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Zestawienie przedmiotu zamówienia 

Pierwsze wyposażenie 

1. Zestaw mebli do Sali pobytu dziennego – Skład zestawu: 2 szafy z pułkami (4 półki, 

dopuszcza się dodatkowo szuflady na dole szafy)) oraz drzwiami – przybliżony wym. 

wys. 160, szer. 80, gł. 40 cm; regał z kwadratowymi przegrodami, cześć półek 

z drzwiczkami, cześć otwarta, przybliżone wymiary wys. 120, szer. 120, gł. 40 cm. 

Zestaw modułowy wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w najwyższej 

klasie higieny z zastosowaniem zawiasów puszkowych o dużej wytrzymałości. 

Boczne krawędzie zabezpieczone listwą. Płyta meblowa w tonacji klonu, fronty 

w jasnych pastelowych kolorach (np. biel, zieleń, błękit) – 1 szt. 

2. Szafka na pojemniki – wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze 

klonu. Przybliżone wym. wys. 90 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm. W komplecie pudełka do 

przechowywania, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Pojemniki w dwóch 

kolorach, kolorystyka stonowana, dopasowana do całości mebli i ich frontów. – 1 szt. 

3. Krzesło przedszkolne – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, stelaż (nogi 

krzesła) – stal malowana proszkowo, nowoczesny i ergonomiczny kształt, szeroko 

rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność. Krzesło odporne na 

zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska odporna na zarysowania, 

antypoślizgowa.  Kolor zielony, rozm. 1 – 17 szt. 

4. Stół kwadratowy – wym. 80 cm x 80 cm, wytrzymały stół wykonany ze sklejki o gr. 

min. 18 mm, rogi blatu delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe z regulacją wysokości: 

ok. 40 – 58 cm,  – 4 szt. 

5. Biblioteczka mobilna – dwustronny regał na książki, na kółkach, wykonany z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm, płyta meblowa w tonacji klonu lub biała, fronty 

w jaskrawym, pastelowym kolorze. Wysokość max 110 cm. – 1 szt. 

6. Krzesło obrotowe – wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 

zapewniające wsparcie dla kręgosłupa, krzesło na kółkach, regulowana wysokość, 

wysokość siedziska około 42-60, podłokietniki z regulowana wysokością, kolor 

czarny – 1 szt. 

7. Biurko z szafką i szuflada – wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji 

klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę 

zamykaną na zamek. Biurko kolorystyką i wykończeniem pasujące do pozostałych 

mebli. Wym. 120 x 60 x 76 cm – 1 szt. 

8. Dywan - Skład runa 100% PP heat-set. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. atest 

Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolorowy dywan w motyw 

kwiatowy lub zwierzęcy, wysoka trwałość kolorów, łatwością w utrzymaniu czystości. 

Dywan pasujący do kolorystyki mebli. Wym. 3 x 4 m – 1 szt. 

9. Regał szatniowy z drzwiczkami – regał w uniwersalnym, neutralnym kolorze klonu, 

drzwiczki w różnych pastelowych kolorach. Każda przegródka wyposażona 

w podwójny wieszak na odzież. Powierzchnia łatwa do czyszczenia, odporna na 

promieniowanie UV. Na dole regału półka z prętów na buty. 

Wykonanie: korpus wykonany z płyty wiórowej 18 mm laminowanej w kolorze klonu, 

drzwiczki i aplikacje z lakierowanej płyty MDF, tylna strona korpusów wykonana 

z płyty HDF. Wys. regału 130 - 150 cm, gł. ok. 50 cm, wysokość ławeczki ok. 25 cm. 

Regał przeznaczony dla 15 dzieci. – 1 szt. 



10. Przewijak z materacem - wykonany z płyty w kolorze klonu, posiada pojemne 

szuflady oraz półki. Przybliżony wym. przewijaka bez materaca: wys. 95-120 x szer. 

70-100 x gł. 68-80 cm. Materac dopasowany rozmiarem do przewijaka, kolor 

pastelowy, stonowany – 3 szt. 

11. Przewijak wiszący, ścienny - Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem 

bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w materac powlekany 

poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. Przybliżony wymiar 

76,5 x 79,5 cm – 1 szt. 

12. Krzesło korytarzowe – siedzisko i oparcie z mocnego elastycznego tworzywa, stelaż 

(nogi krzesła) – stal malowana proszkowo, nowoczesny i ergonomiczny kształt. 

Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska odporna na 

zarysowania, antypoślizgowa. Wysokość siedziska ok. 45 cm. Kolor zielony  – 3 szt. 

13. Łóżeczka dziecięce do lat 3 z materacem – łóżeczko drewniane na nóżkach, solidnie 

wykonane z możliwością sztaplowania. Materac w komplecie o wym. 120 x 60. 

Przybliżone wym. łóżeczka 120-130 x 65-70 x 15-25 cm. W kolorze klonu. – 15 szt. 

14. Szafa na pościel - Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. min. 18 mm. 

Półki na 15 kompletów pościeli. Szafa z drzwiczkami. Przybliżone wymiary 

150x100x450 cm. – 1 szt. 

15. Szafka na pieluchy – wieszany regał na pieluchy, z drzwiczkami. Szafka wykonana 

z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu. Przybliżone wymiary (wys. x 

szer. x gł.) 50-70 x 90-100 x 25-30 cm. – 1 szt. 

16. Regał na nocniki – Regał umożliwiający przechowywanie 15 nocników. Wykonany 

z płyty melaminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu.  Wysokość regału max 180 cm. 

– 1 szt. 

17. Lustra łazienkowe – lustro ścienne o wym. 50x40 cm - 2 szt. 

18. Półka łazienkowa - półka z wieszakami na ręcznik oraz miejscem na kubeczki, 

wykonana z kolorowej płyty MDF, miejsce na 15 szt. kubeczków i ręczników. – 1 szt. 

19. Kosz na śmieci z pokrywką – kosz z trwałego tworzywa sztucznego, z ręcznie 

otwieraną pokrywką, 50 l, kolor szary z dodatkiem zielonego – 3 szt. 

20. Kosz na śmieci pedałowy – wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, pojemność 

około 20 l., kolor szary z dodatkiem zielonego – 2 szt. 

21. Kosz na zużyte pieluch – kosz o pojemności ok. 120 l, pomieści ok. 75 pieluch, 

w zestawie 3 wkłady do kosza – 1 szt. 

22. Kosz na zużyte ręczniki papierowe – kosz o pojemności 60 litrów wykonany 

z trwałego i odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego ABS (polipropylen). 

Kolor: biały – 3 szt. 

23. Pojemnik na mydło w płynie – wiszący dozownik na mydło w płynie, 500 ml, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor biały – 3 szt. 

24. Pojemnik na papier toaletowy – wykonany z tworzywa ABS, posiadający okienko do 

kontroli ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 

roli 29 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały – 3 szt. 

25. Pojemnik na ręcznik papierowy – podajnik wykonany z tworzywa ABS, posiada 

okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk, pojemność 

ok. 500 szt. ręczników – 3 szt. 

