
Lp. nazwa opis
jednostka 

miary
ilość

1 Stoliki prostokątne z regulowaną wysokością

blat stołu wykonany z klonowej płyty 

wiórowej, obrzeże z kolorowego ABS-u, nogi 

stołu wykonane z litego drewna bukowego, 

regulowana wysokość stołu dzięki 

dokrętkom dołączonym do każdej nogi stołu, 

wym.: 80 x 124 cm szt 13

2 Krzesełka przedszkole do sal

stelaż wykonay z rurki o sr.18mm, scianka 

grubosci 1,5mm lakierowany proszkowo, 

siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, nogi 

zakończone antyposlizgowymi nakładkami, 

pomarańczowe "1" - 25sztuk, fioletowe "2" - 

43 sztuki, żółte"3" - 57 sztuk szt 125

3 Stoliki do jadalni

blat stołu wykonany z klonowej płyty 

wiórowej, obrzeże z kolorowego ABS-u 

prostokatne, mak.szerokosć 60 cm szt 21

4 Krzesełka do jadalni

stelaz wykonay z rurki o sr.18mm, scianka 

grubosci 1,5mm lakierowany proszkowo, 

siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, nogi 

zakończone antyposlizgowymi nakładkami, 

pomarańczowe "1" - 25sztuk, fioletowe "2" - 

50 sztuk, żółte "3" - 50 sztuk szt 125

5 Szafki do kącików przyrody

szafka do wyposażenia kącików 

ekologicznych, wymiar min. wym. 100 x 39 x 

124 cm szt 5

6 Biblioteczka

Biblioteczka stojąca, przeznaczona do 

przechowywania książek, Boki biblioteczki 

wykonane z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze brzozy połączone są zaś 6 

drewnianymi kołkami, pomiędzy którymi 

znajduje się 5 głębokich kieszeni, 

wykonanych z wytrzymałej tkaniny 

poliestrowej. 

wymiar min. wym. szer. 72 cm, gł. 38 cm, 

wys. 111 cm szt 5

Załacznik nr 2 Specyfikacja dostaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
Wszystkie przedmioty zawarte w specyfikacji powinny być dostosowane do użytku i zabawy przez dzieci w wieku od 3 

do 6 lat

Zamówienie dotyczy zabawek edukacyjnych które wedle postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym 

oraz wytycznych zamawiajaceho, winny być dostarczone przez dostawcę do Przedszkola Gminnego w 

Nowym Żmigrodzie i odebrane przez powołaną w tym celu komisje. Termin dostawy musi byc uzgodniony co 

najmniej na dwa dni wcześniej z Zamawiającym. 



7 Kuchenka

wykonana z drewna. Wyposażona w 

zlewozmywak, piekarnik i płytę grzewczą. 

wymiar Min. 55 x 32 x 70,5 cm, wys. blatu 50 

cm lub wykonana z drewna zawiera 

wjmowany zlew, dwupalnikowa płytę 

kuchenną, przezroczyste drzwiczki 

piekarnika, półki do przechowywania, zegar 

z ruchomymi wskazówkami. W komplecie 

również garnek z pokrywką, patelnia, 

naczynia do gotowania, rękawicę kuchenną, 

zesawt do soli i pieprzu, drewniana łuzke i 

widelec. Wysokość blatu 46 cm, wysokości 

kuchnia 78 cm. Wymiary 600 x 300 x 780 

mm szt 5

8 Warsztat

drewniany warsztat o wymiarach min. wym. 

55 x 28 x 81 cm szt 5

9 łóżeczka przedszkolne

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną 

przepuszczającą powietrze  Wymiary: 137 x 

56 cm Wysokość: 11,4 cm Waga: 5,45 kg, 

Tkanina przepuszczająca powietrze, 

wodoodporna, łatwa do utrzymania w 

czystości, Konstrukcja narożników pozwala 

na układanie łóżeczek jedno na drugim. 

