
 

 -1- 

      
Radom, dnia 15.05.2018r.                                                                                    Znak sprawy:  2/2018/ZP 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
„Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego 

przy ul. Kilińskiego 20” 
(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 

 
§ 1. 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 
 

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 26-600 Radom; woj. Mazowieckie 
REGON:  680101860 NIP: 7962327771 
tel. (48) 48 36 239 48 
e-mail: przedszkole4@radom.com.pl 
Adres strony internetowej: www.przedszkolenr4radom.pl 

 
§ 2. 

Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1) Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) 
zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Pzp”.  
2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
221.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. 
 

§ 3. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot zamówienia:   
39150000-8 
Dodatkowy przedmiot zamówienia: 
39161000-8 (meble przedszkolne), 39130000-2,  37520000-9, 30236000-2, 32000000-3, 
37000000-8, 44510000-8, 39700000-9 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku PP nr 4 
w Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających montażu-  
zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie (dostawa i montaż w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola): meble przedszkolne, meble 
biurowe, zabawki, sprzęt komputerowy, sprzęt rtv, sprzęt AGD, narzędzia 
konserwatorskie itp. W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownego przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
2.1. Zakres prac realizowanych w ramach poszczególnych części obejmuje: 
1) Część 1 pn.: Dostawa i montaż mebli, dot. dostarczenia i montaż mebli do sal 
przedszkolnych i zaplecza administracyjnego przedszkola. 
2) Część 2 pn.: Dostawa zabawek dot. wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce 
edukacyjne. 
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3) Część 3 pn.: Dostawa i montaż sprzętu AGD, dot. dostawę i montaż sprzętu AGD. 
4) Część 4 pn.: Dostawa sprzętu konserwatorskiego dot. dostawę narzędzi i urządzeń 
konserwatorskich, 
5) Część 5 pn.: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego, dot. 
dostarczenia i zamontowania sprzętu elektronicznego i komputerowego. 
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry 
poszczególnych urządzeń i elementów zawierają załączniki do SIWZ: „Wykaz 
Wyposażenia” dot. każdej z w/w części. 
2.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty 
zamówienia gwarancji jakości na okres min. 2 lat odrębnie w odniesieniu do każdej części 
na którą Wykonawca składa ofertę (dot. to okresu gwarancji udzielanej przez 
Wykonawcę, niezależnego od ew. okresów gwarancji udzielanych przez producentów 
poszczególnych elementów i urządzeń). 
3. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 
4. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne  zatrudnianie 
osób wykonujących niesamodzielne czynności, Zamawiający nie narzuca obowiązku 
zatrudniania przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia  
na  podstawie umowy o pracę. 
 

§ 3a. 
Podwykonawstwo 

 
1.  Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia, których dot. obowiązek 
osobistego wykonania przez Wykonawcę. 
1a. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą  w formie pisemnej, o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 
3. Zmiana lub rezygnacja podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie 
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 4. 
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza 

składanie ofert częściowych. 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie 
na trzy części określone w § 3 i wymaga składania ofert częściowych dot. odrębnie każdej 
z części. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną odrębną 
ofertę na daną część zamówienia (tj. Wykonawca może złożyć odrębne oferty na 
wszystkie części zamówienia bądź na jedną lub dwie części wybrane przez siebie). Każdą 
z ofert składa się w jednym egzemplarzu. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla 
każdej z części z osobna. 
 

§ 5. 
Informacja o możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
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§ 6. 
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
§ 7 . 

Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin wykonania zamówienia: maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy (dot. każdej z 
części zamówienia). 
 

§ 8. 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie: 
- art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga 
odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku. 
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie 
wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku. 
4. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
1) w zakresie dot. Część 1 pn.: Dostawa i montaż mebli, Zamawiający uzna za spełnienie tego 
warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w 
sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie 
mebli, o wartości każdej z w/w dostaw min. 150 tys. zł. 
2) w zakresie dot. Część 2 pn.: Dostawa zabawek, Zamawiający uzna za spełnienie tego 
warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w 
sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie 
zabawek, o wartości każdej z w/w dostaw min. 100 tys. zł. 
3) w przypadku pozostałych części zamówienia, tj. Części 3 pn.: Dostawa i montaż sprzętu AGD, 
Części 4 pn.: Dostawa sprzętu konserwatorskiego, oraz Części 5 pn.: Dostawa i montaż sprzętu 
elektronicznego i komputerowego, Zamawiający nie wymaga odrębnego potwierdzenia 
spełniania przedmiotowego warunku. 
 

§ 9a. 
Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 
spełnia kryteria selekcji 

 
W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY: 
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz  
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Wzory oświadczeń stanowią zał. do SIWZ. 

 
§ 9b. 
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
 

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;    
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 1. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 
 

§ 9c. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

 
1. W przypadku ofert dot. Części I i Części II zamówienia: Wykaz dostaw wykonanych w 
okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (w przedmiotowym 
postępowaniu w wykazie należy wskazać dostawy potwierdzające spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej), 
2. W przypadku ofert dot. Części I i Części II zamówienia: Dowody określające czy dostawy 
o których mowa w pkt 1 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 

§ 9d. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zmawiającego: 
1) w zakresie dot. Część 1 pn.: Dostawa i montaż mebli: 
- Trzy próbki frontów mebli dziecięcych z wyfrezowanym motywem:  biedronki, rybki, 
żabki, 
- Próbka literki z płyty MDF (malowana). 
2) w zakresie dot. Część 5 pn.: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i 
komputerowego karty techniczne producentów oferowanych urządzeń (dot. każdego z 
urządzeń ujętych w stanowiącym zał. do SIWZ „Wykazie wyposażenia” dot. tej części 
zamówienia), 
3) w przypadku pozostałych części zamówienia, tj. Części 2 pn. Dostawa zabawek, Części 3 pn.: 
Dostawa i montaż sprzętu AGD, Części 4 pn.: Dostawa sprzętu konserwatorskiego, Zamawiający 
nie wymaga na tym etapie postępowania składania dokumentów w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. 
 

§ 9e. 
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Dokumenty składane w związku z powoływaniem się na zasoby innych podmiotów 
 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  
1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do 
oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 
2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych 
podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego 
powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, 
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.  
Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 
 

§ 9f. 
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór 
oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
UWAGA: Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w 
pełni obciąża Wykonawcę. 
 

§ 10. 
Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do 
oferty pełnomocnictwo(składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 
Brak ww. dokumentu i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
w trybie art. 26 ust. 3aPzpstanowić będzie podstawę odrzucenia oferty. 

 
§ 10a. 

Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust.1 i 2 ustawy PZP (tzw. procedura 
odwrócona). 
 

§ 11. 



 

 -6- 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający 
dopuszcza ich przekazywanie drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą elektroniczną uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej.  
2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek 
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 Pzp, 
wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty, w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dla swej skuteczności 
powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone: 

1) w formie pisemnej, lub 

2) drogą elektroniczną oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej 2 dni robocze (dni 
pracy Zamawiającego) po upływie wyznaczonego terminu.  

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz 
informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać 
otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania 
korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu 
(zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę 
otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji. 
4. Adres e-mail jest wskazany w § 1 niniejszej SIWZ. 
5. Tryb udzielania wyjaśnień: 

5.1 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5.2  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 5.1. 

5.4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona 
Specyfikacja.  

 
§ 11a. 

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania  
 

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  
Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 



 

 -7- 

2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści 
protokołu wraz załącznikami.  
 

§ 12. 
Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia. 

 
§ 13. 

Termin związania ofertą. 
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
§ 14. 

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert i innych dokumentów 
składanych w postępowaniu. 

 
1.Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, 

w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez 
osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy.  

2.Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym 
przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie 
wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
elektronicznej. 

3.Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Jeżeli wykonawca 
składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia 
oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3aPzp 

4.1.Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie 
Pzp. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać 
wskazane w ofercie. 

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo 
lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub 
pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3aPzp. Wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ. 
4.2. Składane dokumenty muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z 
zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, zostaną przyjęte zsumowane 
potencjały w/w wykonawców.  
4.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie 
wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. 
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5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej, bądź w innych składanych w trakcie 
postępowania dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej. 
6. Wymagane dokumenty wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. 
Pozostałe dokumenty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty 
przedkłada w formie oryginału, z tym, że w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki 
cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast 
pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną 
notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem 
przez wszystkich wspólników. 
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów trzecich, na potencjał których powołują się Wykonawcy, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 
9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 
jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 
stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 
10. Oferta i dokumenty składane w postępowaniu nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 
chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo 
zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone 
dostawy oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny 
wykonawcy (wizja lokalna nie jest obowiązkowa). 
12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które: 
a)będą zaadresowane na adres Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
26-600 Radom  
b) będą posiadać oznaczenia: „Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku 

przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20– Nie  otwierać przed  24.05.2018 
roku, godz. 1115". 

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia 
złożenia oferty. 
13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 
14.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą 
być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” 
w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia 
traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych 
informacji. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, iż w/w zastrzeżone informację stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy. 
15. W przypadku gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych 
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walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia publikacji 
Ogłoszenia o Zamówieniu. 
 

§ 15. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

a) oferty należy składać do dnia 24.05.2018 roku do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
26-600 Radom, ul Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
b) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie   

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 roku o godz. 1115 w siedzibie 
Zamawiającego:  
Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 
26-600 Radom, ul Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora 
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/; 
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
- ceny ofertowe; okres udzielonej gwarancji jakości; 
- termin wykonania, warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/. 

 
§ 16. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1.  Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę (dot. danej części zamówienia 

której dot. oferta) i nie może jej zmienić. 
2.  Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach danej 

części, tj. wszystkich kosztów związanych z zakupem, dostawą i montażem elementów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dot. danej części zamówienia (w tym także 
kosztów ew. szkoleń, obmiarów, wizji lokalnych itp.). 

3.  Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. 
4. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena 
ryczałtowa nie podlega zmianom. 
4.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 
4.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty dot. danej części zamówienia jest niższa o co 
najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia dot. tej części powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert dot. tej części, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
2) wartości zamówienia w zakresie dot. danej części powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej. 
4.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 
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5. Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie 
odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową 
podaną słownie. 

 
§ 17. 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a wykonawcą. 

 
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich (PLN). 
 

§ 18. 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej z wyodrębnionych 
części zamówienia na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób 
punktowania): 
1) Cena oferty dot. danej części zamówienia-  60 %  (max 60 pkt) 
2) Okres udzielonej gwarancji jakości -  40 %  (max 40 pkt) 
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:  
2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  
P(Ci) = Cmin / Ci  x 60 pkt gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych dot. danej części 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia.  
Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na 
przedmiot zamówienia w pełnych latach. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych 
latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia 
punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości 
miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 3 lata i 9 m-cy będzie traktowane jako 3 pełne lata). 
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia - Wykonawca, który przedstawi w 
swojej ofercie okres gwarancji, gdzie P(Gi) to liczba punktów za kryterium okresu udzielonej 
gwarancji: 

 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

2 lat  – otrzyma 0 punktów P(Gi) 
 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

3 lat  – otrzyma 20 punktów P(Gi) 
 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 

4 lat lub więcej  – otrzyma 40 punktów P(Gi) 
Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości. 
UWAGA: Oferta wykonawcy, który  zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia,  
poniżej 2 lat zostanie odrzucona. Oferta w której nie będzie żadnej informacji dot. okresu 
udzielonej gwarancji, traktowana będzie jak oferta w której Wykonawca nie udzielił okresu 
gwaranci na min. 2 lata. 
2.3. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów: P = P(Ci) + P(Gi) 
3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.  
4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
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wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka odrzucenia 
unormowana w ustawie Pzp. 
8. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych 
w każdej z części będzie oferta z najwyższą liczbą punktów w ramach danej części, przyznaną w 
ramach kryteriów, o których mowa w niniejszym  paragrafie.  
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
§ 19. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy.  
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy.  
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.  
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 
93 ust. 1 ustawy.  
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed 
podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie 
zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady 
współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w 
wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy.  
7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
 

§ 20. 
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 (art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 
 

§ 21. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

 
§ 21a. 
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Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki 
tych zmian 

 
1. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 
2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużających się –nie z 
winy Wykonawcy- procedur administracyjnych, zmienionych w trakcie wykonywania 
zamówienia uwarunkowań prawnych i administracyjnych, bądź nieudostępnienia w terminie 
przez Zamawiającego pomieszczeń do których dostarczone i/lub zamontowane mają być 
poszczególne elementy i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Wydłużenie 
terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania 
niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, 
prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 
 

§ 22. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2.Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, 
i dot. postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 

§ 23. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w 

ustawie Pzp, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 24. 

 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki: 

1) Wykazy wyposażenia dot.: 
- Część I: Dostawa i montaż mebli 
- Części II: Dostawa zabawek 
- Części III: Dostawa i montaż sprzętu AGD 
- Części IV: Dostawa sprzętu konserwatorskiego 
- Części V: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego 

2) Wzór druku oferty 
3) Wykaz wykonanych usług (składają go wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o 

udzielenie zamówienia w zakresie Części I bądź Części II) 
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
6) Wzór pełnomocnictwa, 
7) Wzór oświadczeń o przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej,  
8) Oświadczenie (Zobowiązanie) podmiotu trzeciego,  
9) Projekt umowy. 

 
§ 25. 

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: 
www.przedszkolenr4radom.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 36,90 zł brutto; 
w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym. 
 