26. Wieszak łazienkowy – wieszak montowany przy brodziku, 2 poziomowy, wykonany 

ze stali chromowanej – 1 szt. 

27. Stolik piknikowy - Wykonany z plastiku jednoczęściowy stolik dla dzieci, 

wyposażony w wygodne siedziska oraz zaokrąglone i gładkie krawędzie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Przeznaczony do zabawy zarówno w domu jak 

i w ogrodzie. Przy stole może jednocześnie przebywać czworo dzieci – 3 szt. 



28. Skrzynia na zabawki – drewniany pojemnik na kółkach do przechowywania zabawek, 

min. wymiary: 40 x 35 x 35 cm, kolory: jaskrawe, pastelowe – 3 szt. 

29. Nocnik antypoślizgowy –  Ergonomicznie uformowany nocnik z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego, wyposażony w gumowe, antypoślizgowe podkładki – 15 szt. 

30. Kocyk dziecięcy z miękkiego polaru, min. wymiary 70 x 90 cm – 15 szt. 

31. Komplet pościeli przedszkolnej z wypełnieniem – Skład: bawełna 100%, 

hipoalergiczna włóknina silikonowa. Wymiary: poduszka 35x50 cm lub 40x60cm 

i kołderka 70-90x120cm - 30 szt. 

32. Prześcieradło z podkładem – nieprzemakalne prześcieradło z dwuwarstwowej tkaniny. 

Zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Skład 100% bawełna, 100% 

oddychająca membrana poliuretanowa. Wymiary: 120 x 60 cm – 30 szt. 

33. Ręcznik – 100 % bawełna, 30 x 50 cm, jaskrawe, pastelowe kolory – 30 szt. 

34. Apteczka w szafce – 1 szt. – apteczka pierwszej pomocy w metalowej szafce 

zamykanej na kluczyk, wymiary około: 25x25x12 cm. Wyposażenie:  

 2 szt.  Opaska elastyczna 4m x 6cm 

 1 szt.  Opaska elastyczna 4m x 8cm 

 1 szt.  Plaster 10 x 6 cm 

 1 szt.  Plaster mały 19 x 72 mm 

 1 szt.  Plaster 5 m x 2,5 cm 

 1 szt.  Chusta trójkątna 

 1 szt.  Koc ratunkowy 160 x 210 cm 

 1 szt.  Agrafka 

 2 szt.  Rękawice winylowe 

 1 szt.  Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. 

35. Apteczka szkolna w plecaku – 1 szt. – zawartość umieszczona jest w plecaku 

wykonanym z tkaniny wodoodpornej w żywym czerwonym kolorze widocznym 

z daleka. Doskonała podczas zajęć terenowych, wyjazdów, a także udzielania pomocy 

na placu zabaw. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm. Skład apteczki: 

 1 szt. Kompres zimny 

 2 szt. Kompres na oko 

 3 szt. Kompres 10x10 a2 

 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 

 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 

 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) 

 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) 

 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm 

 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny 

 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny 

 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny 

 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 

 2 szt. Chusta trójkątna 

 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 

 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 

 1 szt. Nożyczki 19cm 

 4 szt. Rękawice latex 

 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 

 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 

 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów 

alarmowych 



36. Pojemnik duży do przechowywania z pokrywką – pojemnik z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego, transparentny, pojemność ok. 26 l., wymiary 20-30 x 30-40 x 

40-45 cm – 12 szt. 

37. Taboret - Siedzisko taboretu wykonane ze sklejki o grubości min. 19 mm, pokrytej 

kolorowym laminatem HPL. Nogi wykonane z rury okrągłej o śr. 30 mm. Rozmiar 4, 

kolorystyka jasna, pastelowa (zielony, żółty) – 2 szt. 

38. Regał do pomieszczenia gospodarczego – wysoki regał z pułkami i szufladami, 

wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, przybliżone wymiary (szer. x gł. x 

wys.) 180 x 45 x 200 cm – 2 szt. 

39. Szafa gospodarcza z drzwiami - wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, 

przybliżone wymiary (szer. x gł. x wys.) 80 x 45 x 180 cm – 1 szt. 

40. Ręczniki jednorazowe - opakowanie zawierające 4000 szt. ręczników spakowanych 

w 20 paczek po 200 sztuk gotowych do użycia ręczników papierowych. Papier biały. 

Ręcznik jednowarstwowy, gofrowany, składany w Z dla wygodnego wyjmowania 

z pojemnika. Wymiary pojedynczego ręcznika 25 x 23 cm. Odpowiedni do wszelkich 

standardowych pojemników. – 1 szt. 

41. Papier toaletowy – dwuwarstwowy miękki papier toaletowy w rolce, 100 % celulozy, 

dostosowany do zaproponowanego podajnika na papier, opakowanie zbiorcze 6 rolek 

– 1 szt. 

42. Podest dziecięcy – Podest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. 

Brzegi wykończone antypoślizgowymi elementami zapewniają stabilność, sprawiają 

że podest nie przesuwa się. – 2 szt. 

Pomoce wychowawcze i edukacyjne 

1. Kącik manipulacyjny, sensoryczny wraz z dywanami – zestaw składa się ze ścianki 

sensorycznej oraz miękkich, niepalnych dywanów, tworzy ciekawy i kolorowy kącik 

zabaw dla dzieci. Wymiary ścianki: wysokość 80 – 110 cm, szerokość do 200 cm. 

Ścianka wykonana ze sklejki zabezpieczona ekologicznym lakierem. Sposób montażu: 

w rogu sali lub płasko na ścianie.  

Wszystkie elementy muszą być bezpieczne podczas zabawy, nie mogą posiadać 

ostrych krawędzi. Kącik ma posiadać przesuwanki, labirynty lub drążki 

z przesuwanymi elementami, szeleszczące, materiałowe elementy, elementy zapinane 

na różne sposoby. Dywan w kształcie półkola lub 2 dywany ¼ koła o promieniu ok. 

140 cm – 1 szt. 

2. Domek, kryjówka sensoryczna – Kolorowa kryjówka, której nadrzędnym celem jest 

stworzenie maluszkom sprzyjających warunków do wyciszenia się, odizolowania od 

rówieśników, kiedy jest taka potrzeba. Wymiary: długość całkowita do 200 cm, szer. 

do 120 cm, wysokość do 120 cm. Kryjówka wykonana z drewna o stabilnej 

konstrukcji, wyposażona w miękkie materace, sensoryczne naszycia i elementy. – 

1 szt. 

3. Warsztat - Drewniany warsztat do majsterkowania rozwijający zdolności motoryczne. 

Wymiary max: szerokość przód 65, szerokość bok 55, wysokość 100 cm. Zestaw 

powinien zawierać min. 20 elementów m.in. młotek , piłę, płaski klucz, pilnik, imadło, 

zakrętki, śrubki, nakładki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone zapewniające 

bezpieczeństwo podczas zabawy. – 1 szt. 