Łóżeczko musi posiadać polski certyfikat 

bezpieczeństwa szt 20

10 Pościel

Komplet bawełnianej pościeli z 

wypełnieniem; Poszewka na poduszkę, 

Poszewka na kołdrę, prześcieradło do 

łóżeczka, poduszka, kołdra , wymiarami 

dostosowany do łożeczka przedszkolnego, 

Pościel może być prana w pralce, w temp. 60 

stopni, kolorostyka do ustalenia z 

zamawiającym szt 20

11 Szafy na łóżeczka i pościel

Wym.: wys. 194 x szer. 150 x gł. 62 cm, 

korpus szafy wykonany z 18 mm płyty 

wiórowej klonowej, płyta MDF posiada atest 

higieniczny, potwierdzający klasę higieny E1,- 

tylnia ściana wykonana z białego HDF-u,- 

wyposażona w zasłonkę kpl 1

12 wózek na łóżeczka

Wygodny wózek do składania i 

przemieszczania łóżeczek. Wymiarami 

dostosowany do łóżeczka przedszkolnego szt 1

13 Zabawka samochody, traktory

m.in.1)masywny, duży traktor o udźwigu 100 

kg. • dł. 60 cm 2) traktor z przyczepą, zestaw 

o łącznej długości 120 cm, , 3) wyposażony w 

dźwig z hakiem (po wysunięciu długość 

ramienia wynosi 54 cm). Wymiary: 38 x 27 x 

18 cm, 4) smieciarka dł. 59 cm szt 15

14 Zabawka wywrotka

m.in.. 1) samochód o długości 55 cm i 

ogromnej nośności do 150 kg 2)wywrotka z 

otwieranym kiprem wym.: 55 x 36 x 31 cm szt 15

15 Zabawka ciężarówka

m.in.. Tir z kontenrerm wym. 78 x 28,5 x 

20,5 cm szt 15

16 Stacja meteorologiczna

urządzenie pozwalające obserwować różne 

aspekty pogody miedzy innymi takie jak: 

prędkość i kierunek wiatru, opady 

atmosferyczne, temperatura, a także 

umozliwiajace ustalić godzinę, w zestawie 

znajduje się  zegar słoneczny szt 1



17 Mapa Polski

Kolorowa mapa Polski, zawiera mapę oraz 55 

magnesów w kategoriach: miasta, sąsiedzi 

Polski, poznaj swój kraj, rzeki i morze, góry, 

zwierzęta, mapa o wym. min. 60 x 52 cm, 55 

magnesów o wym. od 3 do 6 cm szt 5

18 Makatka cztery pory roku

Duże, kolorowe drzewko, Drzewko rozwija 

się i zmienia wraz z nastaniem kolejnych pór 

roku. W ciągu roku zmienia się kolorystyka 

jego korony, z czasem opadają liście, 

a widoczne wiosną kwiatki przeobrażają się 

w duże, smaczne jabłka. wym. 130 x 80 cm, 

39 elementów ruchomych szt 5

19 Kalendarz magnetyczny

Kalendarz zawiera: 

• 9 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z 

codziennymi czynnościami, do umieszczania 

w okienkach domku 

• 6 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z warunkami 

atmosferycznymi 

• 2 strzałki do zaznaczania temperatury oraz 

właściwego miesiąca i pory roku 

• 1 kółko do zaznaczania dni tygodnia 

• 1 komin do zaznaczania dnia w danym 

miesiącu 

• wym. min. 52 x 60 cm 

• posiada otwory służące do zawieszania na 

ścianie szt 5

20 Makatka na jadłospis

musi posiadac możliwośc umieszczenia 

jadłospis na dzień lub tydzień w przedszkolu. 

• miejsce na jadłospis formatu A4 • wym. 

Min 47 x 52 cm szt 1

21

Pomoc dydaktyczna "Poznajemy sylaby otwarte i 

zamknięte" lub rownoważna 

 1) 254 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm, 80 

żetonów w 4 kolorach (20 x 4) - do 

oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz 

głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w 

sylabie                                                                    

2) 236 kart o wym. 10,5 x 7,4 cm, 60 

żetonów w 3 kolorach (20 x 3) - do 

oznaczania samogłosek i spółgłosek w 

sylabach kpl 5

22 Zegar zegar z kolorowymi cyframi szt 5

23 stolika z akcesoriami sportowymi

wym. 90 x 60 x 80 cm, Skład zestawu:

1 piłka do rugby;

3 piłeczki piankowe;

2 ringo;

16 woreczków z grochem;

16 szarf;

12 opasek;

zestaw gimnastyczny;

kręgl;

piłeczka sześcian;

3 talerze cyrkowe;

3 piłeczki cyrkowe;

3 pary miniszczudeł;

platforma na kółkach kpl 2

24 sensoryczna piłka fasolka wym. min. śr. 50 cm, dł. 90 cm szt 25

25 Piankowy tor przeszkód wym. Min. zestawu 180 x 405 cm kpl 1

26 zestaw siedzisk

w zestawie: siedzisko max o wym.: 100 x 100 

x 30 oraz 8 siedzisk o wym.: 30 x 30 cm, gr. 