 

Kierownik Zamawiającego – 
- Dyrektor PP nr 4 w Radomiu 
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Zał. do SIWZ 
WYKAZ WYPOSAŻENIA 

Dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia nowego 
budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20,  

CZĘŚĆ I: DOSTAWIA I MONTAŻ MEBLI 
 

1. ZESTAW MEBLI DO SALI 3-LATKÓW „MISIE”(meble klonowo- białe fronty z motywem pszczółki, uchwyty 

żółte) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

 Sztuk 

1.1. Szafka o wym. (w mm) ok. 650x1000x400 z półkami, zamykana  drzwiami , w górnej części 
szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże 2 mm, korpus klon, drzwi białe z 
frezowanym motywem pszczółki, uchwyty żółte (kształt sześciokąta) 

1 

1.2. Tablica korkowa w ramie białej drewnianej wym. (w mm) około 1200x1000 3 

1.3. Szafka czytelnicza o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z półkami pionowymi do 
układania książek, u góry i na dole półka na szerokość całej szafki, płyta ok. 18mm, 
obrzeże ok. 2 mm, korpus klon, półki białe i żółte 

1 

1.4. Szafka- otwarte półki: o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z 4 półkami przedzielone w 
pionie, w górnej części szafki cokół płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus klon 

2 

1.5. Szafka o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z 1 półką w górnej części, na dole szafka, na 
górze  szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus klon, drzwi 
białe , na drzwiach frezowane pszczółki ,uchwyty żółte (kształt sześciokąta) 

2 

1.6. Szafka o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z szafkami po przekątnej, na górze  szafki 
cokół wys. 10 cm płyta 18mm, obrzeże 2 mm, korpus klon, drzwi białe, na drzwiach 
frezowane pszczółki, uchwyty żółte( kształt sześciokąta) 

2 

1.7. Szafka otwarta o wym. (w mm) około 1000x1000x400, podzielona na trzy części 
przeznaczone na pojemniki plastikowe (12 szt.),  płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus klon 

1 

1.8. Pojemniki plastikowe do szafki - 12 sztuk w tym3 sztuki białe(wys. 10 cm), 3 sztuki żółte 
(wys. 10 cm), 3 sztuki białe(wys. 36,5 cm), 3 sztuki żółte (wys. 22,5 cm) 

12 

1.9. Szafka o wym. (w mm) około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami żółtymi w kształcie sześciokąta, płyta 18mm, obrzeże 2 mm, korpus klon, 
drzwi białe 

1 

1.10. Pojemniki plastikowe do szafki - 9 sztuk, w tym: 3 szt. żółte (wys. 10cm) i 6 sztuk białych  
(wys. 10 cm)  

9 

1.11. Szafka o wym. (w mm) około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus klon 

1 

1.12. Pojemniki plastikowe do szafki 21 sztuk, w tym: białe- 14szt (wys. 10cm), żółte –7szt(wys. 
10 cm) 

21 

1.13. Stolik okrągły śr. ok. 1200 mm, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o przekroju 
okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat żółty 

4 

1.14. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 20 mm, sklejka grubości 8 mm, 
oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, stelaż żółty, siedzisko buk (dostosowane do 
wzrostu przedszkolaka 93-116 cm)  

19 

1.15. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok.20 mm, sklejka grubości 8 mm, 
oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę stelaż żółty, siedzisko buk (dostosowane do 
wzrostu przedszkolaka 108-121 cm)  

6 

1.16. Biurko o wym. (w mm) około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na żółto, wys. 10 cm płyta 18mm, obrzeże 2 mm, 
korpus klon, drzwi białe 

1 

2. ZESTAW MEBLI DO SALI 3-LATKÓW „KRASNALE”(meble bukowo – białe, uchwyty czerwone) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

 Sztuk 

2.1. Szafka o wym. (w mm) około 650x1000x400 z półkami, zamykana  drzwiami , w górnej 
części szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi 
białe, uchwyty czerwone w kształcie dwóch połówek koła 

2 

2.2. Płotek o wym. (w mm) około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w 
kolorystyce jaskrawej 

1 

2.3. Tablica korkowa  o wym.  (w mm) około 1200x1000 w ramie białej drewnianej 3 

2.4. Szafka o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z szafkami po przekątnej,  na górze  szafki 2 
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cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe,uchwyty 
czerwone w kształcie dwóch połówek koła 

2.5. Szafka otwarta,  o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z 4 półkami- przedzielone w pionie, 
w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, 

3 

2.6. Szafka czytelnicza, o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z półkami pionowymi do 
układania książek, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

1 

2.7. Regał narożny o wym. ok. 1100x400x400, 5 półek, cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, 
obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

3 

2.8. Szafka o wym. (w mm) około 1100x1000x400 z 1 półką w górnej części, na dole szafka, na 
górze  szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi 
białe, uchwyty czerwone w kształcie dwóch połówek koła 

1 

2.9. Szafka o wym. (w mm) około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (12 szt.),  płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

1 

2.10. Pojemniki plastikowe do szafki - 12 sztuk w tym3 sztuki białe (wys. 10 cm), 3 sztuki 
czerwone  (wys. 10 cm),3 sztuki czerwone ( wys. 22,5 cm), 3 sztuki białe( wys. 36,5 cm) 

12 

2.11. Szafka o wym. (w mm) około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa, 
płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe uchwyty czerwone- w kształcie 
dwóch połówek koła 

1 

2.12. Pojemniki plastikowe do szafki 9 szt., w tym 3 sztuki czerwone (wys.10 cm), 6 sztuk 
białych (wys. 10 cm) 

9 

2.13. Szafka o wym. (w mm) około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk,  

1 

2.14. Pojemniki plastikowe do szafki:21 szt. W tym: Pojemniki białe- 14szt  (wys. 10cm), 
czerwone –7szt (wys.10 cm) 

21 

2.15. Stolik okrągły śr. ok. 1200 mm, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o przekroju 
okrągłym z regulacją wysokości, nogi połączone oskrzynią, blat czerwony 

4 

2.16. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, Stelaż czerwony, siedzisko buk, dostosowane 
do wzrostu przedszkolaka 93-116 cm 

 

19 

2.17. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę Stelaż czerwony, siedzisko buk, dostosowane 
do wzrostu przedszkolaka 108-121 cm 

6 

2.18. Biurko o wym. (w mm) około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na czerwono, korpus buk, drzwi białe 

1 

3. ZESTAW MEBLI DO SALI 3-LATKÓW „SMERFY”(korpus-popiel, fronty-biały, uchwyty: kwiatki w 

kolorze ciemnoniebieskim) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

 Sztuk 

3.1. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.),  płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel,  

1 

3.2. Pojemniki plastikowe do szafki (21 szt.) , kolor biały, wysokość 10 cm. 21 

   3.3. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami białymi okrągłymi, płyta 18mm, obrzeże 2 mm, korpus popiel, drzwi białe, 
uchwyt kwiatki w kolorze niebieskim 

1 

3.4. Pojemniki plastikowe do szafki, kolor biały, wys. 10 cm 9 

3.5. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami przedzielone w pionie, w górnej 
części szafki cokół wys.  ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

1 

3.6. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (12 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

1 

3.7. Pojemniki plastikowe do szafki , kolor biały, wys.10 cm – 6 szt., wys.22,5 cm- 3 szt., 
wys.36,5 cm – 3 szt. 

12 

3.8. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami , w górnej części szafki cokół 
wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel,  

2 

3.9. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z 1 półką w górnej części, na dole szafka, na 
górze  szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok.  2 mm, korpus popiel, drzwi 
białe, uchwyt kwiatki w kolorze niebieskim 

2 

3.10. Szafka o wym.(w mm.)około 650x1000x400 z półkami, zamykana  drzwiami , w górnej 
części szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel, drzwi 
białe, uchwyt kwiatki w kolorze niebieskim 

2 

3.11. Płotek o wym.(w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w kolorystyce 
jaskrawej 

2 
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3.12. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami pionowymi do układania książek,  
płyta  ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel,  

1 

3.13. Stolik okrągły śr. ok. 1200mm., podstawa cztery nogi z drewna bukowego o przekroju 
okrągłym z regulacją wysokości, nogi połączone oskrzynią, blat popiel 

4 

3.14. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr.ok. 20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, Siedzisko-buk, Stelaż-niebieski (19 szt. 
dostosowane do wzrostu przedszkolaka 93-116 cm, 6 szt. dostosowane do wzrostu 
przedszkolaka 108-121 cm) 

 
25 

3.15. Biurko o wym.(w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na niebiesko, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus popiel, drzwi białe 

1 

3.16. Skrzynia o wym. (w mm.)około 400x800x400 kolor-popiel, z uchwytami(uchwyt- kwiatki 
w kolorze niebieskim) 

1 

3.17. Tablica KORKOWA wym.(w mm.)około 1200x1000 - rama drewniana biała  1 

3.18. Tablica Korkowa  wym.(w mm.)około 100x85 - rama drewniana biała  2 

4. ZESTAW MEBLI DO SALI 4-LATKÓW „MOTYLKI”(korpus-buk,fronty-białe z motywem motyla, uchwyty 

w kształcie kwiatków w kolorze różowym i jasnoniebieskim) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

 Sztuk 

4.1. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe 

1 

4.2. Pojemniki do szafki wys.10 cm, kolor biały 21 

4.3. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami , płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi  białe z motywem 
motylków z uchwytami w kształcie kwiatków (różowe i jasnoniebieskie) 

1 

4.4. Pojemniki do szafki wys. ok. 10 cm, kolor – biały 9 

4.5. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 z trzema półkami na całej szerokości szafki,  
płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk,  

1 

4.6. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 na dole podzielona na trzy części 
przeznaczone na pojemniki plastikowe, u góry półka,  płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus buk,  

1 

4.7. Pojemniki plastikowe do szafki kolor biały: wys.ok. 10 cm – 3 szt, wys.22.5 cm- 3szt 6 

4.8. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, i szafkami zamykanymi po 
przekątnej, zamykana dwiema drzwiami z wyfrezowanymi motylkami, uchwyty w kształcie 
kwiatków malowane w kolorze niebieskim i różowym, w górnej części szafki cokół wys. ok. 
10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe 

2 

4.9. Szafka o wym. (w mm.)około 650x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami w 
wyfrezowanymi motylkami, uchwyty w kształcie kwiatków malowane w kolorze 
niebieskim i różowym, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta 18mm, obrzeże 2 
mm, korpus buk, drzwi białe 

1 

4.10. Płotek o wym. (w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami  o kształcie kredek w 
kolorystyce pastelowej 

1 

4.11. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 1 półką w górnej części, na dole szafka, na 
górze  szafki cokół wys. ok. 10 cm płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi 
białe, z wyfrezowanymi motylkami, uchwyt w kształcie kwiatka (różowy, jasnoniebieski) 

2 

4.12. Stolik okrągły wym. (w mm) śr. ok.1200, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o 
przekroju okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat biały 

4 

4.13. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, Siedzisko-buk. Stelaż fioletowy. Ilość – 13 szt. 
dostosowane do wzrostuprzedszkolaka108-121 cm, 12 szt. dostosowane do wzrostu 
przedszkolaka 119-142 cm 

 
25 

4.14. Biurko o wym. (w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na aluminium,  płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus buk, drzwi białe 

1 

4.15. Skrzynia na zabawki o wym. (w mm.)około 400x800x400 z wyfrezowanymi motylkami 1 

4.16. TABLICA KORKOWA  o wym. (w mm.)około 1200x1000, rama drewniana biała 1 

4.17. TABLICA KORKOWA o wym. (w mm.)około 1000x850, rama drewniana biała 2 

5. ZESTAW MEBLI DO SALI 4-LATKÓW „BIEDRONKI” (białe fronty z motywem biedronki, korpusy w 

kolorze buku) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 
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5.1. Szafka o wym. (w mm.)około  1100x1000x400 z półkami, z szafkami po przekątnej,   
zamykanymi dwiema drzwiami z wyfrezowanymi biedronkami , siedzącymi na łodydze 
kwiatka,  uchwyty w kształcie kółek w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, w górnej 
części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi 
białe 

3 

5.2. Szafka otwarta o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami , w górnej części szafki 
cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

3 

5.3. Szafka o wym. (w mm.)około1100x1000x400 z półkami, zamykana czteroma drzwiami w 
wyfrezowanymi biedronkami , siedzącymi na łodydze kwiatka, uchwyty w kształcie 
uchwyty w kształcie kółek w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim , w górnej części 
szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe 

1 

5.4. Szafka o wym. (w mm.)około 550x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami w 
wyfrezowanymi biedronkami , siedzącymi na łodydze kwiatka, uchwyty w kształcie  kółek 
w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, 
płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe 

1 

5.5. Płotek o wym. (w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w kolorystyce 
jaskrawej 

1 

5.6. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

1 

5.7. Szafka o wym. (w mm.)około1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami białymi okrągłymi, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi 
białe 

1 

5.8. Pudełka plastikowe czerwone  lub zielone do szafek indywidualnych wys. ok. 10 cm 30 

5.9. Skrzynia na zabawki o wym. (w mm.)około 400x800x400 w wyfrezowanymi biedronkami , 
siedzącymi na łodyżkach kwiatków, uchwyty w kształcie kółek malowane na niebiesko, 
czerwono, żółto 

1 

5.10. UCHWYTY W KSZTAŁCIE  BIEDRONKI 5 

5.11. Biurko o wym. (w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na czerwono, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus buk, drzwi białe 

1 

5.12. Stolik dziecięcy okrągły(w mm.) śr. około 1200, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o 
przekroju okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat czerwony 

4 

5.13. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 25 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach co powoduje prawidłową postawę 
dziecka siedząc, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, siedzisko bukowe, stelaż 
czerwony,  dostosowane do wzrostu przedszkolaka 108-121 cm 

 
12 

5.14. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 25 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach co powoduje prawidłową postawę 
dziecka siedząc, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, siedzisko bukowe, stelaż 
czerwony, dostosowane do wzrostu przedszkolaka 119-142 cm 

13 

5.15. TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ BIAŁEJ wym. (w mm.)około 1200X1000 2 

5.16. TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ BIAŁEJ wym. (w mm.)około 2000X1000 1 

5.17. TABLICA KORKOWA W RAMIE DREWNIANEJ BIAŁEJ wym. (w mm.)około1000X850 1 

6. ZESTAW MEBLI DO SALI 4-LATKÓW „ŻABKI” (białe fronty z motywem żabki, korpusy w kolorze buku) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

6.1. Biurko o  wym. (w mm.) około 1200x600x750 z czteroma szufladami, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na zielono, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus buk, drzwi białe 

1 

6.2. Szafka o wym. (w mm.) około  1100x1000x400 z półkami, zamykana dwoma drzwiami z 
wyfrezowanymi żabkami, uchwyty w kształcie liści w kolorze zielonym, w górnej części 
szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk, drzwi białe 

1 

6.3. Szafka otwarta o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami , w górnej części szafki 
cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus buk 

1 

6.4. Skrzynia, pojemnik na zabawki: o wym. (w mm.) około 400x800x400 w wyfrezowanymi 
żabkami 

2 

6.5. Uchwyty żabki 5 

6.6. Półka wisząca o wym. (w mm.)około 400x2000x220, tył bukowy, półka zielona, motyw 
żabka na środku, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm,  

2 

6.7. Stolik okrągły (w mm.) śr. około 1200, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o 
przekroju okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat jasnozielony 

4 

6.8. Krzesło dziecięce na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. około 25 mm, sklejka 12 
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grubości 8 mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach co powoduje 
prawidłową postawę dziecka siedząc, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę ,siedziska w 
kolorze buk , stelaż w kolorze zielonym, dostosowane do wzrostu przedszkolaka 108-121 
cm 