4. Makatka/ mata edukacyjna wieszana na ścianę o tematyce pór roku, dat, dni, godzin – 

wykonana z miękkiego i miłego w dotyku materiału, zawierająca kieszonki, różne 

elementy przyczepiane na rzepy. Elementy przyczepiane min. 30 szt. Wymiary: 70-

100 cm x 110 – 150 cm – 1 szt. 



5. Makatka/ mata edukacyjna wieszana na ścianę o tematyce żywienia, piramida 

żywieniowa – wykonana z miękkiego i miłego w dotyku materiału, zawierająca 

kieszonki, różne elementy przyczepiane na rzepy. Piramida i ruchome elementy 

wykonane z pianki obszytej tkaniną welurową. Elementy przyczepiane min. 30 szt. 

Wymiary: 70-100 cm x 110 – 150 cm – 1 szt. 

6. Drewniana przesuwanka / labirynt – edukacyjny panel mocowany do ściany. 

Wykonany ze sklejki/płyty MDF. Pełni funkcję panelu manipulacyjnego, 

usprawniającego motorykę ręki dziecka, różne rodzaje np. krokodyl, drzewko, pies, 

itp. – 2 szt. 

7. Drewniany labirynt, przeplatanka – labirynt edukacyjny, inaczej pętla motoryczna. 

Składa się z drewnianej podstawki i metalowych prętów, po których przesuwa się 

różne, drewniane, kolorowe elementy. Wymiary min. 22x12x16 cm – 1 szt. 

8. Magnetyczny zegar/plan dnia – Magnetyczna plansza z ruchomymi elementami, 

wymiary min. 50x70 cm. Tablica dydaktyczna ułatwiająca nauczycielowi wyjaśnienie 

zasad odczytywania godzin i minut w ciągu doby oraz umożliwiająca ułożenie planu 

dnia. W zestawie min. 20 kart magnetycznych obrazujących różne czynności z dnia 

codziennego. – 1 szt. 

9. Piankowy Bujak – bujak pozwalający zarówno na zabawę, jak i odpoczynek. 

Wykonany wewnątrz z odpornej na deformację pianki, dzięki czemu siedzisko jest 

wygodne, miękkie i nie traci swojej sprężystości. Na zewnątrz znajduje się pokrowiec, 

wykonany z trwałej, łatwo zmywalnej tkaniny. Różne wzory np. kurka, ślimak, żabka, 

itp.  – 2 szt. 

10. Zestaw sensorycznych piłeczek – Służących do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk 

itp., różne wielkości, struktury, w zestawie min. 20 szt. piłeczek i woreczek do 

przechowywania z wytrzymałej tkaniny. Średnica piłeczek min. 4 – max 11 cm – 

1 szt. 

11. Gra dotykowa – memo dotykowe. Gra polega na znajdowaniu kształtu  

i dopasowaniu go do odpowiedniej ramki. Kształty należy schować do 

woreczka  i wyszukiwać je za pomocą dotyku. Zestaw zawiera drewniane klocki 

z kartonowymi szablonami oraz woreczek, min. 24 elementy – 1 szt. 

12. Gra Lotto/Twister farma – dotykowa gra edukacyjna dla dzieci. Gracze kręcą kołem 

a następnie szukają w woreczku poprzez dotyk wylosowanego przedmiotu (zwierzę, 

owoc, warzywo itp.). Zestaw zawiera min. 15 gumowych figurek, tarczę do losowania 

i woreczek. – 1 szt. 

13. Plansza, mata terenowa – mata edukacyjna przedstawiająca miasto (drogi, instytucje, 

obiekty kulturalne), wykonana z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce 

automatycznej. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Wymiary min 150x150 cm. 

– 1 szt. 

14. Memory - Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, 

logiczne myślenie i koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu danego tematu 

(zwierzęta, jedzenie, kultura, miejsca). W trakcie gry uczestnicy kolejno odkrywają po 

dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, jeżeli nie, obrazki trafiają na 

poprzednie miejsce.  Min. 24 kartonowe obrazki (12 par), różne rodzaje, przykładowe 

tematy: zwierzęta, jedzenie, kultura, miejsca – 4 szt. (każdy zestaw inny) 

15. Puzzle od Największego do Najmniejszego - Zwierzątka duże i małe - układanka 

wykonana z grubej laminowanej tektury, w zestawie min. 10 szt. elementów układanki 

– 1 szt. 

16. Gra Gąsienice – gra edukacyjna w tubie. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, 

sprawność manualną i precyzję. Pozwala ćwiczyć u dzieci szybkość ruchów ręki, 

prawidłowe trzymanie łyżki przygotowując się do nauki pisania. Gra polega na  



nabieraniu łyżką kulek i wrzucanie ich do gąsienicy. Wymiary tuby: 31 cm x 12.5 cm 

x 12.5 cm – 1 szt. 

17. Gra edukacyjna Paluszek – Gra ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności 

manualnych oraz rozwój zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul 

mózgowych. Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i uwagi, odbiór sensoryczny, 

pobudzenie kreatywności oraz relaks. Gra polega na układaniu wzorów przesuwając 

kulki umieszczone w pudełku, przez otwory w spodniej części pojemnika. Zestaw 

zawiera: 18 kart zadań, pojemnik, 24 kulki w czterech kolorach, instrukcja – 1 szt. 

18. Kulki zapasowe do gry Paluszek – komplet 24 kulek w 4 kolorach – 1 szt. 

19. Zabawa edukacyjna Czy ręka pamięta? – polega na rysowaniu zapamiętanych 

obrazów. W zestawie: 2 plansze demonstracyjne, 2 plansze do rysowania wzorów, 27 

zestawów kart tematycznych, 27 szt. kart matematycznych, pisak suchościeralny. – 

1 szt. 

20. Magnetyczna plansza Twarze - Zestaw magnetyczny zawierający dwustronną planszę 

(po jednej stronie jest twarz chłopca, po drugiej dziewczynki) oraz elementy części 

twarzy. Służy do układania i opisywania różnych wyrazów twarzy postaci. Gwarantuje 

zabawę podczas tworzenia różnorodnych wizerunków i rozwija u dzieci 

spostrzegawczość, umiejętności budowania zdań i opisywania wizerunków. Zestaw 

zawiera min. 50 magnesów – 1 szt. 

21. Magnetyczna układanka - Magnetyczna układanka edukacyjna rozwijająca 

wyobraźnię i kojarzenie wizualne. Zabawa polega na układaniu na planszy magnesów 

w postaci sympatycznych zwierzątek. – 1 szt. 

22. Magnetyczna układanka Zwierzątka - Magnetyczna układanka edukacyjna rozwijająca 

wyobraźnię i kojarzenie wizualne. Zabawa polega na układaniu na planszy magnesów 

w postaci sympatycznych zwierzątek. – 1 szt. 