12 cm  kpl 1



27 zestaw siedzisk

 Wym. pociągu po zestawieniu wagoników: 

wys. 20 x szer. 200 x gł. 120 cm 6 elementów 

o wym.: ciuchcia żółta 60 x 50 x 40 cm, 

wagon mały różowy 40 x 40 x 28 cm, wagon 

mały czerwony 40 x 40 x 28 cm, wagon mały 

morski 40 x 40 x 28 cm, wagon duży zielony 

40 x 40 x 40 cm, wagon duży pomarańczowy 

40 x 40 x 40 cm kpl 1

28 panele o róznych kształtach

panele wykonane są z bezpiecznego 

materiału, są łatwe w montażu, Zestaw 

składa się z 14 elementów:- 6 paneli o wym.: 

dł. 40 x szer. 40 x wys. 5 cm, - 2 duże koła 

zębate o śr.: 52 cm,- 4 małe koła zębate o śr.: 

30 cm,- 2 rączki o wym.: dł. 27 x szer. 15 cm kpl 3

29 karty do ćwiczeń motoryki narzadów artykulacyjnych

karty do rozwoju motoryki narządów 

artykulacyjnych. Kązda karta zawiera jasny, 

czytelny symbol, druga strona karty jest 

kolorowa - jeden kolor - lub biała. • 4 

zestawy po 10 kart • format: A5 lub 9 x 9 cm szt 10

30 Różnicowanie głosek

Pomoc składajaca się z 4 części -

„Identyfikacja głoski w wyrazie”, „Domino”, 

„Określanie miejsca występowania głoski w 

wyrazie” i „Plansza do różnicowania w/w 

głosek z żetonami”.  Zawartość: • 5 kart 

pracy formatu A4 • 42 szt. tafelków z 

rysunkami o wym. 5 x 5 cm • 13 kart domina 

o wym. 5 x 10 cm • 10 szt. żetonów • 1 

plansza formatu A4 szt 5

31

Pomoc dydaktyczna "ładnie mówie głoski" lub 

równowazna

• 4 zestawy po 10 kart • format: A5 lub 9 x 9 

cm szt 5

32 Pomoc dydkatyczna "Dmuchajka" lub równoważna

zestaw skaldajacy się z: dmuchajki 

wykonanej z drewna bukowego o średnicy 6 

cm i wysokości 5 cm, 2 piłeczek 

styropianowych o średnicy 2,5 cm oraz         

słomki szt 5

33

Pomoc dydaktyczna  "Grafomotoryka dla smyka" lub 

równoważna  

• 10 plansz formatu A3 • 4 mazaki 

suchościeralne • instrukcja szt 5

34  "Bajki - słuchaj i układaj obraki" lub równoważne

Sześć kilkuelementowych historyjek 

obrazkowych, prezentujących znane 

dzieciom bajki (Kopciuszek, Kot w Butach, 

Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy świnki, 

Żółw i Zając). 

• CD z nagraniami bajek 

• 32 karty o wym. 11,2 x 7,8 cm szt 25

35 Nakładanki dźwiękowe

nakładanki przedstawiające m.in. różne 

środki transportu, zwierzęta z farmy 

naśladująca ich odgłosy.  • 7 elem. do 

nakładania • wym. Ok. 28 x 28 cm szt 5

36 Pomocy dydaktyczna "Alfabet ruchomy" drewniane tabliczki  o wymiarach 6 x 16 cm, kpl 5

37 Pomoc dydaktyczna  "Słowa i zdania " lub równoważna 22 karty formatu A4 szt 5

38

Pomoc dydaktyczna "Krótkie opowiadania do ćw. 

rozumienia i czytania"

Zbiór opowiadań, do każdego opowiadania 

dołączone są zadania w formie 5 kart pracy, 

które dziecko wykonuje po jego 

wysłuchaniu. Tytuły opowiadań: • W 

ogrodzie • Na wsi • W sklepie • Pokój z 

zabawkami • Urodziny Oli szt 5



39

Pomoc dydaktyczna "magnetyczne litery pisane" lub 

równoważna

Zestaw 48 dużych, drukowanych liter 

magnetycznych wykonanych z twardego, 

kolorowego plastiku. Wym. liter:  3,5 x 2 

cm kpl 5

40

Pomoc dydaktyczna "Magnetyczne litery pisane" lub 

równoważne

Zestaw 48 małych, pisanych liter 

magnetycznych wykonanych z twardego, 

kolorowego plastiku. Wym. liter:  2,5 x 4 cm kpl 5

41 Pomoc dydaktyczna "Logiczne puzzle" lub równoważne

drewniane puzzle Wym.min.: 21 x 21 cm, 16 

elementów kpl 25

42

Pomoc dydaktyczna "Logiczne układanki 1" lub 

równoważne

Zestaw 4 układanek logicznych opartych o 

system współrzędnych. • 4 szt. • tablica o 

wym. 28,5 x 37 cm • 24 szt. tabliczek o wym. 