6.9. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. około 25 mm, sklejka grubości 8 
mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach co powoduje prawidłową postawę 
dziecka siedząc, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, siedziska w kolorze buk, stelaż w 
kolorze zielonym, dostosowane do wzrostu przedszkolaka 119-142 cm 

 
13 

6.10. TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ BIAŁEJ  wym.  (w mm) około1200X1000 2 

6.11. TABLICE KORKOWE W RAMIE DREWNIANEJ BIAŁEJ 1000X850 wym. (w mm) 
około1200X1000 

2 

7. MEBLE DO DWÓCH SAL DZIECI 5-LETNICH:  SALA „KRAINA FANTAZJI”i „LEŚNA KRAINA” 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

7.1. Płotek o wym. (w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w 
kolorystyce jaskrawej 

1 

7.2. Szafka o wym. (w mm.)około650x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami   z 
wyfrezowanymi ciuchcią, dymkiem i kolorowymi wagonikami, uchwyty w kształcie kółek 
malowane na czarno, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże 
2 pk. mm, korpus popiel, drzwi białe 

1 

   7.3. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana czteroma drzwiami z 
wyfrezowanymi ciuchcią, dymkiem i kolorowymi wagonikami, uchwyty w kształcie kółek 
malowane na czarno, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże 
2 ok. mm, korpus popiel, drzwi białe 

1 

7.4. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami  
umieszczonymi po przekątnej, z wyfrezowanymi ciuchcią, dymkiem i kolorowymi 
wagonikami, uchwyty w kształcie kółek malowane na czarno, w górnej części szafki cokół 
wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel, drzwi białe 

2 

7.5. Skrzynia na zabawki o wym.(w mm.)około 400x800x400 w wyfrezowanymi ciuchcią, 
dymkiem i kolorowymi wagonikami, kolor biały 

1 

7.6. Szafka otwarta o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami przedzielone w pionie, 
w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus 
popiel 

3 

7.7. Szafka otwarta o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami , w górnej części szafki 
cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

2 

7.8. Szafka o wym.(w mm.)około ok. 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone 
na pojemniki plastikowe (21 szt.),  płyta  ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

1 

7.9. Pojemniki plastikowe do szafek  – zielone, wysokość 10cm 30 

7.10. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami białymi okrągłymi, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel, drzwi 
białe 

1 

7.11. Płotek o wym.(w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w kolorystyce 
jaskrawej 

1 

7.12. Szafka o wym.(w mm.)około 650x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami z 
wyfrezowanymi jeżykami i jabłuszkami, uchwyty w kształcie jabłuszek malowane na 
czerwono, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus biały, drzwi białe 

1 

7.13. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana czteroma drzwiami w 
wyfrezowanymi jeżykami i jabłuszkami, uchwyty w kształcie jabłuszek malowane na 
czerwono, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 
korpus biały, drzwi białe 

1 

7.14. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana dwiema drzwiami  
umieszczonymi po przekątnej, z wyfrezowanymi jeżykami i jabłuszkami, uchwyty w 
kształcie jabłuszek malowane na czerwono, w górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, 
płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus biały, drzwi białe 

1 

7.15. Skrzynia na zabawki  o wym.(w mm.)około 400x800x400 w wyfrezowanymi jeżykami i 
jabłuszkami, korpus biały 

1 

7.16. Szafka otwarta o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami przedzielone w pionie, w 
górnej części szafki cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus biały 

3 

7.17. Szafka otwarta o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami , w górnej części szafki 
cokół wys. ok. 10 cm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok.  2 mm, korpus biały 

1 

7.18. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 
pojemniki plastikowe (21 szt.), płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus biały 

1 
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7.19. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 w górnej części podzielona na trzy 
przestrzenie, przeznaczone na pojemniki plastikowe (9 szt.), w dolnej szafka dwudrzwiowa 
z uchwytami białymi okrągłymi, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus biały, drzwi 
białe 

1 

7.20. Pojemniki plastikowe  do szafek  – zielone, wysokość 10cm 30 

7.21. Stolik okrągły śr. (w mm.)około 1200, podstawa cztery nogi z drewna bukowego o 

przekroju okrągłym z regulacją wysokości, nogi połączone oskrzynią, blat biały, płyta ok. 

18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

4 

7.22. Stolik prostokątny wym.(w mm.)około 1200 x 700, podstawa cztery nogi z drewna 
bukowego o przekroju okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat 
klon, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

4 

7.23. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, siedzisko klon, stelaż biały,  dostosowane do 
wzrostu przedszkolaka 108-121 cm 

38 

7.24. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok.20 mm, sklejka grubości ok. 8 
mm, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę siedzisko klon, stelaż biały wys.  dostosowane 
do wzrostu przedszkolaka 93-116 cm 

12 

7.25. Tablica korkowa     w ramie białej drewnianej o wymiarach( mm) nie mniejszych niż1200 
x1000 

6 

7.26. Tablica korkowa     w ramie białej drewnianej o wymiarach( mm) nie mniejszych niż 2000 
x1000 

2 

7.27. Biurko o wym.(w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 
uchwyty drewniane długie malowane na szary, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus 
szary, drzwi białe 

1 

7.28. Biurko o wym. 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, uchwyty drewniane 
długie malowane na szary, płyta 18mm, obrzeże 2 mm, korpus klon, drzwi białe 

1 

8.  MEBLE DO SALI DLA DZIECI 6-LETNICHSALA „MORSKA KRAINA” (SZAFKI BIAŁE Z RYBKAMI I 

STATKAMI) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

8.1. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana czterema drzwiami w 

wyfrezowanymi rybkami i bąbelkami, uchwyty okrągłe malowane na niebiesko, w górnej 

części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

1 

8.2. Regał narożny o wym. (w mm.)około 1100x400x400, 5 półek, płyta biała ok. 18mm, 

obrzeże ok. 2 mm 

1 

8.3. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana czterema drzwiami w 

wyfrezowanymi statkiem i falami, uchwyty w kształcie chmurek malowane na niebiesko, w 

górnej części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

2 

8.4. Płotek o wym.(w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w kolorystyce 

pastelowej 

1 

8.5. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części, zewnętrzne 

przeznaczone na pojemniki plastikowe (14 szt.),środkowa z półkami w kolorze białym, 

płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

2 

8.6. POJEMNIKI DO SZAFEK INDYWIDYALNYCH  KOLOR: NIEBIESKI, WYS. 10 CM 28 

8.7. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 

pojemniki plastikowe  (12 szt.), w górnej części szafki cokół,  płyta biała ok. 18mm, 

obrzeże ok. 2 mm 

1 

8.8. POJEMNIKI NA KLOCKI: BIAŁE – 3 SZT.: wys. 36,5 cm, NIEBIESKIE- 3 SZT. :wys. 22,5 cm, 

BIAŁE – 6 szt. wys. 10 cm 

12 

8.9. Szafka o wym. (w mm.) 1000x1000x400 z 4 półkami na całej szerokości szafki, płyta biała 

ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

2 

8.10. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z czteroma półkami pionowymi do 

układania książek, cokół wys. ok. 100 mm, płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm 

1 

8.11. Skrzynia na zabawki w kolorze białym, o wym.(w mm.)około 400x800x400 w 

wyfrezowanymi rybkami i bąbelkami   

1 

8.12. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 z 4 półkami i dwiema drzwiami w dolnej 

części, w wyfrezowanymi rybkami i bąbelkami, płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, 

uchwyty: niebieskie rybki 

 

1 

8.13. Biurko o wym. (w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 1 
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uchwyty drewniane, podłużne malowane na niebiesko, płyta biała ok. 18mm, obrzeże ok. 2 

mm 

8.14. Tablica korkowa w ramie białej drewnianej o wymiarach( mm) nie mniejszych niż1200 

x1000 

3 

8.15. Tablica korkowa w ramie białej drewnianej o wymiarach(mm) nie mniejszych niż 

2000x1000 

1 

9. MEBLE DO SALI DLA DZIECI 6- LETNICH SALA ,,TĘCZOWA KRAINA” (KOLOR SZAFEK SZARO- BIAŁY Z 

LATAWCEM) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

9.1. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana czterema drzwiami w 

wyfrezowanymi latawcem i sznurkiem, uchwyty w kształcie kokardki malowane na 

niebiesko i różowo, w górnej części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta 18mm, obrzeże ok. 

2 mm, korpus popiel, drzwi białe 

2 

9.2. Szafka o wym.(w mm.)około 1100x1000x400 z półkami, zamykana dwoma drzwiami w 

wyfrezowanymi latawcem i sznurkiem, uchwyty w kształcie kokardki malowane na 

niebiesko i różowo, w górnej części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta ok. 18mm, obrzeże 

ok. 2 mm, korpus popiel, drzwi białe 

 

3 

   9.3. Płotek o wym.(w mm.)około 1000x500 z 12 szczebelkami o kształcie kredek w kolorystyce 

pastelowej (np. różowy, błękitny, czarny) 

2 

9.4. Szafka o wym.(w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części, zewnętrzne 

przeznaczone na pojemniki plastikowe (14 szt.),środkowa z białymi półkami, płyta ok. 

18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel, półki białe 

2 

9.5. POJEMNIKI PLASTIKOWE DO SZAFEK INDYWIDYALNYCH: BIAŁE ,WYS. 10 CM 28 

9.6. Szafka o wym. (w mm.)około 1000x1000x400 podzielona na trzy części przeznaczone na 

pojemniki plastikowe (12 szt.), w górnej części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta ok. 

18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

1 

9.7. POJEMNIKI PLASTIKOWE NA KLOCKI: BIAŁE :wys. 36,5 cm – 3 szt., CZERWONE :wys. 22,5 

cm.- 3 szt. BIAŁE : wys. 10 cm. – 6 szt. 

12 

9.8. Szafka otwarta o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z 4 półkami przedzielone w pionie, 

w górnej części szafki cokół wys. ok. 100 mm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus 

popiel 

 

4 

9.9. Biurko o wym.(w mm.)około 1200x600x750 z szafką i szufladą, drzwi wpuszczane, 

uchwyty drewniane długie malowane na szaro, płyta ok. 18mm, obrzeże 2 mm, korpus 

popiel 

1 

9.10. Szafka o wym. (w mm.)około 1100x1000x400 z półkami pionowymi do układania książek, 

cokół wys. ok. 100 mm, płyta ok. 18mm, obrzeże ok. 2 mm, korpus popiel 

 

1 

9.11. Tablica korkowa  w ramie białej drewnianej o wymiarach nie mniejszych niż 1200x1000 

(w mm) 

3 

9.12. Tablica korkowa w ramie białej drewnianej o wymiarach nie mniejszych niż 2000x1000( 

w mm) 

1 

10.  SALA „MORSKA KRAINA ” I SALA „TĘCZOWA KRAINA”(STOŁY I KRZESŁA) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

10.1. Stolik okrągły śr. około 1200(mm), podstawa cztery nogi z drewna bukowego o przekroju 

okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat błękitny 

4 

10.2. Stolik okrągły śr. około 1200(mm), podstawa cztery nogi z drewna bukowego o przekroju 

okrągłym z regulacją wysokości , nogi połączone oskrzynią, blat biały 

4 

10.3. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok 25 mm, sklejka grubości ok.  8 

mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach, oparcie półokrągłe z uchwytem na 

rękę KOLOR STELAŻU- NIEBIESKI, KOLOR SIEDZISKA BUK , dostosowane do wzrostu 

przedszkolaka 108-121cm 

18 

10.4. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok.25 mm, sklejka grubości ok. 8 

mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach, oparcie półokrągłe z uchwytem na 

rękę KOLOR STELAŻU- NIEBIESKI, KOLOR SIEDZISKA BUK, dostosowane do wzrostu 

przedszkolaka 119-142 cm 

7 

 

10.5. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok.25 mm, sklejka grubości ok. 8 18 
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mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach, oparcie półokrągłe z uchwytem na 

rękę, KOLOR STELAŻU-FIOLET, KOLOR SIEDZISKA BUK, dostosowane do wzrostu 

przedszkolaka 108-121cm 

10.6. Krzesło na stelażu metalowym o przekroju okrągłym śr. ok. 25 mm, sklejka grubości ok. 8 

mm, tylna noga z oparciem wygięta w trzech miejscach co powoduje prawidłową postawę 

dziecka siedząc, oparcie półokrągłe z uchwytem na rękę, KOLOR STELAŻU-FIOLET, KOLOR 

SIEDZISKA BUK, dostosowane do wzrostu przedszkolaka 119-142 cm 

7 

11. SZAFY DO KANTORKÓW POSZCZEGÓLNYCH SAL PRZEDSZKOLNYCH 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

11.1. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x150x60, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże 2 mm konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek MOTYLKI) 

1 

11.2. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x168x60, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek KRASNALE) 

1 

  11.3. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x185x60, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek MORSKA 
KRAINA) 

1 

11.4. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x120x60, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek BIEDRONKI) 

1 

11.5. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około260x150x60 płyta ok. 18 mm, 

obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek LEŚNA KRAINA) 

1 

11.6. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x150x60 płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek TĘCZOWA 
KRAINA) 

1 

11.7. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x200x60 płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek KRAINA 
FANTAZJI) 

1 

11.8. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x150x60 płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek ŻABKI) 

1 

11.9. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x168x60 płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek MISIE) 

1 

11.10. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. około 260x168x60 płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek SMERFY) 

1 

11.11. Szafa na pościel 24 sztuki, wym. nie mniejsze niż 210x125x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże 
ok. 2 mm, konieczny pomiar z natury przed realizacją (Kantorek MISIE) 

1 

12. WYPOSAŻENIE POKOJU KSIĘGOWEJ i KSIĘGOWOŚCI 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

12.1. Biurko narożne na stelażu metalowym wym. około 140x140x75x70/40, blat gr. ok. 28 mm, 
blenda ok. 18 mm 

1 

12.2. Kontenerek mobilny 3 szuflady, wym. około 62x42x60, zamek centralny, płyta ok. 18 mm 1 

  12.3. Fotel  z mechanizmem Active-1, wys. całkowita ok. 995-1165 mm, wys. siedziska ok. 445-
580 mm, wys. oparcia ok. 540-600mm, szer. siedz.ok.460 mm, tapicerowane, osłony z 
tworzywa sztucznego 

3 

12.4. Szafa z drzwiami przesuwnymi, środek półki, wym. ok. 260x215x60 (konieczny pomiar z 
natury przed realizacją), płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