23. Magnetyczna układanka Ubieranie – układanka edukacyjna zawierająca postacie oraz 

ubranka. Zabawa polega na dobieraniu ubranek i strojów do postaci i przyczepianiu za 

pomocą magnesów. Zestaw zawiera min. 36 kolorowych magnesów z elementami 

ubioru oraz 6 kart z przykładowymi, gotowymi strojami – 1 szt. 

24. Ubieranka drewniana magnetyczna – Zabawka edukacyjna dla dzieci. Zestaw zawiera 

różne magnetyczne elementy garderoby i fryzury oraz figurką do ubierania. Produkt 

z drewna malowany specjalnymi farbami. Zestaw zapakowany w praktyczną 

walizeczkę – 1 szt. 

25. Drewniane puzzle obserwacyjne  - układanka wykonana z drewna. Rozwijająca 

umiejętność łączenia faktów poprzez rozpoznawanie obrazów. Zestaw zawiera 

podstawkę oraz wyjmowane puzzle, obrazki. Różne tematy np. w domu, 4 pory roku, 

Zawody, Farma – 4 szt. 

26. Kostka/Stolik manipulacyjno-sensoryczny – drewniany stolik/kostka aktywności, 

posiadający wiele elementów ruchomych, dotykowych, labirynty, przesuwanki. 

Wykonany z drewna oraz metalowych prętów. Zabawka bezpieczna dla najmłodszych 

dzieci. Wysokość od 30 do 100 cm. – 1 szt. 

27. Klocki Topologo Geo – umożliwiają odtwarzanie w trój wymiarze obrazów z kart 

zadań, przy pomocy drewnianych klocków dwuwymiarowych. Gra rozwija 

wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. W zestawie: 52 klocki w 4 kolorach 

i różnych kształtach o wym. od 4,5 do 13,5 cm, 30 kart zadań o wym. 15 x 15 cm,  

1 podstawka do kart zadań, 2 podstawki do przegrody (pokrywa pudełka) – 1 szt. 

28. Abak do sortowania - służy do sortowania i przeliczania poprzez manipulację. Zestaw 

zawiera 2 podstawy z 5 trzpieniami, 100 elem. o śr. 4 cm – 1 szt. 

29. Drewniana układanka z wałeczkami – zabawa edukacyjna polegająca na segregowaniu 

kolorów. W pokrywie pudełka znajdują się gniazda do wkładania kolorowych 



wałeczków. 

Zestaw składa się z pudełka drewnianego, pokrywki z gniazdami, kolorowych 

wałeczków (min. 80 szt.) Całość wykonana z wysokiej jakości drewna, wałeczki min. 

w czterech róznych kolorach. – 1 szt. 

30. Układanka buziaki śmieszaki – układanka uczy rozróżniać i odczytywać emocje na 

twarzy. W prezentowanej grze zadaniem dziecka jest ułożenie wyrazu twarzy 

z buziek, z których każda podzielona jest na 3 części (czoło z fryzurą, oczy oraz usta). 

Zestaw składa się z 18 podzielonych na 3 części buziek (wym. złożonej buźki 11 cm x 

15 cm) – 1 szt. 

31. Gra Dobble 123 – Zawartość pudełka: 30 kart o śr. 8,5 cm, instrukcja – 1 szt. 

32. Gra Bingo – pory roku - uczy pór roku, ćwiczy spostrzegawczość i motorykę 

paluszków. Zestaw zawiera: 4 karty ( każda po 6 elementów) oraz ruletkę. – 1 szt. 

33. Gra edukacyjna Pamięć dźwiękowa – Celem gry jest nauka uważnego słuchania, 

koncentrowania się na sygnałach dźwiękowych oraz ich identyfikowanie 

i różnicowanie. Uczy również zapamiętywania i szybkiego kojarzenia dźwięków. 

Rozwija pamięć słuchową, wrażliwość słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-

ruchową. Zestaw zawiera 16 klocków dźwiękowych, 1 kolorowa kostka, 1 plansza do 

gry, 1 notes, instrukcja – 1 szt. 

34. Zestaw sensorycznych misiów i woreczków – 5 szt. miśków (szeleścik) o różnych 

fakturach, posiadające kolorowe metki, wybrzuszenia, różne wypełnienie, 10 szt. 

kolorowych woreczków uszytych z materiałów o różnych fakturach oraz wypełnieniu, 

długość boku do 15 cm – 1 szt. 

35. Zestaw do ćwiczeń motoryki ręki – Zestaw narzędzi usprawniających mięśnie dłoni. 

Zestaw powinien zawierać np. szczypce, łyżka do formowania kulek, kroplomierz, 

szczypce kulkowe. W zestawie min. 4 elementy – 1 szt. 

36. Tabliczka do ćwiczeń oburącz - Tabliczka grafomotoryczna dwuręczna. Prowadząc 

drewniane ołówki po wzorach dziecko ćwiczy umiejętność koordynacji 

i przygotowuje rękę do nauki pisania liter, wykonanie z płyty MDF, w zestawie dwa 

drewniane ołówki, różne wzory np. ptaszki, tulipany, gwiazdy, trójkąty, itp. Wymiary 

min. 20 x 30 cm – 5 szt. 

37. Zestaw instrumentów muzycznych dla dzieci – min. 17 instrumentów (tamburyn, 

tamburyn z membraną, trójkąt, drewniane marakasy, duże guiro z tarką, tonblok, tony, 

pudełko akustyczne, kastaniety, kastaniety z rączką – 1 szt. 

38. Robot bee-bot - robot w kształcie chodzącej pszczółki, wydający dźwięki 

i poruszający się po podłodze zgodnie z wcześniej zaplanowaną trasą (poprzez guziki 

funkcyjne). Zabawka przeznaczona do nauki kierunków i doskonalenia logicznego 

myślenia. Robot informuje światłem i dźwiękiem początek i koniec ruchu, 

zapamiętuje 40 poleceń,  wym. 13 x 10 x 7 cm – 1 szt. 

39. Zestaw bee-bot – zestaw startowy zawiera: 1 bee-bot, min. 4 maty edukacyjne (każda 

inna) – 1 szt. 

40. Tor przeszkód Rzeka - Zabawa rozwija kreatywność, ćwiczy równowagę i uczy 

samokontroli nad własnymi mięśniami i całym ciałem. Przemyślany kształt 

poszczególnych elementów pozwoli stworzyć różnorodne sytuacje. Zawartość: 25 

elementów w trzech kształtach: rzeka (21 sztuk), wyspa (2 sztuki), mostek (2 sztuki) 

wykonanie z mocnego tworzywa o żywych barwach, elementy zaopatrzone 

w antypoślizgowe podkładki. – 1 szt. 

41. Kalambury do pokazywania – zestaw kart do ćwiczeń ruchowych dla dzieci. – 1 szt. 

42. Karty do ćwiczeń ruchowych – karty zróżnicowane pod względem poziomu 

zaawansowania ćwiczeń, min. 16 szt. kart – 1 szt. 