4,5 x 6,5 cm kpl 5

43

Pomoc dydaktyczna "Logiczne układanki" lub 

równoważna

4 platformy o różnym stopniu trudności. 1 

platforma to osoby i emocje, 2 platforma to 

owoce i miejsce ich położenia, 3 platforma 

to obiekty i kierunki położenia, 4 platforma 

to dobieranie w pary figur geometrycznych. 

• wym. podstawy 22,5 x 22,5 cm • 4 

drewniane, ilustrowane platformy • 64 

drewniane karty kpl 5

44

Pomoc dydaktyczna "drewniany kulodrom" lub 

równoważna

44 elementy i 8 kulek. Wym. elementu A: 12 

cm x 4 cm x 4 cm. kpl 5

45

pomocy dydaktycznej "Geometryczne kształty i kolory" 

lub równoważna

Drewniane figury magnetyczne, w zestawie:- 

12 kart z wzorami,- 36 magnetycznych, 

drewnianych elementów,- drewniane 

pudełko o wym. 34 x 23,5 x 6 cm kpl 3

46

Pomoc dydaktyczna "Monografia liczby" lub 

równoważna

plansze do wprowadzania liczb od 0 do 16, 

kazda plansza przedstawia konkretny zbiór 

przedmiotów i odpowiednią liczbę pisaną z 

zaznaczonym prawidłowym kierunkiem jej 

kreślenia kpl 25

47 pomoc dydaktyczna "Warsztat Abak" lub równowazna 

Drewniany abakus W zestawie:- 50 

drewnianych kółek w 5 kolorach o wym.: 3 x 

3 x 1,5 cm,- 40 drewnianych tafelków o 

wym.: 3,5 x 2,5 x 0,5 cm,- 1 podstawa o 

wym.: 22,5 x 6,5 x 18,5 cm,- tekturowe 

pudełko o wym.:  24 x 22 x 7,5 cm. kpl 5

48

pomoc dydaktycza "Dodawanie i odejmowanie" lub 

równoważna

gra edukacyjna

• wym. podstawy 30 x 14 x 2 cm kpl 5

49 pomoc dydaktyczna "Waga małpka" lub równoważna

W zestawie 10 bananowych liczb. Wys. 18 

cm szt 25

50

Pomoc dydaktyczna "Makatka Zegar czynności i pór 

roku" lub równoważna

Ruchome elementy to 3 wskazówki, 2 

napisy: „dzień” i „noc”, 4 pory roku i 12 

czynności.  wym. 78 x 100 cm szt 5

51

pomoc dydaktyczna  "Zegar organizujący czas" lub 

równoważna

Zegar ze specjalną tarczą i mechanizmem 

zegara: 5-, 10-, 15- i 30-minutowy szt 5

52

Pomoc dydaktyczna "Liczenie i porównywanie" lub 

równoważna

Pakiety multimedialnych gier i zabaw 

Każdy pakiet zawiera: 

• 3 interaktywne gry specjalnie 

przystosowane do zespołowego 

wykorzystania na tablicy multimedialnej, 

• karty pracy do wydrukowania lub 

kopiowania, zawierające ćwiczenia 

indywidualne, zespołowe lub materiały do 

przygotowania przedstawień teatralnych, 

• grę wielkoformatową wykonaną z 

kartonów o dużym formacie. szt 1



53

Pomoc dydaktyczna " Mini mozaika z pastelowymi 

napami' lub równoważna

• 56 nap w 4 pastelowych kolorach o śr. 

6,5 cm 

• podstawa o wym. 31,5 x 21,5 cm 

• 12 kart z zadaniami (10 z obrazkami, 2 

z mozaikami) kpl 25

54

Pomoc dydaktyczna "Przybijanka Straż pożarna" lub 

równoważna

Przybijanki tematyczne w praktycznych 

opakowaniach z przegródkami, z grubego 

kartonu. 

• tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x 0,8 

cm • młoteczek • 80 pinezek 

• 4 dwustronne karty pracy • 8 kartonowych 

kształtów o wym. od 4,5 x 4 do 8 x 5 cm • 78 

drewnianych kształtów o wym. od 7,5 x 3,5 

do 1,5 x 1,5 cm kpl 5

55 Pomoc dydaktyczna "Magnetyczne mini labirynty"

Kolorowy labirynt z płyty pilśniowej lub 

sklejki i pleksi, z magnetycznym patyczkiem 

na sznurku, różne wzory do ustalenia z 

zamawiającym szt 25

56 Pomoc dydaktyczna "Analiza i synteza wzrokowa" • format: A4 • 47 kart z ćwiczeniami szt 1

57

Pomoc dydaktyczna "Sylaby do zabawy, Głoski do 

zabawy"

Gry 1) w zestawie 55 kart biedronek• 55 kart 

instrukcji • plansza • 5 pionków i/lub 2) w 

zestawie:- 55 kart żabek,- 55 kart ilustracji,- 

plansza,- 5 pionków,- kostka,- instrukcja- 

pudełko o wym.: 19,5 x 18,5 x 5,5 szt 10

58

Pomoc dydaktyczna " Pamięć dżwiękowa" lub 

równoważna

Pamięć dźwiękowa wprowadza graczy w 

świat dźwięku. Podczas gry muszą oni zebrać 

jak największą liczbę par klocków, 

wydających taki sam odgłos. Gracze poprzez 

zabawę uczą się uważnego słuchania oraz 

identyfikacji i różnicowania sygnałów 

dźwiękowych. Gra rozwija pamięć i 

wrażliwość słuchową oraz koordynację 

słuchowo-wzrokowo-ruchową szt 5

59

pomoc dydaktyczna "Lokomotywa edukacyjna" lub 

równoważna

Zawartość pudełka: 

• 4 szt. lokomotywy 

• 12 szt. wagonów 

• 60 szt. ładunków 

• 1 szt. kostki do gry 

• 1 szt. klepsydry 

• 12 szt. żetonów 

• instrukcja szt 5

60 pomocy dydaktyczna "Duze liczydło na stojaku"

liczydło wykonane z drewna, z jednej strony 

ma 10 rzędów korali (po 5 w każdym 

kolorze) z zaznaczeniem przekroczenia 

pięćdziesiątki, zaś z drugiej  magnetyczną 

tablicę suchościeralną, z markerem w 

zestawie szt 5

61 pomoc dydaktyczna "Tablica planu dnia"

W zestawie:

- sklejkowa plansza o wym.: 110 x 35 cm,

- 21 drewnianych elementów z otworami do 

zawiesznia na planszy,

- 4 pojemniki do przechowywania 

elementów,

- drewniany suwak,

- gong,

- instrukcja. szt 5

62 pomoc dydaktyczna " Plan dnia "

Ilustracje obowiązków, zadań i planu dnia. . 

• 24 elem. z magnesem 

• wym. 8 x 8 cm kpl 5

63 pomoc dydaktyczna "Obowiązki" 18 elem. z magnesem kpl 5

64 pomoc dydaktyczna "Dni tygodnia" Listwa z kolorowymi dniami tygodnia szt 5



65

Zakup pomocy dydaktycznej " do sznurowania, 

zapinania "

pomoc edukacyjna służąca do usprawniania 

umiejętności: zapinania guzików, rzepów, 

zatrzasków, sznurowania i przeplatania 

sznurówek. Wymiary min. 14x14cm szt 20

66 Pomoc dydaktyczna " Plansza do wytupywania złości"

Plansza wykonana z trwałej i zmywalnej 

tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone 

są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. • 

wym. 44 x 44 cm szt 5

67 pomocy dydaktyczna " Kolorowe poduchy Emocje"

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, 

łatwej do utrzymania w czystości, 

wypełnione gąbką. Przedstawiają wyrazy 

twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, 

złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. kpl 5

68

pomoc dydaktyczna "Lista obecności i humoru" lub 

równoważna

wykonana w formie welurowej makatki, na 

której dzieci mogą każdego dnia przypinać 

wizytówkę ze swoim imieniem pod jednym z 

czterech obrazków określających nastrój 

(radość, smutek, złość, lęk). • wym. 121 x 69 

cm • 30 wizytówek szt 5

69 pomoc dydaktyczna "Mała garderoba"

• 2 postacie o wym. 28 x 16 cm 

• 2 podstawki do postaci o śr. 10 cm 

• 34 elementy ubranek od 2 x 5 cm do 16 x 

12 cm 

• 8 kolorowych sznurowadeł o dł. 75 cm kpl 15

70 lalki

Bobasek ubrany w czapeczkę i otulacz i 

pieluszkę. W zestawie butelka do karmienia i 

komplet ubranek.Płacze i mówi po polsku (5 

zdań: Przytul mnie, bardzo Cię kocham, 

Mamusiu, ukołysz mnie do snu, Tatusiu, 

pobawmy się, Mamusiu, zaśpiewaj mi 

piosenkę, Tatusiu, opowiesz mi bajeczkę?). 

Wielkość lalki 35 cm, rózne wzory do 

ustalenia z zamawiajacym szt 30

71 lalki

Lalka w składanym wózeczku i z gryzakiem. 