1 

12.5. Szafa wym. ok 120x80x40 z wnęką, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm, na dole szafka z 
półką 

1 

12.6. Biurko na stelażu metalowym wym. około 120x80x75, blat gr. ok. 28 mm 2 

12.7. Kontenerek mobilny 3 szuflady, wym. około 62x42x60, zamek centralny, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm 

2 

12.8. Szafa aktowa wym. około 200x80x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm,  5 

12.9. Nadstawka wym. około 60x80x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 5 

13. WYPOSAŻENIE POKOJU DYREKTORA (PRZED WYKONAIEM DOSTAWY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK 

UZYSKANIA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCWGO DOT. KOLORYSTYKI OFEROWANYCH: BIURKA, KONTENERKA 

i SZAF) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

13.1. Biurko narożne wym.ok 180x160x75x70/60, blat gr. ok. 36 mm, podstawa płytowa gr. ok. 

36, blenda raszki malowany mdf, nogi płytowe ok. 36 mm, kolor dąb 

1 

13.2. Kontenerek mobilny 3 szuflady, wym. ok. 62x42x60, zamek centralny, płyta ok. 18 mm, 1 



 

 -22- 

obrzeże ok. 2 mm, kolor dąb 

  13.3. Fotel biurowy z mechanizmem Active-1,wys. całkowita ok. 995-1165 mm, wys. siedziska 
ok. 445-580 mm, wys. oparcia ok. 540-600mm, szer. siedz.ok.460 mm, tapicerowane, 
osłony z tworzywa sztucznego 

1 

13.4. Szafa aktowa wym. ok. 100x80x45, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm, wspólny wieniec, 

kolor dąb 

3 

13.5. Szafa aktowa wym. ok. 200x80x40, płyta ok.  18 mm, obrzeże ok. 2 mm, kolor dąb 1 

13.6. Szafa z witryną wym. około 200x40x40 płyta 18 mm, obrzeże 2 mm, szkło hartowane, 

kolor dąb 

1 

13.7. Krzesło – 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte, siedzisko ioparcie tapicerowane, 
podłokietniki zintegrowane z ramą, nakładki na podłokietniki drewniane(lite drewno 
bukowe) wysokość podłokietnika ok. 19,5 cm, stelaż chrom., wymiary krzesła w cm. ok. 
wys. 93, szer. Ok. 440, gł. 45 

8 

13.8. Stół konferencyjny, prostokątny, o wymiarach nie mniejszych niż 160x80x75, blat stołu o 

grubości ok. 54 mm, wykonany z płyty laminowanej, kolor dąb, wykończony obrzeżem 

pcv2 mm. Noga stołu w kolorze białym, z płyty laminowanej, wzmocniona konstrukcją 

metalową, obłożoną raszkami, wykończonymi obrzeżem pcv 2mm. Podstawa stołu – biała. 

1 

14. WYPOSAŻENIE POKOJU ZASTĘPCY DYREKTORA 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

14.1. Biurko narożne na stelażu metalowym wym.ok. 150x140x75x70, blat gr. ok. 28 mm 1 

14.2. Kontenerek mobilny 3 szuflady, wym.ok. 62x42x60, zamek centralny, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm 

1 

  14.3. Szafa aktowa wym.ok 196x80x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 2 

14.4. Szafa odzieżowa wym. około 196x60x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 1 

14.5. Fotel biurowy z mechanizmem Active-1,wys. całkowita ok. 995-1165 mm, wys. siedziska 
ok. 445-580 mm, wys. oparcia ok. 540-600mm, szer. siedz.ok.460 mm, tapicerowane, 
osłony z tworzywa sztucznego 

1 

14.6. Krzesło – 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte, siedzisko i oparcie tapicerowane, 

podłokietniki zintegrowane z ramą, nakładki na podłokietniki drewniane(lite drewno 

bukowe) wysokość podłokietnika ok. 19,5 cm, stelaż chrom., wymiary krzesła w cm. ok. 

wys. 93, szer. ok. 440, gł. 45 

2 

14.7. Stolik okrągły śr. ok. 75x70 na stelażu metalowym, blat ok. 28 mm 1 

15. POKÓJ OPIEKUNEK 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

15.1. Szafa odzieżowa wym.ok. 196x80x60, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 2 

15.2. Ławka 4-osobowa dł. ok. 235 cm stelaż aluminiowy, siedziska i oparcia tapicerowane 1 

16. POKÓJ DLA RODZICÓW 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

16.1. Wieszak mocowany do ściany - posiada ruchome ramię. Długość całkowita wieszaka nie 

mniejsza niż 800 mm. Liczba wieszaczków do powieszania odzieży: 16 szt. - po 8 z każdej 

strony 

6 

16.2. Rama4 nogi metalowe, bez podłokietników,  siedzisko tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne, oparcie - tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne wym. ok. 82x54,5x41,5, stelaż 
aluminiowy 

6 

17. POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

17.1. Biurko na stelażu metalowym wym. około 160x70x75, blat gr. ok. 18 mm 1 

17.2. Szafa odzieżowa wym. około 196x80x60, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 2 

17.3. Szafa niska wym. około 82x80x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm, z półką 1 

17.4. Rama4 nogi metalowe, bez podłokietników, siedzisko tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne, oparcie - tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, wym. ok. 82x54,5x41,5, 
stelaż aluminiowy. 

15 

17.5. Stół śr. ok.120x80 na stelażu metalowym, noga kwadratowa ok. 40x40 mm, stelaż 
aluminiowy 

3 

18. INTENDENT 
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Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

18.1. Szafa aktowa wym. około 260x102x50, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm, konieczny 
pomiar z natury 

1 

18.2. Biurko na stelażu metalowym wym. około 160x70x75, blat gr. ok. 18 mm 1 

18.3. Kontenerek mobilny 3 szuflady, wym. około 62x42x60, zamek centralny, płyta ok. 18 mm, 
obrzeże ok. 2 mm 

1 

18.4. Fotel biurowy z mechanizmem Active-1,wys. całkowita ok. 995-1165 mm, wys. siedziska 
ok. 445-580 mm, wys. oparcia ok. 540-600mm, szer. siedz.ok.460 mm, tapicerowane, 
osłony z tworzywa sztucznego 

1 

18.5. Szafa aktowa z wnęką wym. około 196x80x40, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm, dwie 
szafki i pomiędzy nimi wnęka, konieczny pomiar z natury przed realizacją 

1 

19. POKÓJ SOCJALNY - KUCHNIA 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

19.1. Stół śr.ok.120x80 na stelażu metalowym, noga ok. 40x40 mm, stelaż aluminiowy 1 

19.2. Rama4 nogi metalowe, bez podłokietników, siedzisko tapicerowane, osłona tworzywo 

sztuczne, oparcie - tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne wym. ok. 82x54,5x41,5, stelaż 

aluminiowy 

6 

19.3. Szafa średnia z wnęką, na dole szafka z półką wym. około 120x80x40, płyta ok. 18 mm, 

obrzeże ok. 2 mm 

2 

20. HOL 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

20.1. Moduł 5-cio częściowy, wym. zew. około 367x126, część środkowa dwustronna, 
zakończenia półokrągłe 

1 

21. SZATNIA  (konieczny pomiar z natury przed realizacją) 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

21.1. Szafa szatniowa 6-osobowa, wym. około 130x150x25x45. ławeczka na buty, szafka 

zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części miejsce np. na 

czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

8 

21.2. Szafa szatniowa 5-osobowa, wym. około 130x125x25x45, ławeczka na buty, szafka 

zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części miejsce np. na 

czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

32 

21.3. Szafa szatniowa 3-osobowa, wym. około 130x75x25x45, ławeczka na buty, szafka 

zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części miejsce np. na 

czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

2 

21.4. Szafa szatniowa 2-osobowa, wym. około 130x50x25x45, ławeczka na buty, szafka 

zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części miejsce np. na 

czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

3 

21.5. Szafa szatniowa 6-osobowa narożna, wym. około 130x120/120x25x45ławeczka na buty, 

szafka zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części miejsce 

np. na czapki 

4 

21.6. Szafa szatniowa 5-osobowa narożna lewa, wym. około 130x120/95x25x45, ławeczka na 

buty, szafka zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części 

miejsce np. na czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

1 

21.7. Szafa szatniowa 5-osobowa narożna prawa, wym. około 130x120/95x25x45, ławeczka na 

buty, szafka zamykana drzwiami kolorowymi (kolory do uzgodnienia), w górnej części 

miejsce np. na czapki, płyta ok. 18 mm, obrzeże ok. 2 mm 

1 

22. ARCHIWUM 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

22.1. Regał magazynowy wysoki, wym. ok. 240x95x50 cm 7 

23. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

23.1. Szafa metalowa gospodarcza z półkami z jednej strony oraz z drążkiem na wieszaki z 4 
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UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drugiej, wym. około 180x80x490 

24. KRZESŁA DO SALI KAMERALNEJ 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

24.1. Krzesło: Rama4 nogi metalowe, bez podłokietników, siedzisko tapicerowane, osłona 
tworzywo sztuczne, oparcie - tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, wym. ok. 
82x54,5x41,5, stelaż czarny 

60 

25. KRZESŁA DLA NAUCZYCIELI 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

25.1. Rama4 nogi metalowe, bez podłokietników, Siedzisko tapicerowane, osłona tworzywo 
sztuczne, Oparcie - tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, wym. ok. 82x54,5x41,5, stelaż 
aluminiowy 

10 

26. LITERKI 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk 

26.1. Literki MDF malowane (wys. 16 cm gr. 2 cm) różne kolory, Słowa do ułożenia: MISIE, 
KRASNALE, ŻABKI, MORSKA KRAINA, TĘCZOWA KRAINA, LEŚNA KRAINA, KRAINA 
FANTAZJI, BIEDRONKI, SMERFY, MOTYLKI 

90 



 

 -25- 

WYKAZ WYPOSAŻENIA 
Dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia nowego 

budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20,  

CZĘŚĆ II: DOSTAWA ZABAWEK 
 

1. ZESTAW ZABAWEK DLA 3-LATKÓW 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

1.1. Łóżeczko przedszkolne 
Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. 
Narożniki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na 
drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka 
umożliwiające łatwe ich przemieszczanie. Materace dopasowane wymiarem do łóżeczek. 
Wym. około 132,5 x 59 x 12 cm • 
maksymalne obciążenie około 60 kg 

30 

1.2. Rameczki na imiona: Wykonane z tworzywa sztucznego, przyklejane, z możliwością 
wsuwania karteczek z napisami. Wym. około 8 x 3 cm 

30 

    1.3. Prześcieradło z podkładem  
Bawełniane, wodoodporne, oddychające prześcieradło z podkładem, z możliwością prania 
w pralce (temp. 60 stopni) szybko schnące. • skład: 100% bawełny z warstwą 100% PCV • 
wym. około 120 x 60 cm 

30 

1.4. Poduszka wym. około 30 x 45 cm  
gramatura: 200 g/m2, wypełnienie: 100% Poliester 

30 

1.5. Kołdra wym. około 95 x 130 cm  
gramatura: 150 g/m2 • wypełnienie: 100% Poliester 

30 

1.6. Pościel dziecięca – niebieska  
Komplet: poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką.  
Pościel prana w pralce w temp. 60 stopni. • różne wzory • wym. kołderki około 80 x 120 
cm • wym. poduszki około 35 x 50 cm • wym. prześcieradła około 146 x 65 cm  

   30 kpl 

1.7. Pościel dziecięca – różowa  
Komplet: poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką.  
Pościel prana w pralce w temp. 60 stopni. • różne wzory • wym. kołderki około 80 x 120 
cm • wym. poduszki około 35 x 50 cm • wym. prześcieradła około 146 x 65 cm  

30 kpl 

1.8. Plastikowe marakasy  
Wykonane z tworzywa sztucznego. • 2 szt. • wym. około 13 x 4 cm  

15kpl 

1.9. Taneczne jajka  
Wykonane z tworzywa sztucznego, grzechoczą przy potrząśnięciu. • 2 szt. w jednym 
kolorze • różne kolory, sprzedawane losowo • wym. około 5,5 x 4 cm  

15 kpl 

1.10. Jingile – pałeczka. 6 par talerzyków, dł. około 23,5 x 5 cm  15 

1.11. Dzwoneczki na rękę  
4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie 2 szt.  dł. taśmy około 23 cm,  śr. dzwonka 
około 2 cm  

15 

1.12. Torba małego muzyka  
Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami.  
Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu około 42 x 42 
cm •  n/w instrumenty:  
- tamburyn, śr. około 20 cm  
- maxi quiro z pałeczką, dł. około 40 cm  
- podwójna tarka z pałeczką, dł. około 27 cm  
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. około 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm,  
10,5 cm  
- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. około 5,5 cm  
- kastaniety z rączką, dł. około 21 cm  
- marakasy drewniane, dł. około 23 cm  
- drewniany tonblok, dł. około 20 cm, śr. 4,5 cm  
- tamburyn z membraną, śr. około 20 cm  
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. około 20 cm, śr. 4,5 cm  
- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. około 20 cm, śr. 3,5 cm  
- klawesy, dł. około 20 cm, śr. 2,2 cm  
- marakas wałek, dł. około 20,5 cm, śr. 5 cm • od 3 lat  

3 kpl 

1.13. Parawan - teatrzyk z chmurką  1 kpl 
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Kolorowe parawany z wesołym motywem i okienkiem. Dostarczane wraz ze stelażem 
wykonanym z drewna. • wym. około 92 x 40 x 154 cm  

1.14. Parawan  
Kolorowe parawany z wesołym motywem i okienkiem. Dostarczane wraz ze stelażem 
wykonanym z drewna. • wym. około 92 x 40 x 154 cm  

1 kpl 

1.15. Teatrzyk  
Wykonany ze sklejki o gr. 18 mm. Dwustronna zasłonka w komplecie. • wym. około 53 x 40 
x 116 cm  
wys. blatu około 67 cm  

1 

1.16. Komplet pacynek z torbą  
Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z wygodną torbą do ich 
przechowywania i przenoszenia.  
• 14 pacynek o wys. od około 22 do około 30 cm • wym. zamkniętej torby około 63 x 48 cm 
• wym. otwartej torby około 63 x 96 cm  

1 

1.17. Komplet pacynek  
Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody.  
• wys. około 26 - 28 cm\n• 10 szt.  

1 

1.18. Torba na pacynki  
Wygodna torba do przechowywania i przenoszenia pacynek. Wyposażona w uchwyt, 
ekspres umożliwiający całkowite jej otwieranie i rozkładanie, a także w taśmy ułatwiające 
trzymanie pacynek na swoim miejscu. • wym. zamkniętej torby około 63 x 48 cm • wym. 
otwartej torby około 63 x 96 cm  

2 

1.19. Komplet pacynek  
6 szt.: uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona • wys. około 26 - 28 
cm  

1 

1.20. Makatka jabłoń  
Duże, kolorowe drzewko, pomoc edukacyjna.  
Zawiera ruchome elementy.  
wym. około 130 x 80 cm  

1 

1.21. Grusza - drzewo demonstracyjne – makatka  
3 części dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po prawej letnia, 1 dwustronna 
trawa, po lewej zielona, po prawej biały śnieg, 15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 
ptaszek, 1 budka dla ptaków, 1 karmnik, 4 części śniegu. • wym. po ubraniu w koronę około 
100 x 60 cm  

2 

1.22. Chusta  
Zwiewna i wytrzymała chusta.  
wym. około 40 x 40 cm # 1 szt. # 100% nylonu # różne kolory, sprzedawane losowo  

28 

1.23. Worki do skakania 1 szt  
Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. • różne kolory, sprzedawane losowo 
• wym. około 25 x 25 x 60 cm • 1 szt.  