43. Koń na biegunach – z tworzywa sztucznego, posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do 

trzymania uchwyty. Zabawka nie wymaga montażu, zbliżone wym. 86 x 29 x 43 cm – 

3 szt. kolor: niebieski, czerwony, różowy 

44. Bujak Żabka – Bujak w kolorze zielonym z naklejkami. Wysokość siedziska od 

podłogi 22 cm. Udźwig do 50 kg. Zbliżone wym.: 71 x 27 x 37 cm – 1 szt. 

45. Jeździk koparka – wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wys. siedziska 

min. 23 cm – 1 szt. 

46. Duży domek do zabawy - Przestronny domek stylizowany na chatę z bali, domek  

posiada stół i siedziska, posiada komin, otwierane drzwi oraz 2 okna z otwieranymi 

okiennicami. Domek wykonany z trwałych materiałów, z zastosowaniem powłoki anty 

UV. – 1 szt. 

47. Stolik piknikowy – jednoczęściowy stolik z ławeczkami, wykonany z plastiku. 

Posiada bezpieczne zaokrąglone boki i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnię. 

Przy stoliku może usiąść 4 dzieci. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

odpornego na warunki atmosferyczne. Wym. ok. 70-75 x 80-85 x 45-50 cm. – 2 szt. 

48. Modułowy tunel zabawowy gąsienica – Stabilny i bezpieczny tunel, wykonany 

z kolorowego tworzywa o najwyższej jakości, odpornego na promieniowanie 

słoneczne i temperaturę. Składa się z modułów, które można montować na rożne 

sposoby. Istnieje możliwość połączenia kilku tuneli w całość. Minimalne wymiary: 

długość podstawy 217 cm, 

szerokość 100 cm, 

wysokość 108 cm, 

waga 20 kg 

- 1 szt. 

49. Gąsienica spacerowa – Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci, 

dł. 4 m, wyposażona w stałe uchwyty, 16 uchwytów – 1 szt. 

50. Wyprawka plastyczna na cały rok – zestaw różnorodnych materiałów plastycznych dla 

dużej grupy dzieci (ok. 25 osób). Zestaw zawierający wysokiej jakość materiały 

plastyczne do różnego rodzaju technik plastycznych np.: wydzieranki, wycinanki, 

wyklejanki, składanie, ozdabianie, malowanie, rysowanie (zestaw powinien zawierać 

m.in.: papier rysunkowy biały, kolorowy A4, A3; papier techniczny biały, kolorowy, 

A4, A3; papier wycinankowy nabłyszczany, brystol mix, folie piankowe, papier 

ozdobny, bibuła,  klej w sztyfcie, klej płynny, kredki, plastelina, tempery, masa 

papierowa, teczki na prace, farby, pędzle, elementy dekoracyjne i kreatywne np. kulki, 

bombki, jajka styropianowe, itp.) – 1 szt. 

51. Ozdobny papier do kartek, scrapbookingu – ozdobny papier dwustronny, wym. 30,5 x 

30,5 cm – 10 szt. różne wzory 

52. Taśmy dekoracyjne - Zestaw 4 taśm dekoracyjnych, samoprzylepnych. Długość 

każdej rolki 8-10 m. Różne wzory i kolory. – 2 szt. 

53. Pompony tęczowe – pompony (akrylowe, poliestrowe) w różnych rozmiarach 

i kolorach, w zestawie min. 200 szt. pomponów – 1 szt. 

54. Kolorowe kubki plastikowe – kubki jednorazowe, pojemność 200 ml, różne kolory, 

opakowanie 100 szt. 

55. Duże drewniane korale do nawlekania – różne kolory,. min. 30 szt. korali, sznurek do 

nawlekania – 2 zestawy 

56. Ramka do zapinania – guziki – wykonana z drewna oraz tkaniny, wym. około 31 x 31 

cm – 2 szt. 

57. Ramka do zapinania – suwak – wykonana z drewna oraz tkaniny, wym. około 31 x 31 

cm – 2 szt. 



58. Szczypce duże – Kolorowe szczypce wykonane z tworzywa sztucznego. Zabawa nimi 

usprawnia mięśnie dłoni; zestaw min. 12 szt. szczypców; różne kolory; wielkość min. 

12 cm – 2 szt. 

59. Chusta animacyjna z uchwytami – okrągła chusta z otworem wentylacyjnym na 

środku, kolorowa i lekka, wyposażona w uchwyty po obwodzie, śr. 3,5 m, min. 8 

uchwytów – 1 szt. 

60. Woreczki z grochem – Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu, wym. min. 

8 x 10 cm, min. 100 g. – 8 szt. 

61. Pachołki małe – wykonane z tworzywa sztucznego, wys. 18 – 26 cm – 10 szt. 

62. Zestaw sensorycznych dłoni i stóp – wykonane z tworzywa sztucznego o różnych 

fakturach, nie śliskie, przydatne do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw 

sportowych. W zestawie 16 elementów o kształcie stóp i rąk – 1 szt. 

63. Drabinka koordynacyjna – Wykonana z tworzywa sztucznego. Długość: 4 m, ilość 

szczebli: 10. W zestawie poręczny pokrowiec. – 1 szt. 

64. Zegar naścienny – zegar do sali przedszkolnej, zawierający duże i wyraźne cyfry, 

wymiar: śr. min 28 cm – 1 szt. 

65. Klepsydra piaskowa – odmierzająca czas 5 minut, wym. min 14 cm x 7 cm – 1 szt. 

66. Tablica korkowa - Tablica z powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, wym. 100 

x 200 cm, 1 szt. 

67. Tablica magnetyczna biała – wymiary 90 x 60 cm, 1 szt. 

68. Zestaw do tablic suchościeralno-magnetycznych – W komplecie: 4 markery, holder 

magnetyczny do markerów, płyn czyszczący o poj. 200 ml, wycierak magnetyczny, 

wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt., kolorowe magnesy 10 szt. – 1 szt., 

69. Magnesy okrągłe na tablice magnetyczną, różne kolory – 40 szt. 

70. Nożyczki szkolne, biurowe duże – wym. min. 21 cm, ostrza wykonane ze stali 

nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt z tworzywa ABS z miękką 

gumową wkładką – 2 szt. 

71. Nożyczki dla dzieci – bezpieczne nożyczki o zaokrąglonych ostrzach dodatkowo 

zabezpieczonych plastikową osłoną. Odpowiednie do cięcia papieru. 15 szt. 

72. Papier do orgiami - Kółka do orgiami, zestaw mix min. 1000 szt., różne rozmiary 

papierowych kółek, różne kolory – 1 szt. 

73. PlayMais – „kukurydziane” klocki plastyczne, w zestawie 1500 elem. o wym. ok. 3 x 

1,5 cm, 4 biodegradowalne nożyki do modelowania, 4 gąbeczki, 24 arkusze 

edukacyjne – 1 szt. 

74. Mata korekcyjna – masująca – przeznaczona do akupresury i do masażu stóp mata 

z wypustkami, min. wymiary maty: szer. 30 cm, dł. 100 cm – 1 szt. 

