4 

telewizor Przekątna 42 cale, rozdzielczość 1920x1080, złącze HDMI, Composite, Component, minimalne wymiary 967X627x234, 4 



uchwyt do mocowania LCD na ścianie 

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 

4 

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

4 

zestaw głośników Głośniki składowe 2 głośniki przednie, głośnik centralny, 2 głośniki surround. Impedancja  8 ohm, 4 

 