2 

1.24, Obręcze cyrkowe  
Kolorowe obręcze wykonane z wysokiej jakości giętkiego tworzywa sztucznego. # śr. około 
24 cm # 70 g # 2 szt. w komplecie 

15kpl 

1.25. Woreczki z grochem 4 szt. w komplecie 
Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu.  
• wym. około 12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.  

8 

1.26. Szarfa żółta  
# 1 szt. # szer. około 3 cm # dł. około 94 cm  

7 

1.27. Szarfa niebieska  
# 1 szt. # szer. około 3 cm # dł. około 94 cm  

7 

1.28. Szarfa czerwona, dł. około 120 cm szer. około 3 cm  8 

1.29. Szarfa zielona, dł. około 120 cm, szer. około 3 cm  7 

1.30. Gąsienica spacerowa 16 uchwytów  
dł. około 4 m  

1 

1.31. Tunel Prosty  
śr. około 46 cm • dł. około 180 cm  

2 

1.32. Piłka do skakania  
Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Średnica około 45 cm  

3 

1.33. Zręcznościowe kwiatki  
1 szt. • piłeczka o śr. około 3,7 cm • uchwyt z kielichem o wys. około 14,5 cm • różne wzory 

15 

1.34. Pachołki małe 10 szt.  
W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. • wys. około 22 cm • 10 szt.  

1 

1.35. Szafka krasnal  
Seria kolorowych szafek do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych.  

1 
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wym. około 101 x 39 x 160 cm  

1.36. Szafka choinka  
wym. około 80 x 43,6 x 110 cm  

1 

1.37. Szafka jeż  
wym. około 100 x 39 x 124 cm  

1 

1.38. Gruszka mała czerwona - kształtki rehabilitacyjne  
waga 4 kg • śr. około 60 cm • wys. około 80 cm  

1 

1.39. Gruszka mała pomarańczowa - kształtki rehabilitacyjne  
• waga około 4 kg • śr. około 60 cm • wys. około 80 cm  

1 

1.40. Gruszka mała niebieska - kształtki rehabilitacyjne  
• waga około 4 kg • śr. około 60 cm • wys. około 80 cm  

1 

1.41. Kanapa śpiący miś  
Kanapka z oparciem w kształcie śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  
wym. około 102 x 56 x 62 cm • wys. siedziska około 22 cm  

1 

1.42. Piankowy kącik - materac z wycięciem prawy  
Materace i kolorowe elementy wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy łączą się w różne kombinacje.  
• grubość elem. około 20 cm\n• wym. około 150 x 100 cm • wys. około 8 cm  

1 

1.43. Piankowy kącik – domek  
Elementy kącika z funkcją łączenia w różne kombinacje  
• grubość elem. około 20 cm\n• wym. około 51 x 62 cm  

1 

1.44. Piankowy kącik – trawa  
• grubość elem. około 20 cm\n• wym. około 52 x 19 cm  

1 

1.45. Piankowy kącik - szary materac z wycięciem – prawy  
Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje.  
• grubość elem. około 20 cm\n• wym. około 150 x 100 cm • wys. około 8 cm  

1 

1.46. Piankowy kącik – samolot  
• grubość elem. około 20 cm\n• wym. około 68 x 37 cm • wym.skrzydeł około 18 x 13 cm  

1 

1.47. Duży fotelik szary  
Piankowe foteliki pokryte trwałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów. • wym. około 45 x 62 x 
63 cm • wys.  
siedziska około 31 cm.  

1 

1.48. Drewniany kącik kuchenny – biały  
Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana z drewna.  
Wyposażona w zlewozmywak, piekarnik i płytę grzewczą. wym. około 55 x 32  
x 70,5 cm # wys. blatu około 50 cm  

2 

1.49. Kuchenka  
Wyposażona w palniki, pokrętła i otwierane drzwiczki  
• wym. około 80 x 33,5 x 106,5 cm • wys. blatu około 58,5 cm  

1 

1.50. Kasa sklepowa z akcesoriami  
(9 produktów spożywczych), koszyk, pieniądze (karta, 21 monet, 7 banknotów). Wykonana 
z tworzywa sztucznego. Działający kalkulator i skaner. • wym. około 28 x 14 x 9 cm • wym. 
koszyka około 10 x 8,5 x 5 cm • wym. akcesoriów od około 5 x 3 x 3 cm do około 9 x 3 x 3 
cm  

3 

1.51. Straganik z pojemnikiem  
Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. W 
tylnej części znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki, natomiast w przedniej części - 
2 półki. • wym. około 76 x 72 x 110 cm • wys. blatu około 52 cm  

2 

1.52. Straganik ze skrzyneczkami  
Wykonany z lakierowanej sklejki  
12 skrzyneczek na warzywa i owoce. • wym. około 71 x 33 x 140 cm • wys. blatu około 52 
cm  

1 

1.53. Zestaw obiadowy  
Zestaw dla 4 osób. • 4 widelce • 4 noże • 4 łyżki • 4 kubeczki • 4 talerze  
rondel z przykrywką • dł. elem. do około 15 cm  

3 

1.54. Zestaw do herbaty  
Zestaw dla 4 osób. • 4 filiżanki z podstawkami • 4 łyżeczki • kubek do śmietanki • 
cukierniczka • dzbanuszek do herbaty • wys. elem. Do około 12 cm  

3 

1.55. Zestaw żywności do zabawy  
Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z tworzywa sztucznego.  
• 122 elem. • wym. od około 11 x 3,5 x 3,5, do około 5 x 3 x 0,2 cm  

3 

1.56. Ekspres do kawy  
Wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana górna klapka. Czajnik w komplecie. Ekspres 
wydaje dźwięk i świecą światła (po prawej stronie znajduje się przycisk ON/OFF).  

3 



 

 -28- 

• wym. około 16 x 13 x 21cm  
• wym. czajnika około 13 x 8 x 10 cm  

1.57. Mikser  
Wykonany z tworzywa sztucznego. Podnoszona górna część. Miska w komplecie. Mikser 
wydaje dźwięk i świeci (w górnej części znajduje się przycisk ON/OFF). • wym. około 18 x 
13 x 18 cm • wym. miski około 13 x 6 cm  

3 

1.58. Tort urodzinowy  
Drewniany tort urodzinowy z wyjmowanymi elementami (kawałki tortu, świeczki i 
owoce).  
• wym. około 15 x 15 x 13,5 cm • 13 elem. o wym. około od 5,9 x 1,2 x 1,2 cm do około 15 x 
15 x 6 cm  

1 

1.59. Pizza - zestaw drewniany  
Drewniana pizza dzielona na kawałki, z 3 rodzajami zdejmowanych składników (pomidor, 
pieczarka, brokuł). Kawałki pizzy i składniki łączą się na rzepy. # wym: około 23 x 23 x 3 
cm # tacka o śr. około 23 cm i wys. około 1,2 cm # łopatka o wym. około 18,5 x 4,5 x 1,6 cm 
# 6 kawałków pizzy o wym. około 9,7 x 9,7 x 2 cm # 18 składników o  
śr. około 3,4 cm i wys. około 0,5 cm.  

1 

1.60. Produkty spożywcze  
8 produktów do zabawy. Każdy produkt dzieli się na części.  
• wym. pudełka około 30 x 28 x 7 cm  

1kpl 

1.61. Policjant – kostium  
Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  

3 

1.62. Pielęgniarka – kostium  
Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  

3 

1.63. Strażak – kostium  
Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  

3 

1.64. Zestaw małego medyka  
Walizka z niezbędnymi akcesoriami lekarskimi. 13 akcesoriów w komplecie. • wym. 
walizki około 19 x 10 x 12 cm • wym. akcesoriów od około 5 x 6,5 cm do około 47 x 12 cm  

3 

1.65. Zestaw małej fryzjerki – mały  
W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka, lusterko, nożyczki, 4 spinki.  
wym. elem. od około 4 x 2 cm do około 15 x 17 cm  

3 

1.66. Warsztat budowniczego  
Zestaw ma kształt krzesła. # 38 drewnianych i plastikowych elem. # wym. około 55 x 28 x 
81 cm  

3 

1.67. Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek wydaje 4 różne dźwięki. • dł. około 
36 cm  

3 

1.68. Bobas w szlafroczku  
Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi i powieki, oraz 
zdejmowane ubranko. W zestawie: szlafroczek z kapturkiem, nocnik wydający dźwięki, 
chusteczki, butelka i miseczka z łyżeczką. • wys. około 39 cm  

3 

1.69. Lalka:  
• wydaje dźwięki • opakowanie: folia  
różne wzory, sprzedawane losowo • dł. około 30 cm  

3 

1.70. 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, a po 
naciśnięciu na stopy wygrywa melodyjki  
• wys. około 35 cm  

3 

1.71. Lalka miss piękności z miękkim, szmacianym tułowiem i plastikową głową, dłońmi i 
stopami. Posiada zdejmowane ubranko, obracaną głowę i ruchome powieki. W zestawie: 
lokówka, szczotka i dwie spinki do włosów. • wys. około 30 cm  

3 

1.72. Wyprawka bobasa  
Zestaw do karmienia w komplecie z 2 pieluszkami. • 2 pieluszki • miska o śr. około 12 cm • 
łyżka i widelec o dł. około 10 cm • butelka o dł. około 10 cm • butelka o dł. około 7 cm • 
smoczek  

3 

1.73. Wózek głęboki z nosidełkiem  
Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem". # wym. około 62 x 
37 x 66 cm  

3 

1.74. Wózek spacerowy podwójny szeroki, dla lalek z dwoma miejscami, z dużym dolnym 
koszem oraz składanym daszkiem. Wózek można składać, by zminimalizować jego rozmiar 
podczas przechowywania. Gumowe kółka.\n• wym. około 70 x 56 x 68 cm • wym. po 
złożeniu około 63 x 56 x 29 cm  

1 

1.75. Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem.  
Przednie kółko jest skrętne. Wózek można składać, by zminimalizować jego rozmiar 
podczas przechowywania. Gumowe kółka. • wym. około 56 x 38 x 70 cm • wym. po 

1 
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złożeniu około 85 x 38 x 17 cm  

1.76. Wózek spacerowy podwójny wąski, dla lalek z dwoma miejscami, z dużym dolnym koszem 
oraz składanym daszkiem. Wózek można składać, by zminimalizować jego rozmiar podczas 
przechowywania. Gumowe kółka.\n• wym. około 83 x 40 x 68 cm • wym. po złożeniu około 
72 x 40 x 33 cm  

1 

1.77. Drewniany domek z mebelkami  
• wym. około 40,5 x 26,5 x 37 cm • 10 śrub o dł. około 4 cm • 17 mebelków o wym od około 
3 x 3 x 3 cm do około 9 x 5,5 x 3,2 cm •  
drabina o wym. około 19 x 6 x 1,5 cm  

3 

1.78. Rodzina – lalki  
Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami. Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, 
dziadek, siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw 
zawiera 6 laleczek. # wys. około 11 cm  

3 

1.79. Pojazdy w wiaderku mini  
Kolekcja różnych pojazdów  
w poręcznym wiaderku. # 20 szt. o wym. od około 4 x 9 cm do około 11 x 5 cm # wym. 
wiaderka około 22 x 22 x 16 cm  

2 

1.80. Straż pożarna  
Pojazd straży pożarnej i dwie figurki strażaków. • dł. około 35 cm  

3 

1.81. Helikopter  
# 3 figurki pilotów # wym. około 30 cm  

3 

1.82. Samolot pasażerski i 2 figurki pilotów. # dł. około 30 cm  3 

1.83. Furgonetka ambulans z 2 figurkami i noszami. • dł. około 28 cm  3 

1.84. Auto ładowarka z ruchomą łyżką. • dł. około 28 cm  3 

1.85. Betoniarka z figurką, wym. około 26 x 16 x 18,5 cm  3 

1.86. Kolorowa wywrotka wykonana z tworzywa sztucznego. • wym. około 30 x 17 x 15 cm  3 

1.87. Betoniarka, dł. około 38 cm  3 

1.88. Śmieciarka, dł. około 42 cm  3 

1.89. Magnetyczny labirynt. Labirynt z 8 kuleczkami  
• wym. około 12 x 12 x 1 cm • różne wzory  

3 

1.90. Magnetyczny mini labirynt Wiosenne zwierzątka  
Kolorowy labirynt z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi, z magnetycznym patyczkiem na 
sznurku. • różne wzory, wysyłane losowo • wym. około 12 x 14 cm • dł. sznurka około 15 
cm • 1 szt.  