75. Edukacyjna piramidka układanka – Drewniana zabawka ćwicząca motorykę ręki oraz 

sprawność paluszków dziecka. Składa się z drewnianych krążków nakładanych na 

siebie po kolei na zamocowany do podstawy patyk zakończony głową zwierzątka – 2 

szt. 

76. Poduszka Przytulanka – miękka, miła w dotyku poduszka, nadająca się do kącików 

zabaw. Przyjazne kolory i wzory. Np. jeż, lew, sowa, serduszko, wymiary około 30 x 

30 cm– 5 szt. 

77. Gruszka rehabilitacyjna – dopasowująca się kształtem, miękka i wygodna poduszka 

z granulatem piankowo – styropianowym. Wysokość min. 60 cm. – 2 szt. 

78. Pastele suche grube 24 kolory – 1 szt. 

79. Pistolet do kleju na gorąco – praktyczny, wygodny w użyciu pistolet, szerokość 

wkładów klejowych: 11 mm – 1 szt. 

80. Sztyft do pistoletu -  klej do klejenia na gorąco, uniwersalny, przezroczysty, śr. 11 

mm, 1 kg - 50 szt. 



81. Tempery – farby na bazie wody, w pojedynczych butelkach, pojemność 500 ml – 6 

szt. każdy inny kolor (żółty, zielony, czerwony, niebieski, czarny, biały) 

82. Giotto kredki do malowania twarzy – klasyczne, miękkie kredki, niełamliwe i bardzo 

wytrzymałe, zestaw zawiera 6 kredek w żywych kolorach – 2 szt. 

83. Mazaki grube – bezpieczne i łatwe do usunięcia, mix kolorów, zestaw min. 36 szt. 

mazaków – 2 szt. 

84. Drewniany element do ozdabiania – drewniany element do samodzielnego ozdabiania, 

różne wzory kwiatek, kotek, serce – 15 szt. 

85. Kubek niekapek – plastikowy kubek z blokada wylania, przeznaczony do płukania 

pędzli. Posiada wygodne i szczelne zamknięcie, które zabezpiecza miejsce prac 

plastycznych przed przypadkowym zalaniem – 15 szt. 

86. Mała tacka plastikowa – Kolorowa tacka do prac artystycznych i plastycznych, 

używana jako taca na drobne elementy lub paleta do mieszania farb. Podkładka 

zabezpieczająca powierzchnię przed zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Wykonana 

z tworzywa sztucznego, różne kolory, wymiary: około 24 x 17/20 cm – 15 szt. 

87. Zestaw pędzelków do farb i klejów – pędzelki o różnych rozmiarach (m. in. 4, 8 ,16), 

zestaw zawiera 40 szt. pędzelków – 1 szt. 

88. Klej czarodziejski - Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Doskonały 

do klejenia: papieru, drewna, tektury, skóry, folii aluminiowej, szkła, ceramiki, filcu. 

Klej po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Pojemność 1 l. – 1 szt. 

89. Farby do malowania palcami – zestaw farb dla najmłodszych dzieci, spierają się 

z większości tkanin, są łatwo zmywalne ze skóry. Mocne, żywe kolory zachęcające do 

malowania. Zestaw zawiera 6 różnych kolorów o pojemności 500 ml. – 1 szt. 

90. Kredki woskowe – zestaw kredek w 12 kolorach, zapakowane w praktyczne pudełko 

z przegródkami. Dł. kredek ok. 8 cm. Zestaw min. 144 kredek – 1 szt. 

91. Pinezki biurowe – kolorowe pinezki biurowe 100 szt. 

92. Koszulki A4 – przezroczyste koszulki wykonane z folii – 100 szt. 

93. Fartuszek do prac plastycznych – fartuszek bez rękawków dla dzieci – 15 szt. 

94. Zestaw naczyń do herbaty – kolorowy zestaw wykonanych z tworzywa sztucznego 

naczyń do zabawy dla dzieci min. 12 elementów – 1 szt. 

95. Mikser z akcesoriami – zabawka dla dzieci, wykonana z trwałego tworzywa 

sztucznego lub drewna – 1 szt. 

96. Kuchenka – kącik zabaw, wykonany z trwałych i certyfikowanych materiałów 

(z drewna, z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki, kolorowej płyty MDF). Kuchnia 

powinna mieć np. takie elementy jak kuchenka, elementy otwierane piekarnik, 

mikrofalówka, lodówka, szafki lub szufladki. W zestawie drewniane naczynia 

i kuchenne przyrządy min. 9 elementów. Wymiary kuchni min. 50x30x60 cm – 1 szt. 

97. Patelnia z artykułami spożywczymi – zestaw patelnia z pokrywką oraz różne produkty 

spożywcze, wym. ok. 29x17x7 cm – 1 szt. 

98. Lalki – szmaciana lalka, wykonana z materiałów najwyższej jakości, wysokość min. 

25 cm, różne wzory – 5 szt. 

99. Lalka interaktywna - Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i gumową głową, 

dłońmi i stopami. Posiada zdejmowane ubranko i obracaną głowę. Po naciśnięciu na 

brzuch śmieje się i mówi. Wysokość ok. 35 cm – 5 szt. 

100. Lalka bobas - lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami toaletowymi, dł. 38 cm, 

w komplecie m.in. nocnik, butelka – 5 szt. 

101. Maskotka - wyprodukowana z wysokiej jakości materiałów, zgodnie 

z obowiązującymi normami bezpieczeństwa zabawek EN71, materiał miły w dotyku. 

Wysokość maskotki: 30- 40 cm. Różne wzory np.: miś, pies, kot, panda, tygrys, owca 

– 5 szt. 



102. Wózek spacerowy dla lalek – kolorowy wózek składany, lekki i łatwy w rozkładaniu, 

pasy zabezpieczające lalkę przed wypadaniem, wysokość wózka ok. 50 cm, szerokość 

siedziska ok. 20 cm – 5 szt. 

103. Piłka – gumowa, kolorowa piłka dla dzieci, średnica 18 cm – 2 szt. 

104. Piłka do skakania z uchwytem – piłka dla dzieci, wykonana z bardzo grubej 

i wytrzymałej gumy, żywy kolor, średnica max 45 cm – 2 szt. 

105. Duży zestaw do piasku – zestaw wykonany z mocnego tworzywa, zawierający min. 38 

elementów takich jak: wiaderka, małe łopatki, duże łopatki, grabki, różne foremki – 

1 szt. 

106. Klocki drewniane – zestaw 100 ekologicznych, kolorowych, wyprodukowanych 

z drewna klocków, różne kształty, zapakowane w solidne wiaderko z kartonu – 3 szt. 

107. Klocki konstrukcyjne (budowlane) – klocki z tworzywa sztucznego, duże rozmiary, 

żywe kolory, min. 70 elementów w zestawie – 3 szt. 