• opakowanie: folia 

• zestaw akcesoriów 

• różne wzory, do ustalenia z zamawiającym

• dł. 30 cm szt 5

72 wózek

Wózek spacerowy typu parasolka, 

posiadający prosty mechanizm do składania. 

Wymiary: 48 x 25 x 57 cm i/lub Wykonany z 

rurek aluminiowych, materiał wierzchni – 

bawełna.Pod wózkiem umieszczono 

koszyczek.Wymiary: -szerokość siedziska 23 

cm-szerokość na zewnątrz 28 cm-wysokość 

raczki 55 cm-średnica kółek 14 cm-dla laki 

do wysokości 60 cm szt 5

73 łóżeczko Łóżeczko dla lalek wykonane z drewna, szt 5

74 pościel do łóżeczka dla lalek

zawierające komplet pościeli. Wym.: 

21,7x60,1x27,8 cm. szt 5

75 zestaw śniadaniowy

Zestaw naczyń i produktów spożywczych 

niezbędnych do przygotowania pysznego 

śniadania dla dwóch osób. Całość wykonana 

z wysokiej jakości, trwałego tworzywa 

sztucznego. W zestawie 29 elementów. 

Wym. opak.: 29 x 20 x 10 cm kpl 5



76 Akcesoria kuchenne

Zestaw przyborów kuchennych. 

• rondel 

• czajnik 

• patelnia 

• 2 łopatki do mieszania potraw kpl 5

77 Misie

Miś wykonany z wysokiej jakości miękkiego i 

przyjemnego w dotyku materiału. Kolor do 

ustalenia z zamawiającym Wys. Min.: 15 cm szt 15

78 pojemniki na pomoce dydaktyczne, na zabawki

pojemnik na kółkach. Wym.: 58,5 x 39 x 38 

cm szt 25

79 klocki konstrukcyjne

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i 

kolorach. Umieszczone w poręcznym 

plastikowym pojemniku z rączką wym. opak. 

28 x 20 x 11,5 cm, • 100 elem. śr. 5,5 cm i 

/lub 50 elem. o wym. 6 x 2 cm kpl 15

80 klocki Clics

zestaw zawierający  800 elementów, całość 

zapakowana w pojemnik na kółkach kpl 5

81 klocki budowlane

Zestaw 75 kolorowych klocków w wiaderku. 

Wym.: 23 x 21 x 23,5 cm kpl 10

82 Klocki "wafli"

Wymiar jednego elementu: 3,5 x 3,5 cm 500 

el. w zestawie. kpl 5

83 klocki - kulodrom kolorowy zamek

zamek z klocków, • 37 elem. z drewna • 3 

kuleczki • wym. elem. ok. 3,8 x 3,8 x 3,8 cm kpl 5

84 kosz na śmieci

Kosz wykonany z trwałego tworzywa Wym.: 

śr. 26 x 39 cm szt 5

85 Naklejek do oznaczenia szatni i półeczek

Zestaw 25 naklejek do oznakowania miejsca 

w szatni i na półeczkach kpl 25

86 wyprawki plastyczne

W skład wyprawki wchodzi: - 5 zestawów 

tektur ozdobnych- 6 zestawów papierów 

dekoracyjnych- Aluminiowa, okrągła folia do 

składania- Farby plakatowe 1 litr- 6 kolorów- 

Papier rysunkowy biały A4- Papier 

rysunkowy kolorowy A4- Blok techniczny 

biały A4- Blok techniczny biały A3- Blok 

techniczny kolorowy A4- Tektura falista 

brązowa- Bibuła karbowana 10 kolorów- 

Bibuła karbowana tęczowa- Paski do 

quillingu (4 komplety)- Plastelina w 

laseczkach 2 kg 12 kolorów- Kredki 

świecowe plastikowe 12 szt. 25- Kredki 

drewniane 12 kolorów szt. 25- Flamastry szt. 

25- Klej z dozownikiem i patyczki do kleju- 

Nożyczki szkolne Easy szt. 25- 2 dziurkacze- 2 

wytłaczanki kpl 5

87 puzle

Mini puzzle przedstawiają leśne rodziny. 

Bawiąc się puzzlami dzieci poznają wesołych 

mieszkańców lasu, a przy okazji będą miały 

okazję ćwiczyć zdolności manualne i 

wyobraźnię. Do zabawy zapraszają: sówki, 

zajączki i niedźwiadki.

• 16 elem. 