3 

1.91. Magnetyczny mini labirynt Zwierzątka domowe  
wym. około 12 x 14 cm • dł. sznurka około 15 cm • 1 szt.  

3 

1.92. Nakładanka - kształty, kolory  
Wykonane z drewnianych, lakierowanych elementów, w różnych kolorach i kształtach. 
Min. 15 elem. # wym. około 30 x 11 cm  

1 

1.93. Podwójna nakładanka z kwiatkami  
• wym. około 21 x 18 x 11 cm  

1 

1.94. Sorter kształtów z kołeczkami  
Podstawy mogą tworzyć różne kształty. 16 elem., wym. około 21 x 11,5 x 24 cm  

1 

1.95. Nakładanka – kwiatek  
Układanka wykonana z drewna bukowego, w żywych kolorach.  
• 7 stożkowych pierścieni • 1 liść • 1 kwiatek • śr. około 7 cm • wys. około 18 cm  

1 

1.96. Nakładanka żabka  
Pojedyncze elementy nasadza się według wielkości.  
• wym. około 8 x 13 cm  

1 

1.97. Nakładanka ogród  
• wym. około 16,5 x 9,5 x 13 cm  

2 

1.98. Farma - puzzle sześciany  
Puzzle drewniane, umożliwiają ułożenie 4 obrazków. • 9 elem. • 4 karty pomocnicze • 
wym. klocka około 4,3 x 4,3 cm • wym. około 20 x 19 x 8 cm  

1 

1.99. Bączki drewniane zwierzątka, 6 szt.  
Bączki imitujące zwierzątka. • śr. około 4,5 cm • 6 szt.  

3 kpl 

1.100. Zabawna wieża  
10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny ciąg obrazków  
10 elem. o wym. od około 4 x 4 x 4 cm do około 13,5 x 13,5 x 13,5  
cm # wys. wieży około 85 cm  

1 

1.101. Wieża – pojazdy  
10 elem. o wym. od około 4 x 4 x 4 cm do około 13,5 x 13,5 x 13,5  
cm # wys. wieży około 85 cm  

1 
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1.102. Wieża z autem  
10 elem. o wym. od około 4 x 4 x 4 cm do około 13,5 x 13,5 x 13,5  
cm # wys. wieży około 85 cm  

1 

1.103. Układanka - dzieci świata  
• wym. planszy: około 28,2 x 28,2 x 1,2 cm  
• 24 elem. o wym. od około 5,8 x 3,4 x 0,2 cm do około 5,4 x 4,4 x 0,2 cm  

3 

1.104. Puzzle - pojazdy mix wzorów  
wykonane ze sklejki • 5 elem. • wym. około 21 x 15,5 cm  

3 

1.105. Puzzle  Drewniane puzzle przedstawiające wesołe zwierzątka gospodarcze. 24 elem. wym. 
około 30 x 22,5 cm  

3 

1.106. Puzzle  
Drewniane puzzle przedstawiające wesołe zwierzątka z Zoo. 24 elem. wym. około 30 x 22,5 
cm  

3 

1.107. Geometryczne kształty drewniane  
Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg kart zadań  
• 250 elem. • wym. od około 2,3 x 2,1 cm do około 5 x 4,3 cm\n• drewniane • grubość około 
1 cm  

3 

1.108. Karty zadań  
Zestaw dwustronnych kart zadań z grubego, lakierowanego kartonu z wzorami o dwóch 
stopniach trudności. • 20 kart • format: A4  

1 

1.109. Mozaika - Fantacolor mała  
• 160 kołeczków w 3 wielkościach około 1 x  
2,5 cm, 1,5 x 3 cm, 2 x 3,5 cm • podkładka o wym. około 22 x 16 cm • wym. walizeczki około 
23,5 x 18 x 4,5 cm  

3 

1.110. Kostka manipulacyjna  
Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy manipulacyjne.  
wym. około 30 x 30 x 30 cm  

1 

1.111. Kostka manipulacyjna z zebrą 
• wym. około 30 x 30 x 30 cm  

1 

1.112. Sznurowany but  
Kolorowe buciki ze sznurówką  
• wym. około 21 x 10 cm • sznurówka o dł. około 85 cm • z tworzywa sztucznego • płaski  

3 

1.113. Drewniana przewlekanka – farma  
Zabawa polegająca na łączeniu ze sobą poszczególnych elementów farmy za pomocą 
kolorowych sznureczków. # 10 elem. # 12 sznurków o dł. około 90 cm # wym. około 30,7 x 
20,3 x 0,8 cm  

3 

1.114. Młoteczkowa zabawa XX  
Podstawka, 6 walców w różnych kolorach oraz kulka. Młotek do wybijania.  
• wym. około 21 x 21 x 14 cm  

3 

1.115. Szafka z klockami  
Szafka wykonana z płyty laminowanej przeznaczona do przechowywania 10 zestawów 
klocków w plastikowych pojemnikach  
• wym. około 46,7 x 31,5 x 84 cm\n• 10 zestawów klocków w komplecie  

3 

1.116. Klocki drewniane, 50 szt  
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, zapakowane w poręczne wiaderka z 
twardego kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. Każdy zestaw zawiera obrazkową 
instrukcję z przykładowymi konstrukcjami.\n# 9 kolorów z różnymi wzorami # 10 
kształtów # 50 elem. o wym. od około 3 x 3 x 3 cm do około 9 x 3 x 1,4 cm # opakowanie o 
śr. około 18 cm i wys. około 18 cm.  

1 

1.117. Klocki drewniane Miasto, 75 szt.  
75 elem. o wym. od około 3 x 3 x 3 cm do około 9 x 3 x 1,4 cm # opakowanie o śr. około 22 
cm i wys. około 20 cm.  

1 

1.118. Klocki drewniane, 100 szt.  
6 kolorów # 8 kształtów # 100 elem. o wym. Od około 2,5 x 2,5 x 2,5 cm do około 7,5 x  
2,5 x 1,2 cm # opakowanie o śr. około 18  
cm i wys. około 18 cm.  

1 

1.119. Przewlekanka - jabłko z robaczkiem  
Wykonana z drewna przewlekanka w kształcie jabłka, z robaczkiem na sznurku. • wym. 
jabłka: śr. około 8,5 cm; wys. około 9,3 cm • dł. sznurka ok. około 80 cm myszka: dł. około 
6,5 cm; śr. około 1,3 cm  

3 

1.120. Przewlekanka - ser z myszką  
• wym. sera: około 9 x 5 x 14,3 cm • dł. sznurka ok. około 65 cm • myszka: dł. około 4,5 cm; 
śr. około 1,9 cm  

3 

1.121. Zestaw koralików w różnych kształtach, z literkami, do nawlekania i tworzenia 
naszyjników. Całość umieszczona w zasuwanym, drewnianym pudełku • 170 drewnianych 

1 
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korali literek o wym. Około 1,1 x 0,8 x 1 cm • 72 drewniane kolorowe koraliki w różnych 
kształtach (rybki, misia, motylka, kwadratu, koła, serduszka, kwiatka, gwiazdki, owalnym) 
• 8 kolorowych sznurówek o dł. około 75 cm • wym. około 28 x 24,5 x 2 cm  

1.122. Klocki wafle mix 500 w kartonie  
Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału.  
Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.  
500 szt. • wym. klocka około 3,5 x 3,5 x 0,5 cm\n• kwadratowe  

3 

1.123. Skrzynka budowniczego zawierająca narzędzia do.  
# skrzynka na narzędzia # 2 drewniane nakrętki # 4 drewniane podkładki w różnych 
kształtach # 5 drewnianych śrub # drewniany młotek # drewniany śrubokręt # drewniany 
klucz # wym. około 26 x 16,5 x 14 cm  

4 

1.124, Tempery 6 kolorów 6x1000 ml  
Farby na bazie wody. Dostępne w zestawach lub pojedynczo. # 6 szt. # poj. około 1000 ml  

3kpl. 

1.125. Tempera 1000 ml - jasny zielony  
Dostępne w zestawach lub pojedynczo - w butelkach. # poj. około 1000 ml  

3 

1.126. Tempera 1000 ml – pomarańczowy  
# poj. około 1000 ml  

3 

1.127. Tempera 1000 ml – różowy  
# poj. około 1000 ml  

3 

1.128. Pojemniczki na farbę dwukomorowe 5 szt. W jednym pojemniku mogą się znajdować dwa 
różne kolory farb. # 5 szt. # poj. około 236 ml  

3 kpl 

1.129 Fartuszki z rękawkami - 30 szt.  
wym. około 65 x 102 cm  

1kpl 

1.130. Fartuszki bez rękawków - 30 szt.  
wym. około 46 x 48 cm  

1kpl 

1,131. Zestaw pędzli okrągłych i płaskich - 30 szt.  
Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. # 30 szt. (15 okrągłych  
+ 15 płaskich) # rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12  

2kpl 

1,132. Zestaw pędzli do malowania 24 szt.  
Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem. Komplet, który składa się z 12 szt. 
pędzli o okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. # 24 szt.  

3kpl 

1.133. Wałki do malowania  
Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka około 6,5 cm • od 3 lat•  
ludzie, domy, wieżowce, samochody, ulica  

1kpl 

1.134. Wałki do malowania  
Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • szer. wałka około 6,5 cm • od 3 lat• 
drzewa, chmury, płotek, owieczki, góry.  

1kpl 

1.135. Wałki do malowania  
Zestaw 5 wałków z pianki do przenoszenia wzorów. • wym. 16 x 11 cm • szer. wałka około 
6,5 cm• choinki, prezenty, sanie, renifery, gwiazdki, anioły, bałwany, płatki śniegu  

1kpl 

1.136. Szablony owoce  
Szablony wykonane z tworzywa. • 6 szt. • wym. około 15 x 22 cm  

1kpl 

1.137. Szablony farma  • 6 szt.\n• dł. Boku około 20,3 cm  1kpl 

1.138. Szablony warzywa • 6 szt.\n• wym. około 15 x 22 cm  1kpl 

1.139. Szablony – rodzina • 6 szt.\n• wym. około 19 x 12 cm  1kpl 

1.140. Szablony pojazdy • 6 szt.\n• wym. około 20 x 20 cm  1kpl 

1.141. Szablony dzikie zwierzęta • 6 szt.\n• wym. około 20 x 20 cm  1kpl 

1.142. Szablony Bożonarodzeniowe • 6 szt.\n• śr. około 15 cm  1kpl 

1.143. Szablony – Wielkanoc # wym. około 14,5 x 15,5 cm  1kpl 

1.144. Podstawka na nożyczki  
Podstawka z tworzywa do bezpiecznego przechowywania 20 szt. nożyczek. • wym. około 
27 x 18,3 x 7,5 cm  

3 

1.145. Nożyczki przedszkolne 10 szt.  
# 10 szt. # wym. około 14 cm # okrągłe końcówki  

6kpl 

1.146. Nożyczki z podwójnym uchwytem  
# 1 szt. # wym. około 17 cm  

9 

1.147. Nożyczki dla leworęcznych  
# 1 szt. # wym. około 14 cm  

12 

1.148. Ostrzałka do ostrzenia stępionych nożyczek  1 

1.149. Zestaw do klejenia: klej 1 l i butelki do płynów 10 szt.  
Butelka do płynów, 10 szt. • Klej czarodziejski 1000 g, 1 szt.  

3kpl 

1.150. Automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków i kredek. wym. około 13,3 x 7,9 x 9 cm  3 

1.151. Biblioteczka stojąca  2 
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2. ZESTAW ZABAWEK DLA4-LATKÓW 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

2.1. Biblioteczka stojąca zielona 
Wyposażona w pojemnik na książki zprzegródkami, pod którym mieszcząsię dwie pufy. 
Wykonana z płyty laminowanej ogrubości ok. 18 mm, w odcieniu brzozy, ztrwałym 
obrzeżem ABS multiplex ogrubości ok. 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF; 
wym. ok. 81,5 x38 x 55 cm 

1  

2.2. Pufy do biblioteczki zielone- wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV, 
dostosowanewymiarami do biblioteczki. 2 szt.; wym. ok. 36x 36 x 28 cm 

2 kpl 

   2.3. Drzewko - szafka narożna. Kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych lub 
tematycznych. Służy doprzechowywania książek, gier i innych pomocy. Wykonana z 
płytylaminowanej w tonacji buku ikolorowej; wym. ok. 55 x 55 x 111 cm  

1  

2.4. Multikącik -kącik wielofunkcyjny  - Służy do zabaw w sklep, bądź teatr, spełniatakże 
funkcję biblioteczki. Posiadamakatkę z kieszeniami do przechowywania np. pacynek 
orazpółeczki do eksponowania książek lubakcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
wym. ok. 115 x 80 x 165 cm, wys. blatu ok. 65 cm 

1  

2.5. Drewniany kącik kuchenny – zielony 
Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana z drewna. 
Wyposażona w zlewozmywak,piekarnik i płytę grzewczą.wym. ok.  55 x 32 x 70,5 cm, wys. 
blatu ok. 50 cm 

1. 

Wyposażone w pojemnik na książki z przegródkami, pod którym mieszczą się dwie pufy  
• wym. około 81,5 x 38 x 55 cm  

1.152. Pufy do biblioteczki wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV, dostosowane 
wymiarami do biblioteczek stojących.  
• 2 szt. • wym. około 36 x 36 x 28 cm  

2kpl 

1.153. Wesoły i smutny – przeciwieństwa  
Gry edukacyjne, które składają się z kartoników, na których namalowano pary 
przeciwieństw.  
• 48 elem. o wym. około 7 x 7 cm • dla 1-4 graczy  

3 

1.154. Przeciwieństwa - Co z czym?  
Gry edukacyjne,  
• 48 elem. o wym. około 7 cm x 7 cm • dla 2-4 graczy  

3 

1.155. Zestaw puzzli - pory roku  
• wym. układanki po złożeniu około 32 x 6,5 cm • 20 elementów o wym.  
około 7,4 (lub 6,4) x 6,4 x 0,1 cm  

3 

1.156. Gry na zasadzie domina. Elementy wykonane z grubego kartonu. • 2 gry po 24 karty • wym. 
około 10 x 5 cm 

1 

1.157. Domino  
28 elem. o wym. około 7,5 x 3,5 cm # dla 1-4 graczy  

3 

1.158. Piankowe domino  
umieszczone w praktycznej torebce zamykanej na suwak, z uchwytem, wykonanej z 
tworzywa sztucznego. • 28 elem. • wym. około 18 x 9 x 1 cm  

1 

1.159. Puzzle Logika 3 w 1  
Gra polega na ułożeniu 24 minipuzzli z logicznie dopasowanymi do siebie obrazkami, np. 
królik + marchewka  

3 

1.160. Patyczaki  
# 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach: żółty, czerwony, niebieski, zielony o wym. 
około 12 x 1,5 cm # 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o wym. około 22,7 x 
14 cm # instrukcja # dla 1-2 graczy  

3 

1.161. Puzzle magnetyczne – ubranka  
• wym. planszy około 24 x 17 cm\n• 38 elem.  

1 

1.162. Puzzle magnetyczne – farma  
• wym. planszy około 24 x 17 cm\n• 24 elem.  

1 

1.163. Puzzle magnetyczne – samochody  
• wym. planszy około 24 x 17 cm\n• 41 elem  

1 

1.164. „ Czyj to cień” -Układanka polegająca na dopasowywaniu wizerunków zwierząt i postaci do 
ich cieni • min. 48 kolorowych kafelków z wizerunkami zwierzątek i bajkowych postaci o 
wym. około 7,5 x 7,5 cm  

3 

1.165. Poduszki emocje  
Przedstawiają wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie, 
zadowolenie, strach.  
• 6 szt. • śr. około 30 cm • wys. około 8 cm  

    1kpl      
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2.6. Zestaw do herbatki -Wykonany z drewna zestaw naczyń do popołudniowej herbatki: taca, 
2 kubki, 2 podstawki, herbata, cukierniczka, dzbanek, dzbanuszek na mleko, wym. do 19 x 
14 cm 

3  

2.7. Biblioteczka stojąca – biała -Wyposażona w pojemnik na książki z przegródkami, pod 
którym mieszczą się dwie pufy. Wykonana z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm, w 
odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości ok. 2 mm. Fronty 
wykonane z kolorowej płyty MDF. wym. ok. 81,5 x38 x 55 cm 

1  

2.8. Szafka w kształcie dziewczynki -Kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych 
lub tematycznych. Pozwala naprzechowywanie książek, gier, zabawek i pomocy 
dydaktycznych na półkach lub w pojemnikach. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji 
brzozy, o gr. ok. 18 mm i kolorowej płyty MDF. wym. ok. 110 x 50 x 145 cm. 2 pojemniki na 
kółkach 

2  

2.9. Teatrzyk-stragan - Wykonany ze sklejki o gr. ok. 18 mm. Dwustronna zasłonka w 
komplecie. wym. ok. 53 x 40 x 116 cm, wys. blatu ok. 67 cm 

2  

2.10. Kanapa dziecięca- biedronka- kolorowa kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania wczystości. Tkanina nie zawierająca ftalanów. wym. ok. 90 x 56 x 65,5 
cm,wys. siedziska 23,5 cm 

1  

2.11. Pufa biedronka - Miękka pufa w wesołych kolorach, wykonana z pianki, z pokrowcem z 
trwałej tkaniny PCV,łatwej do utrzymania w czystości. wym. ok. 46 x 54 x 43 cm, 
wym.siedziska ok. 30 x 50 x 26 cm 

1  

2.12. Kuchenka drewniana. Zestaw szafek imitujących kuchnię. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr. ok. 14 mm. Fronty z płyty MDF o gr. ok 14 mm. Moduł główny o wym. ok.  149,5 x 38,5 x 
126,5 cm. Blat o wym. ok. 112,4 x 38,5 cm na wys.ok. 60 cm. Drzwiczki 2 szafek z szybkami 
z plexi. Lodówkao wym. 36,6 x 38,5 x 66 cm z półką w środku. Moduł górny o wym. ok. 30,5 
x 30,5 x 112,4 cm. 