108. Samochód Cozy Coupe Księżniczki – jeździk na wytrzymałych oponach, wyposażony 

w wygodny fotelik z wysokim oparciem. Samochodzik posiada zabawną buźkę, może 

być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka bądź popychany jak wózek 

przez osobę dorosłą. Auto wyposażono w kierownicę z klaksonem, stacyjkę, ruchomy, 

klikający zapłon, otwieraną klapkę wlewu paliwa, drzwi kierowcy z możliwością 

blokady, wyjmowaną podłogę, miejsca na napoje znajdujące się za siedziskiem. 

Przednie koła obracają się o 360 st. – 1 szt. 

109. Samochód Cozy Coupe Policja – jeździk na wytrzymałych oponach, wyposażony w 

wygodny fotelik z wysokim oparciem. Samochodzik posiada zabawną buźkę, może 

być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka bądź popychany jak wózek 

przez osobę dorosłą. Auto wyposażono w kierownicę z klaksonem, stacyjkę, ruchomy, 

klikający zapłon, otwieraną klapkę wlewu paliwa, drzwi kierowcy z możliwością 

blokady, wyjmowaną podłogę, miejsca na napoje znajdujące się za siedziskiem. 

Przednie koła obracają się o 360 st. – 1 szt. 

110. Samochód Cozy Coupe Straż Pożarna – jeździk na wytrzymałych oponach, 

wyposażony w wygodny fotelik z wysokim oparciem. Samochodzik posiada zabawną 

buźkę, może być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka bądź popychany jak 

wózek przez osobę dorosłą. Auto wyposażono w kierownicę z klaksonem, stacyjkę, 

ruchomy, klikający zapłon, otwieraną klapkę wlewu paliwa, drzwi kierowcy 

z możliwością blokady, wyjmowaną podłogę, miejsca na napoje znajdujące się za 

siedziskiem. Przednie koła obracają się o 360 st. Auto posiada elementy 

charakterystyczne dla wozów strażackich - oznaczenia, imitację koguta – 1 szt. 

111. Motorek Speedee - Dwukołowy jeździk, lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja, 

miękkie krawędzie zabawki. Wygodne, ergonomiczne siedzisko oraz stabilne szerokie 

koła na metalowych osiach. W komplecie naklejki . Wym. ok.  65,7 x 36 x 38,9 cm. 

Kolor losowy, różne kolory – 2 szt. 

112. Stacja benzynowa - Dystrybutor paliwa wyposażony w interaktywne przyciski 

wydające dźwięk. Zabawka odporna na warunki atmosferyczne, wykonana z trwałego 

tworzywa sztucznego. Wym. ok. 32x22x45 cm – 1 szt. 

113. Auta budowlane – Pojazdy wykonane z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego 

odpornego na warunki atmosferyczne. Dł. od 20 do 30 cm. Różne rodzaje, wywrotka, 

betoniarka, śmieciarka, spychacz, koparka. – 5 szt. 

114. Ciężarówka – kolorowa zabawka tir z kontenerem, wykonany z wytrzymałego 

materiału z dużą precyzją. Wym. ok. 78x28,5x20,5 cm – 2 szt. 

115. Stonoga Agata – drewniana zabawka edukacyjna. Składa się z wielokolorowych 

osiemnastu pierścieni o średnicy 3,5 cm – 1 szt. 



116. Domek dla lalek – drewniany, dwupoziomowy domek dla lalek, z kolorowymi 

elementami. Wykonany z wysokiej jakości drewna, bez ostrych kształtów. 

Wyposażony w meble. Domek składa się z min. 29 elementów. Wym. wysokość od 35 

do 40 cm, szerokość od 25 do 40 cm, długość od 38 do 45 cm. – 1 szt. 

117. Domino – gra w liczenie, posiada kartoniki z namalowaną cyfrą lub odpowiednią 

liczbą przedmiotów, min. 28 elementów o wym. ok. 7,5 x 3,5 cm, gra dla 1-4 graczy – 

1 szt. 

118. Klocki do sortowania – Drewniana układanka, zabawka edukacyjna składająca się 

z kolorowych klocków w kształcie figur geometrycznych i podstawki z drążkami. 

Zabawa polega na posortowanie klocków na odpowiednie drążki. – 1 szt. 

119. Zszywacz biurowy - Wykonany z plastiku, części mechaniczne z metalu. 

Antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem mebli. 

Na zszywki 24/6, 26/6 – 1 szt. 

120. Zszywki biurowe – Rozmiar 24/6, metalowe, 1000 szt. w pudełku – 1 szt. 

121. Gilotyna do papieru - Obcinarka przeznaczona do cięcia papieru w formacie A4, 

posiadająca miarkę ułatwiającą przycinanie i dopasowanie papieru. – 1 szt. 

122. Laminator - Łatwy w obsłudze laminator biurowy do szybkiej ochrony dokumentów.  

Format laminowania A4. Maksymalna grubość folii: 100 mm – 125 mm – 1 szt. 

123. Folia do laminowania A4 – 80 mic, błyszcząca, opakowanie min. 100 szt., folia 

dostosowana do zaproponowanego laminatora. – 1 szt. 

124. Piasek kinetyczny z foremkami – zestaw piasku kinetycznego w wiaderku ,750 g wraz 

z foremkami, kolor piasku dowolny, foremki min. 6 szt. – 1 szt. 

125. Ciastolina – wykonana z surowców naturalnych z atestem, dla dzieci od 2 lat. Komplet 

4 kolorów  po 100 g. w zamkniętych pojemniczkach. – 2 szt.  

126. Foremki - Zestaw zawierający 12 sztuk foremek z tworzywa sztucznego do 

przeciskania kształtów z ciastoliny. – 1 szt. 

127. Kamizelka odblaskowa – kamizelka dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, materiał 

fluorescencyjny, poliester 100%, dwa pasy odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny 

zgodnej z normą EN471, obszycie lamówką w kolorze kamizelki, kamizelka zgodna 

z normą EN 1150: 1999-02, wszystkie w jednakowym kolorze kolor niebieski, żółty 

lub zielony – 15 szt. 

128. Książka Przytulanki – Marta Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wiersze na dziecięce 

masażyki”, Wydawnictwo Harmonia – 1 szt. 

129. Jan Brzechwa Wiersze i bajki - wiersze i bajki Jana Brzechwy zebrane w jednym 

tomie. Okładka twarda – 1 szt. 

130.  Bourgeois Paulette Seria o Franklinie – książeczki z serii o Franklinie, różne tytuły – 

15 szt. 

131. Gilbert Delahaye - Martynka poznaje świat. Zbiór opowiadań. – 1 szt. 

132. Gilbert Delahaye - Martynka w domu. Zbiór opowiadań. – 1 szt. 

133. Gilbert Delahaye - Martynka. Najlepsze przygody. Zbiór opowiadań. – 1 szt. 

134. Barbara Gawryluk – Dżok, Legenda O Psiej Wierności – 1 szt. 

135. Dimiter Inkiow – Ja I Moja Siostra Klara, Wydawnictwo Tatarak, okładka twarda – 

1 szt. 