• rozmiar układanki po ułożeniu 22 x 22 cm 

i/lub Wym.: 33 x 21 cm.60 elementów szt 20

88 układanka Mapa Polski

Drewniane puzzle z kołeczkami 

przedstawiające mapę Polski podzieloną na 

województwa szt 15

89 Układanki Mała farma, ZOO, ulica Wym.: 30 x 40 cm szt 30



90 Wieża do układania

Prosta zabawka o licznych walorach 

edukacyjnych. Poprzez układanie pudełek 

dziecko odkrywa i przyswaja pojęcie 

wielkości, proporcji, sortowania, ćwicząc 

jednocześnie koncentrację i koordynację 

wzrokowo - ruchową. Wieże z cyferkami 

szybko i z łatwością wprowadzą malucha w 

magiczny świat liczb. Ilość elem.: 10 sztuk. 

Wym. największego pudełka: 15 x 15 x 15 

cm. Wys. po złożeniu: 85 cm szt 5

91 Tabliczki manipulacyjne

Kolorowe tabliczki wykonane z drewna to 

nieodzowna pomoc edukacyjna, której 

celem jest przygotowanie dziecka do nauki 

pisania. Zadaniem dziecka jest prowadzenie 

kuleczki po wyznaczonym torze za pomocą 

specjalnej drewnianej pałeczki na 

sznureczku, zakończonej magnesem. szt 25

92 sortery

Zabawka podwójnego przeznaczenia. Jako 

ciąganka lub sorter kształtów. Zawiera 6 

elementów. Kierowca zabierze zwierzeta na 

przejażdżkę następnie łatwo wypuści je 

przez tylne drzwi. Wymiary: 23 x 14 x 13,5 

cm i/lub Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 

12 pomalowanych figur pasujących do 

wyciętych otworów skrzynki. 

• wym. 17,5 x 17,5 x 6,5 cm szt 15

93 Plansze edukacyjne

Zalaminowane, dwustronne plansze, które 

spełniają funkcję pomocy edukacyjnej oraz 

ozdabiają klasę. 

• format: 61 x 86 cm 

• dwustronnie zalaminowane szt 48

94 tablice tematyczne

Plansze tematyczne umożliwiają dzieciom 

poznanie otaczającego je świata, wzbogacają 

słownictwo, rozwijają wyobraźnię 

przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas 

nauki języków obcych. Duży format pozwala 

na wykorzystanie plansz podczas pracy z 

grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm szt 36

95 zestawów kredek do rysowania

10 kolorów po 6 sztuk • dł. 12 cm • śr. rysika 

0,5 cm kpl 50

96 nasadki profilowane

Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na 

kredkę i ołówek w kształcie ergonomicznym, 

wykonane z elastycznego tworzywa 

sztucznego. Zapewniają prawidłowy uchwyt 

przyboru do pisania. Pozwalają nauczyć lub 

skorygować sposób ułożenia palców. 

Skłaniają dzieci do prawidłowego chwytu 

ołówka lub kredki. 15 szt. kpl 2

97 alfabt ruchomy

Drewniana zabawka edukacyjna na stojaku, z 

obracanymi literkami do nauki alfabetu. 

Utrwala w pamięci uczestników wygląd liter 

alfabetu dużych oraz małych. Ćwiczy pamięć 

i spostrzegawczość. 32 litery; wym. 32 x 24 

cm szt 25

98 liczydła wys. 23 cm, szer 28 cm; drewniana rama szt 50

99 gry

gry edukacyjne m.in; piankowe kółko 

krzyżyk, planeta zwierząt, drewniane 

domino, szachy szt 20



100 Aplikacje na ścianę

 mocne naklejki na ścianę wielokrotnego 

użytku kpl 20

101 Podświetlane globusy

Globus polityczny, który zmienia się w 

fizyczny po zapaleniu umieszczonej w nim 

żarówki. śr. 32 cm, wys. 48 cm szt 5

102 tafelki edukacyje - cykl życia

Zestaw 9 dużych, magnetycznych ilustracji 

prezentujących cykl rozwojowy - tematyka 

do uzgodnienia z zamawiającym kpl 6

103 Znaki drogowe

Zestaw pionowych znaków drogowych to 

pomoc dydaktyczna symulująca różne 

sytuacje drogowe, służy do tworzenia 

miasteczka ruchu drogowego w 

pomieszczeniach zamkniętych i otwartych. 