1  

2.13. Zestaw naczyń metalowych do zabawy 8 części. Naczynia zapewniają długie godziny 
kreatywnej zabawy. patelnia o śr. ok. 10 cm, 2 garnki o śr. ok. 7 i 9 cm, 3narzędzia do 
nakładania posiłków o dł. ok. 12 cm 

3  

2.14. Garaż z 3 autami - Trzypoziomowy parking z myjnią, windą i 3 autami w komplecie. wym. 
ok. 32 x 24 x 24,5 cm, auta o dł. ok. 6 cm 

1  

2.15. Biblioteczka z ławeczką - Mebel łączący funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy 
dostęp do książek, a także pełniący funkcję kącika czytelniczego. Wykonany z płyty 
wiórowej w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex, z kolorowymi elementami z płyty MDF. 
wym. ok. 98 x 90 x 66 cm, wys. siedziska ok. 34 cm 

1  

2.16. Dekoracja ścienna –Łąka - w żywych kolorach. Elementy dekoracji przymocowane na 
rzepy. Materiał: welur wypełniony gąbką. Mocowane do ściany za pomocą szlufek, wym. 
ok. 171 x 71 cm 

1  

2.17. Piankowy kącik - materac z wycięciem - prawy 
Materace i kolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje,grubość elem. ok.20 cm, wym. ok.  150 x 100 cm, wys. ok. 8 cm 

1  

2.18. Piankowy kącik - materac z wycięciem-lewy 
Materace ikolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje, grubość elem. ok.20 cm, wym. ok.  150 x 100 cm, wys. ok. 8 cm 

1  

2.19. Piankowy kącik – listki 
Materace ikolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 47 x 24 cm 

1  

2.20. Piankowy kącik - kwiatek składany 
Materace ikolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 50 x 29 cm 

1  

2.21. Piankowy kącik - tęczowy kwiatek 
Materace ikolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje, grubość elem. ok. 20 cm wym. ok. 47,5 x 22 cm 

1  

2.22. Piankowy kącik - trawa 
Materace ikolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 
PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i 
łączyć w różne kombinacje, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 52 x 19 cm 

1  

2.23. Straganik narożny  
Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny jest 
fantastycznym miejscem zabaw np. w sklep. Wykonany z płyty laminowanej o gr. ok. 18 
mm w tonacji brzozy. wys. blatuok. 52 cm., wym. ok. 93,2 x 75 x 125,4 cm 

1  
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2.24, Pralka drewniana 
Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wys. blatu ok. 
50,5 cm, wym. ok. 38 x 33,2 x 63 cm 

1  

2.25. Kuchenka drewniana 
Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wys. blatu ok. 
50,5 cm, wym. ok. 53 x 33,2 x 68,6 cm 

1  

2.26. Lodówka drewniana 
Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wym. ok. 38 
x33,2 x 100 cm 

1  

2.27. Szafka z mikrofalówką drewniana 
Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wys. blatu ok. 
50,5 cm, wym. ok. 38 x 33,2 x 74 cm 

1  

2.28. Zestaw obiadowy 
Zestaw dla 4 osób:  4 widelce, 4 noże, 4 łyżki,  4 kubeczki , 4 talerze, rondel z przykrywką, 
dł. elem. do15 cm 

3  

2.29. Produkty spożywcze : 8 produktów. Każdy produkt dzieli się na części, dzięki czemu służy 
do wyjaśnienia zagadnienia ułamków:1/2, 1/3, 1/4, 1/5, porównywania, identyfikowania 
tych wielkości. wym. pudełka ok. 30 x 28 x 7 cm 

3  

2.30. Zestaw szefa kuchni 
Wykonane z drewna i filcu produkty: deska, nóż, 4 warzywa do przecięcia na pół, 2 
grzybki, jajko, 2 plasterki sera, 3 części bagietki, 2 tosty, pizza, wym. do 20 x 12cm 

3  

2,31. Małe owoce 
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, realistyczne pod względem 
kształtu i koloru. 24 elem., wym. od ok. 4,5 do 13 cm 

3 kpl 

2,32. Małe warzywa 
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, realistyczne pod względem 
kształtu i koloru. 24 elem., wym. od ok. 4,5 do 13 cm 

3kpl 

2.33. Jajka w wytłoczce 
Jaja umieszczone w kartonowe w wytłoczce. 6 szt., wym. ok. 15 x 10cm 

3kpl 

2.34. Drewniany parking miejski - drewniany min. czteropoziomowy parking z podjazdami i 
ruchomą windą dla samochodów, warsztat z podnośnikiem, lądowisko dla helikopterów, 
min. 3 drewniane autka i drewniany helikopter. wym. ok. 58 x27 x 44,5 cm 

1  

2.35. Warsztat drewniany, wyposażony w młotek, śrubki, piłę, imadło itp. wym. ok.60 x 55 x 80 
cm 

3  

2.36. Drewniany piętrowy parking. Drewniany, min. czteropoziomowy parking z podjazdami 
iwindą dla samochodów umieszczoną na środku (winda jest ruchoma ze sznureczkiem i 
korbką), lądowisko dla helikopterów, mini stacja benzynowa, min. 2 drewniane autka, 
drewniany helikopter. wym. ok.48 x 30x 37,5 cm 

1  

2.37. Auto policyjne - dł. ok. 25 cm, 2 figurki w komplecie 3  

2.38. Auto medyczne - dł. ok. 25 cm, 2 figurki w komplecie 3  

2.39. Ciężarówka policyjna - dł. ok. 25 cm, 2 figurki w komplecie 3  

2.40. Straż pożarna W zestawie pojazd straży pożarnej i dwie figurki strażaków. dł. ok. 35 cm 3  

2.41. Ładowarka żółto-czarna Auto ładowarka z ruchomą łyżką. dł. ok. 28 cm 3  

2.42. Spychacz żółto-czarny. Auto spychacz z ruchomą łyżką. dł. ok. 28 cm 3  

2.43. Laweta niebiesko-biała. Opuszczana rampa pozwala umieścić samochody wewnątrz. 2 
małe auta, wym. ok. 72 x 18 x 25 cm 

6  

2.44. Helikopter -3 figurki, wym. ok. 30 cm 3  

2.45. Zestaw aut (5pracujących aut, traktor t z przyczepą i autko kid car, 42 szt., różne kolory), 3  

2.46. Jeep żółto-czarny- Czteromiejscowe auto terenowe. dł. ok. 28 cm 6  

2.47. Drewniany domek z mebelkami : wym. ok.  40,5 x 26,5 x 37 cm, 10 śrubo dł. ok. 4 cm, 17 
mebelków o wym. od ok. 3 x 3 x 3 cm do 9 x 5,5 x 3,2 cm, drabina o wym. ok. 19 x 6 x 1,5 
cm 

3  

2.48. Lalka szmaciana. Miękka lalka do przytulania, różne kolory włosów i ubranek dł. ok. 61 cm 3  

2.49. Lalka szmaciana. Miękka lalka do przytulania, różne kolory włosów i ubranek dł. ok 46 cm 3  

2.50. Lalka szmaciana. Miękka lalka do przytulania, różne kolory włosów i ubranek dł. ok. 46 cm 3  

2.51. Lalka szmaciana chłopiec. Miękka lalka do przytulania, różne kolory włosów i ubranek dł. 
ok. 56 cm 

3 

2.52. Lalka szmaciana chłopiec. Miękka lalka do przytulania, różne kolory włosów i ubranek dł. 
ok. 46 cm 

3  

2.53. Siusiający bobas. Lalka z twardym tułowiem. Po napojeniu siusia. Butelka w komplecie, 
różne wzory, butelka o dł. ok. 9 cm, dł. ok. 38 cm 

3  

2.54. Lalka z akcesoriami toaletowymi. Lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami 
toaletowymi, dł. ok. 38 cm, w komplecie nocnik, balsam, puder oraz butelka 

3  
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2.55. Lala wydająca dźwięk. Wydaje dźwięki, różne wzory, dł. ok. 30 cm 3  

2.56. Lalka Niemowlak mały, dł. ok. 19 cm 9  

2.57. Drewniane łóżeczko dla lalek z gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami. wym. ok. 52,5 x 30 
x 35 cm 

3  

2.58. Pościel do łóżeczka dla lalek. Prześcieradło, poduszka i kołderka o wym. ok. 52,5 x 30 x 35 
cm 

3 kpl 

2.59. Wózek głęboki z nosidełkiem. Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini 
"bagażnikiem". Wym. ok. 62 x 37 x 66 cm 

3  

2.60. Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem. Przednie kółko 
skrętne. Wózek można składać, by zminimalizować jego rozmiar podczas 
przechowywania. Gumowe kółka. wym. ok. 56 x 38 x 70 cm, wym. po złożeniu ok. 85 x 38 x 
17 cm 

3  

2.61. Wózek spacerowy z podnóżkiem -wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych 
kolorach, wym. ok. 58 x 36 x 62,5cm 

3  

2.62. Buda dla piesków – w komplecie 4. szt. szczeniaków - pacynek na palec. wym. ok. 14 x 12,5 
x 14 cm 

3kpl 

2.63. Miś -Miękka maskotka wys. ok. 35 cm 3  

2.64. Miś -Miękka maskotka wys. ok. 40 cm 3  

2.65. Miś  -Miękka maskotka wys. ok. 25 cm 3  

2.66. Maskotka anglojęzyczna piesek - umożliwia dzieciom zabawę po angielsku przez 
zapamiętywanie i ponowne powtarzanie materiału językowego z animowanych historyjek. 
wym. ok. 25 x 35 cm 

3  

2.67. Lalka w zimowym ubranku. Ruchome powieki, wydaje dźwięki, dł. ok. 40 cm 3  

2.68. Maskotka anglojęzyczna kotek - umożliwia dzieciom zabawę po angielsku przez 
zapamiętywanie i ponowne powtarzanie materiału językowego z animowanych 
historyjek.. wym. ok. 25 x 35 cm 

3  

2.69. Komplet pacynek z torbą. Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z torbą do ich 
przechowywania i przenoszenia. Torba wyposażona w uchwyt umożliwiający całkowite 
otwieranie i rozkładanie torby, a także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim 
miejscu. 14 pacynek o wys. od ok. 22 do 30 cm, wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48 cm, 
wym. otwartej torby ok. 63 x 96 cm 

3kpl 

2.70. Zestaw „Domek dla zwierząt” – farma -5 zwierzaków (owca, świnka, krówka, osioł, koń), 
wym. ok. 18 x 18 x28 cm 

3  

2.71. Zestaw fryzjerski duży. W komplecie: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka, perfumy, 2 
lakiery, pomadka, 3 spinki. wym. od ok. 14 x14 do 6 x 2 cm 

3  

2.72. Mały doktor 
Zestaw medyczny zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału, W zestawie: stetoskop, 
przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do badania ucha, 
termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska. wym. torby ok. 15 x 17 cm, dł. elem. 
od ok. 5 do 35 cm 

3  

2.73. Klocki mini wafle 
Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału. 
Klocki dają się wyginać. 500 szt. wym. klocka ok. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm, różne kształty 

3kpl 

2.74. Klocki wafle - Wiejska zagroda,  wykonane z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, min. 
216 elem. 

3kpl 

2.75. Klocki wafle wykonane  z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub 
mogą być łączone z podstawą. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, 48 klocków 
konstrukcyjnych – standardowych 

3kpl 

2.76. Klocki typu „clics” -  wykonane z polipropylenu, bezpieczne. wym. klocka 5 x 5 cm. Zestaw 
klocków w plastikowym pojemniku,do którego można przymocować kółka (w zestawie). 
Zestaw zawiera min. 463 klocki, 97 akcesoriów, naklejki, instrukcje do budowy 20 różnych 
konstrukcji, wym. pojemnika: ok. 40 x 29 x 28 cm, waga: ok. 3,450 kg. 