136. Czesław Janczarski – Miś Uszatek, Wydawnictwo Nasza księgarnia – 1 szt. 

137. Janosch – Ach , Jak Cudowan Jest Panama, Wyd. Znak, oprawa twarda – 1 szt. 

138. Janosch – Ja Ciebie Wyleczę, Wyd. Znak, oprawa twarda – 1 szt. 

139. Astrid Lindgren – Lotta Z Ulicy Awanturników, Wydawnictwo Nasza księgarnia – 

1 szt. 

140. SAM Mcbratney – Nawet Nie Wiesz Jak Bardzo Cię Kocham, wyd. Egmont, oprawa 

twarda – 1 szt. 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=bourgeois+paulette


141. Beata Ostrowicka- Lulaki, Pan Czekoladka I Przedszkole, Wyd. Literatura, oprawa 

twarda – 1 szt. 

142. Eliza Piotrowska – Bajka O Drzewie, Wydawnictwo: Biobooks, oprawa twarda – 

1 szt. 

143. Renata Piątkowska-Opowiadania Z Piaskownicy, Wydawnictwo BIS, okładka twarda 

– 1 szt. 

144. Julian Tuwim – Wiersze Dla Dzieci, Wydawnictwo Prószyński Media, okładka twarda 

– 1 szt. 

145. Nele Most, Annet Rudolph – Co Wolno A Czego Nie Wolno, Wydawnictwo skrzat, 

oprawa miękka – 1 szt. 

146. Wojciech Widłak – Seria O Panu Kuleczce, Wydawnictwo Media Rodzina, oprawa 

twarda, książeczki z serii, różne tytuły – 5 szt. 

 

Specyfikacja techniczna - LAPTOP 15,6 cala – 1 szt. 

Parametr Wymagania techniczne 

Procesor  

Procesor : min 2  rdzeniowy z wynikiem Bazowym częstotliwości procesora 

każdego rdzenia min.2,7 GHz, Pojemność pamięci cache min. [L3]min 3 

MB,  

Przekątna 

ekranu 

15,6" 

Pamięć 

RAM  

Min 8GB DDR4-1866/2133,  

Płyta główna  

obsługa SATA III (6 Gb/s – wymóg konieczny do zapewnienia prędkości 

dysku SSD)  

 

 -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co 

najmniej model, typ, częstotliwości itp., BIOS/UEFI z możliwością 

ustawienia „Secure Boot” 

Napęd FDD Nie wymagane 

Napęd 

optyczny  

DVD +/- RW 

Dyski twarde 

 

1. SSD min.: 256 GB (prędkości zapis/odczyt na poziomie min.450 Mb/s 

odczyt, 400 Mb/s zapis)SATA III (6 Gb/s) lub dysk SSD format M.2) 

Karta grafiki  Zintegrowana + dodatkowa wspomagająca operacje graficzne/projektowe z 

pamięcią min 1024 MB 

Karta 

dźwiękowa 

Zintegrowana 

Porty 

komunikacyj

ne 

HDMI - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

System 

operacyjny  

Oprogramowanie: 

- Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) 

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) lub dołączona płyta 

DVD Recovery 

Gwarancja  24 miesiące 



Specyfikacja Techniczna Projektor + Uchwyt Sufitowy/ścienny + Ekran Projekcyjny 

sufitowy/ścienny – 1 szt. 

1. Projektor: 

Parametr  Wymagania techniczne 

Typ urządzena  

Projektor  

- Współczynnik kontrastu: 10,000:1  

- Współczynnik obrazu: 16:9 (Natywny), 4:3 (Compatible) 

Rozdzielczość  Full HD (1920 x 1080) 

Jasność w 

trybie 

standardowej 

jasności  

Min 3000 lm 

Trwałość 

lampy 

4000 Godzina (Normal Mode); 6000 Godzina (Tryb ekonomiczny)  

 

Złącza  HDMI (min 1), USB, Złącze kompozytowe wideo, Wejście VGA 

Wejście liniowe audio: Tak 

Wbudowany 

głośnik 

TAK, Moc wyjściowa głośnika około 2 W 

 

Możliwość 

pracy w trybie 

odwróconym 

Tak, możliwość zawieszaenie przy pomocy uchwytu ścienno/sufitowego, 

możliwość odwrócenia obrazu w trybie sufitowym 

Pilot 

sterowania 

TAK 

Okablowanie  

 

 

 

Gwarancja  Min 24 miesiące  

 

2. Uchwyt  Ścienno-sufitowy do projektora: 

Uchwyt do projektora Sufitowy  42-67cm / Ścienny 32-54cm. Dopasowany do  projektora, - 

- Montaż możliwy na 3 sposoby: 1 - sufitowy krótki; 2- sufitowy teleskopowy; 3 - ścienny 

teleskopowy. Odległość od ściany: 118 mm. Możliwość Regulacji w pionie (nachył), Uchwyt 

wykonany  koniecznie z metalu. 
 

3. Ekran Projekcyjny ścienno/sufitowy 

Parametr  Wymagania techniczne 

Typ urządzena  

Ekran projekcyjny Ręczny – sufitowo/ścienny 

 - Wygodny montaż - specjalnie dopasowane uchwyty, przeznaczone do 

montażu ściennego i sufitowego w zestawie 

Wymiary 

00  

 

 

 

 

Gwarancja  24 miesiące  



Specyfikacja Techniczna -  urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1 szt 

Parametr  Wymagania techniczne 

Typ urządzena  

Urządzenie wielofunkcyjne forma A4 kolorowe ze skanerem (format 

druku A4) funkcje drukowania, kopiowania (w tym automatyczne 

kopiowanie w dupleksie), skanowania. 

Rozdzielczość 

druku  

Min. 600 x 600 dpi  

Skaner Tak, kolorowy - z automatycznym podajnikiem dokumentów 

(rozdzielczość kopiowania min. 600 x 600 dpi 

wydajność 

tonerów 

wydajność wkładu czarnego: nie mniej niż 3000 stron standardowych, 

wydajność wkładu żółtego/magenta/cyan: nie mniej niż 2500 stron 

standardowych 

Dupleks Tak 

Złącze LAN Tak, Gigabit Ethernet (wbudowany printserwer - możliwość skanowania i 

druku po sieci LAN) 

Prędkość 

wydruku/skan

owania w 

formacie A4: 

Min 20 str./min trybie kolorowym i monochromatycznym 

Bezpieczeństw

o (rodo) 

- Bezpieczne drukowanie – możliwość konfiguracji drukarki aby  wymaga 

wprowadzenia hasła przed wydrukowaniem,  

- Szyfrowanie danych 

- Szyfrowanie danych przechowywanych na twardym dysku i 

zabezpieczenie dostępu do dysku hasłem (o ile posiada dysk) 

- Bezpieczeństwo sieciowe: Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec 

Pamięć RAM  Min 512 MB, 

Okablowanie Kabel zasilający, USB 

Gwarancja  Min 24 miesiące  

 