Lekki, składany, łatwy w utrzymaniu 

czystości, umożliwia dopinanie kilku znaków 

na jednym słupku, tarcza posiada zaczepy 

łatwe do szybkiego montażu i demontażu. W 

zestawie 11 szt. Wysokość 100 cm - 1 kpl 

i/lub Okrągłe pufki Każda pufka posiada 

nadruk innego znaku drogowego (przejście 

dla pieszych szczególnie uczęszczane przez 

dzieci, droga dla rowerów, droga dla 

pieszych, uwaga! dzieci, zakaz używania 

sygnałów dźwiękowych, przejście dla 

pieszych, stop, niebezpieczny zakręt w lewo, 

sygnały świetlne, parking). 

wykonane z pianki o wysokiej gęstości, 

pokryte tkanina PCW, 

10 szt. nadrukowanych znaków

śr. 35 cm, gr. 3 cm - 4kpl kpl 5

104 Zestaw aut

Małe, ale bardzo wytrzymałe samochodziki, 

wykonane z najwyższej jakości tworzywa 

sztucznego. Cała seria obejmuje takie 

pojazdy jak: traktor, cysternę, autko, dwa 

rodzaje wyścigówek, straż pożarną, wagony z 

wieloma oknami, kontener, koparkę, 

ciuchcię, przyczepkę, dźwig, wywrotkę, 

betoniarkę, samolot, helikopter i formułę. 

rodzaj samochodzików do ustalenia z 

zamawiajacym kpl 5

105 Materace Materac składany x 3 Wym.: 180 x 70 x 4 cm szt 20

106 jeździki

wykonany z trwałego tworzywa odpornego 

na warunki pogodowe i promieniowanie UV, 

Wym. ok. wys. 63 szer. 40 x gł. 30 cm, 

tematyka do ustalenia z zamawiającym szt 5

107 Pojazdy

Czterokołowiec wykonany z trwałego 

tworzywa odpornego na warunki pogodowe 

i promieniowanie UV, wym. Ok. 85 x 44 x 56 

cm, tematyka do ustalenia z zamawiającym szt 5

108 Nakładanki

Drewniana, min. 14-elementowa nakładanka 

o wymiarachco najmniej : 27,5 x 27,5 cm - 

tematyka do ustalenia z zamawiajacym szt 15

109 Klocki drewniane

100 drewnianych kolorowych i naturalnych 

klocków do budowy i nauki kształtów. 

Wymiary: 226 x 226 x 250 mmElementy 

grubości 3 cm kpl 15



110 Woreczki gimnastyczne

Komplet zawiera 10 sztuk woreczków. 

Wym.: 14 cm x 9 cm kpl 5

111 Domek

drewniany domek, ilość elementów w 

zestawie: min. 26 sztuk szt 5

112 Kurtyna

Duża, trzyczęściowa kurtyna z tkaniny z 

bajkowym nadrukiem, wraz z metalowym 

stelażem • dł. 350 cm • szer. 3 x 150 cm szt 2

113 Pojazdy drewnianych

drewniane pojazdy, także do samodzielnego 

złożenia. Po złożeniu pojazdu w całość 

nacisnąć można guzik „migającego 

światełka”, aby usłyszeć dźwięk syreny. 

Tematyka pojazdów do ustalenia z 

zamawiającym szt 30

114 Klocki gigant

Komplet klocków z bardzo wytrzymałego i 

twardego tworzywa sztucznego. Super 

trwałe, gigantyczne klocki, z których można 

tworzyć niesamowite budowle. W zestawie 

platforma na czterech stabilnych kółkach, 

która może służyć dziecku do budowania 

wózków i pojazdów. 

Wymiar 1 elementu: 36 x 36 x 5 cm W 

zestawie 20 sztuk klocków. kpl 3

115 Klocki - plac budowy

6 klocków o wymiarze 15,5 x 15,5 x 9,5 cm, 

24 klocków o wymiarze 31 x 15,5 x 9,5 cm, 3 

klocki o wymiarze 31 x 15,5 x 8 cm. Wymiary 

opakowania 80 x 51,5 x 34,5 cm kpl 5

116 Zestaw naczyń

Barwny zestaw zawiera 76 elementów: 1 

dzbanek do kawy -śr. 7,5 cm, wys. 13 cm 1 

czajnik do herbaty z pokrywką - wys. 10 cm, 

śr. 7 cm 2 dzbanuszki na śmietankę - śr. 4 cm 

6 talerzy płytkich - śr. 13,5 cm 6 talerzy 

głębokich - śr. 13,5 cm 6 kompletów 

sztućców - dł. 13,5 cm 6 kubków - śr. 5 cm 6 

podstawek do jajek - śr.4 cm 6 talerzyków- 

śr. 10,5 cm 6 filiżanek -śr. 5 cm 6 jajek 2 

cukierniczki kpl 3

117 Naklejek na ściane

Super mocne naklejki na ścianę 

wielokrotnego użytku kpl 4

UWAGA!

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi 

funkcjami i możliwościami.