3  

2.77. Geometryczne kształty z tworzywa 
Zestawy kolorowych klocków. Min. 250 elem. wym. od ok. 2,3 x 2,1 cm do ok. 5 x 4,3 cm, 
plastikowe, grubość ok. 0,5 cm 

3kpl 

2.78. Klocki magnetyczne 30 szt. 
Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi. Za pomocą trójkątów, 
kwadratów, pięciokątów i innych kształtów, można zbudować trójwymiarowe budowle. 
wym. elem od ok. 5,5 do ok. 7 cm, min. 12 trójkątów, 18 kwadratów 

6kpl 

2.79. Szafka z klockami 
Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do 
przechowywania min. 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach, wym. ok. 46,7 x 
31,5 x 84 cm, Min. 10zestawów klocków w komplecie 

3  
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2.80. Biblioteczka z 2przegrodami, biała, którą można uzupełnić pojemnikami z tkaniny. 
Wykonana z białej płyty laminowanej, o gr. ok. 18 mm., wym. ok. 116,6 x 41,5 x 87,6 cm 

3  

2.81. Pojemnik z tkaniny – niebieski 
Lekki, składany pojemnik z tkaniny w różnych kolorach. Usztywnione dno, maksymalne 
obciążenie ok. 3 kg., wym. ok. 26,5 x 35 x 15 cm 

3  

2.82. Pojemnik z tkaniny – czerwony 
Lekki, składany pojemnik z tkaniny w różnych kolorach. Usztywnione dno, maksymalne 
obciążenie ok. 3 kg., wym. ok. 26,5 x 35 x 15 cm 

3  

2.83. Pojemnik z tkaniny – jasnozielony 
Lekki, składany pojemnik z tkaniny w różnych kolorach. Usztywnione dno, maksymalne 
obciążenie ok. 3 kg., wym. ok. 26,5 x 35 x 15 cm 

3  

2.84. Bębenek–jednostronny + 1 pałeczka, wym. ok. 20 x 3,5 cm. 30  

2.85. Trójkąt muzyczny. Trójkąt stalowy i młotek do uderzania. wym. ok. 10 cm młotek o dł. ok. 
12,3 cm 

30  

2.86. Marakasy - 2 szt. 
Wykonane z drewna. 2 szt. wym. ok. 20,5 x 5,5 cm 

37kpl 

2.87. Jingile – pałeczka 
6 par talerzyków, dł. ok. 23,5 x 5 cm 

30  

2.88. Drewniany ksylofon z pałeczkami 
Wykonany z drewna. wym. ok. 43 x 24,5 x 4 cm, dł. płytek ok. 10,5-24,5 cm, 2 pałeczki o 
wym. ok. 31 x 2 cm 

3  

2.89. Flet drewniany 
Flet prosty do nauki gry. Wykonany z drewna. dł. ok. 31,5 cm 

3  

2.90. Dzwoneczki na rękę - 4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie. 2 szt. dł. taśmy ok. 
23 cm, śr. dzwonka ok. 2 cm 

37kpl 

2.91. Woreczki z grochem 4 szt. 
Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Wym. ok. 12 x 12 cm, ok.100 g, 4 szt. 

19kpl 

2.92. Tunel prosty, śr. ok. 46 cm, dł. ok. 180 cm 6  

2.93. Aktywne ringo. Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej jakości tworzywa, które 
można rozciągać bez ryzyka odkształceń. śr. ok. 16,4 cm, 6 szt., różne kolory 

6kpl 

2.94. Piłeczka jeżyk - śr. ok. 5 cm, ok. 30 g 75  

2.95. Piłka nożna. Piłka do gry w piłkę nożną, wykonana z PCV. śr. ok. 23 cm 3  

2.96. Piłeczki z buźkami 
Piłeczki przedstawiające różne emocje - śr. ok. 15 cm, 6 szt. 

6kpl 

2.97. Piłka do skakania. Wytrzymują ok. 150 kg nacisku przyskakaniu. Wyposażona w stabilne 
uchwyty do trzymania. śr. ok. 55 cm. 

6  

2.98. Worki do skakania. Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. • różne kolory, 
wym. ok. 25 x 25 x 60 cm. 

6  

2.99. Lina bawełniana dł. ok. 10 m, śr. ok. 2 cm 3  

2.100. Skakanka, Sznurkowe skakanki, dł. ok. 2 m 30  

2.101. Hula hop - różne kolory, śr. ok. 60 cm  30  

2.102. Obręcze płaskie -śr. ok. 44 cm ( 4 szt. w komplecie, w czterech kolorach) 19kpl 

 2.103. Zestaw gimnastyczny. Drążki gimnastyczne o dł. ok. 70 cm - 8 szt., obręcze o śr. ok. 50 cm - 
4 szt., cegły łączniki - 4 szt., zaciski - 30 szt., pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone) 

6kpl 

2.104. Kręgle, 10 szt. 
Zestaw do gry w kręgle z 10 kręgli, 2 kul do ich rozbijania oraz maty ze wzorem do 
ustawienia. Wykonanie z twardej pianki. Wym. kręgla ok. 29 x 10 cm, śr. kuli ok. 15 cm, 
różne kolory. 

3kpl 

2.105. Gruszka mała czerwona – kształtki rehabilitacyjne 
Miękka  gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. 
Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. waga ok. 4 kg, śr. ok. 60 cm, wys. ok. 80 cm 

1  

2.106. Gruszka mała różowa – kształtki rehabilitacyjne 
Miękka  gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. 
Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. waga ok. 4 kg, śr. ok. 60 cm, wys. ok. 80 cm 

1  

2.107. Gruszka mała zielona – kształtki rehabilitacyjne 
Miękka  gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. 
Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. waga ok. 4 kg, śr. ok. 60 cm, wys. ok. 80 cm 

1 

2.108. Nożyczki przedszkolne 10 szt., wym. ok. 14 cm, okrągłe końcówki 8 kpl 

2.109. Nożyczki dla leworęcznych: wym. ok. 14 cm 12  

2.110. Nożyczki 3 wzory po 3 szt., wym. ok. 17 cm 9 kpl 

2.111. Fartuszek ze smokiem 
Fartuszek ochronny z rękawami wykonany z tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu. wym. 
ok. 37 x 49 cm 

25  



 

 -37- 

2.112. Fartuszki z rękawkami - 30 szt., wym. ok. 65 x 102 cm 1 kpl 

2.113. Fartuszek ochronny wykonany z tworzywa sztucznego. wym. ok. 38 x41 cm 25  

2.114. Zestaw pędzli okrągłych i płaskich -30 szt. Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach. 
Zróżnicowanie wielkości winno pozwalać dostosować pędzel do malowania małych i 
dużych powierzchni. 30 szt. (15 okrągłych+ 15 płaskich), rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12 

3 kpl 

2.115. Zestaw pędzli do malowania 24 szt. 
Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem. Komplet, który składa się z 12 szt. 
pędzli o okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. 24 szt. 

3 kpl 

2.116. Szablony owoce wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z 
wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 6 szt., wym. ok. 15 x 22 cm 

3kpl 

2.117. Szablony warzywa wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z 
wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 6 szt., wym. ok. 15 x 22 cm 

3kpl 

2.118. Szablony farma wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace z 
wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 6 szt., dł. boku ok. 20,3 cm 

3kpl 

2.119. Domino z pianki. Oczka posiadają fakturę. Zabawa rozwija spostrzegawczość i logiczne 
myślenie. 168 szt., 6 kolorów, wym. elem. ok. 4,5 x 2,3 x 1 cm 

3  

2.120. Drewniane liczydło z tablicą - wym. liczydła z tablicą ok. 25 x 9 x 30cm, wym. tablicy ok. 25 
x 23,8 x 1 cm, 22 magnesy o wym. od ok. 2,6 x 1,6 x0,2 cm do ok. 5,6 x 3,1 x 0,2 cm, 3, 
kawałki kredy o dł. ok. 7,6 cm, pisak do tablicy o dł. ok. 11,3 cm, gąbka o wym. ok. 5,2 x 3 x 
1,1 cm 

3  

2.121. Duża kostka z kropkami wykonana  z tworzywa, doskonała do zabaw i gier grupowych. 1 
szt. o dł.boku ok. 10 cm 

9  

2.122. Lupa z rączką2 w 1. Z jednej strony lupa posiada śr. ok. 80 mm i powiększenie 2x, a 
dodatkowo na rączce ma szkło o wym. ok. 25 x 11 mm i5x powiększenie. dł. ok. 19 cm 

30  

2.123. Domino 
Min. 28 elem. o wym. ok. 7,5 x 3,5 cm, dla 1-4 graczy 

6  

2.124, Domino - dopasuj drugą połowę 
Elementy wykonane z grubego kartonu. 2 gry po 24 karty, wym. ok. 10 x 5 cm. Polega na 
dopasowaniu do siebie dwóch części tego samego obrazka. 

6  

2.125. Puzzle rozwijające logiczne myślenie 
Gra polega na ułożeniu 24 mini puzzli z logicznie dopasowanymi do siebie obrazkami, np. 
królik + marchewka itp. 

6  

2.126. Piankowe domino z dużymi elementami.  Min, 28 elem., wym. ok. 18 x 9 x 1 cm 3  

2.127. Mozaika w drewnianym pudełku 
Drewniane klocki mozaiki służą do odtwarzania i tworzenia licznych wzorów oraz 
kombinacji kształtów i kolorów. Min. 40 elem. w kształcie rombów i trójkątów w 5 
kolorach, książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności 

6  

2.128. Polska - wokół symboli narodowych 
Pomoc porusza tematy takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), 
narodowość, obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. 
Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi 
prowadzenie zajęć. 

3  

2.129 Gra typu posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż. Pomoc składa się z pasków kontrolnych z 
ilustracjami w liczbie od 1 do 5 oraz pojedynczych obrazków odpowiadających ilustracjom 
na kolejnych paskach. Zadaniem dziecka jest, po usłyszeniu nazw/zobaczeniu ilustracji, z 
pojedynczych obrazków ułożyć taką samą sekwencję, a następnie sprawdzić poprawność 
wykonanego zadania poprzez porównanie z paskiem kontrolnym. Pomoc musi składać się 
z min. 5 zestawów. 

3  

2.130. Historyjki obrazkowe – zawody 
Układanki wykonane ze sklejki. Każda składa się z planszy o wym. ok. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm 
oraz 12 wyjmowanych obrazków o wym. ok. 5 x 5 x 0,4 cm. Znakomicie rozwijają 
umiejętność łączenia faktów poprzez rozpoznawanie obrazów. Obrazki pokazujące ludzi 
wykonujących różne czynności, należy przyporządkować w odpowiedniej kolejności do 
obrazka przedstawiającego narzędzia charakterystyczne dla danego zawodu. Poprawnie 
ułożone obrazki tworzą historyjkę. 

3  

2,131. Historyjki obrazkowe - 4 pory roku 
Układanki wykonane ze sklejki. Każda składa się z planszy o wym. ok. 22,2 x 21,3 x 0,8 cm 
oraz 12wyjmowanych obrazków o wym. ok. 5 x5 x 0,4 cm. Znakomicie rozwijają 
umiejętność łączenia faktów poprzez rozpoznawanie obrazów. Obrazki z dziećmi 
wykonującymi różne czynności, należy przyporządkować w odpowiedniej kolejności do 
obrazka przedstawiającego przedmiot charakterystyczny dla danej pory roku. Poprawnie 
ułożone obrazki tworzą historyjkę. 

3  

2,132. Szarfa pomarańczowa, wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 
3 cm 

20  
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2.133. Szarfa fioletowa,  wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 20 

2.134. Szarfa zielona, wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 20  

2.135. Szarfa czerwona, wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 15 

2.136. Globus fizyczny: śr. ok. 22 cm, wys. ok. 30 cm 3  

3. ZESTAW ZABAWEK DLA5-LATKÓW 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

3.1. Zestaw pędzli okrągłych i płaskich - 25 szt.  
Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia o wielu rozmiarach.  
Zróżnicowanie wielkości pozwalające dostosować pędzel do malowania małych i dużych 
powierzchni. # 10 szt. pędzli płaskich # 15 szt. pędzli okrągłych 

 
2 kpl 

3.2. Wyprawka - Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych przeznaczonych dla małej 
grupy (15 osób) na cały rok szkolny: 
• Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak. 
• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak. 
• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak. 
• Brystol A3/100 ark. biały 1 opak. 
• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów 1 opak. 
• Kredki - zestaw stolikowy 3 opak. 
• Folie piankowe, 15 arkuszy 1 kpl. 
• Tektura falista, 10 arkuszy 1 kpl. 
• Papier szary A3, 20 arkuszy 1 kpl. 
• Bibuła mix kolorów, 15 rolek 1 kpl. 
• Nożyczki przedszkolne, 10 szt. 2 kpl. 
• Klej czarodziejski 500 ml 
• Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl. 
• Mix pędzli duży - 25 szt. 1 kpl. 
• Kolorowe druciki 1 kpl. 
• Plastelina zestaw przedszkolny - 2,8 kg 1 opak. 
• Teczka szkolna z gumką A4 15 szt. 
• Zestaw gumek, 24 szt. 1kpl 

2kpl 

   3.3. Nożyczki przedszkolne 10 szt.  
# 10 szt. # wym. około 14 cm # okrągłe końcówki  

4 kpl 

3.4. Wyprawka kreatywna - zestaw różnorodnych produktów do urozmaicenia prac 
plastycznych dla całej grupy. 
• Kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl. 
• Duży mix kwadratów do origami, 2100 szt. 1 kpl. 
• Pompony, 100 szt. 1 kpl. 
• Kolorowe druciki, 100 szt.1 kpl. 
• Oczka mix, 10 g1 kpl. 
• Piankowe kształty 1000 szt.1 kpl. 
• Przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark.1 kpl. 
• Tektura falista kolorowa A4, 10 ark.1 kpl. 
• Jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark.1 kpl. 
• Tektura strecz kolory, 5 ark. 1 kpl. 
• Cekiny małe jesień-zima, 40 g 1 kpl. 
• Cekiny małe wiosna-lato, 40 g 1 kpl. 
• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. 2 kpl. 
• Brokatowe pudełeczko, 80 g 1 szt. 
• Klej introligatorski, 60 g 1 szt. 

2kpl 

3.5. Podstawka na nożyczki z tworzywa do bezpiecznego przechowywania 20 szt. nożyczek. • 
wym. około 27 x 18,3 x 7,5 cm  

2 

3.6. Nożyczki dla leworęcznych # 1 szt. # wym. około 14 cm  10 

3.7. Bezpieczne podkłady artystyczne 6 szt.  
Duże, kolorowe maty chroniące powierzchnię przed zabrudzeniem farbami, klejem, itp. 
Wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. # 6 szt. # wym. około 65 x 47 cm  

4kpl 

3.8. Pojemniczki na farbę dwukomorowe, w których można łączyć farby kolorami. W jednym 
pojemniku mogą się znajdować dwa różne kolory farb. # 5 szt. # poj. około 236 ml  

10kpl 

3.9. Fartuszki bez rękawków - 30 szt., wym. około 46 x 48 cm  2 kpl 

3.10. Dziurkacz w kształcie motyla do wycinania wzorów, także z folii piankowej. # 1 szt. # wym. 
elem. wyciętego około 1,6 cm # wym. około 6,5 x 4 x 5 cm  

2 

3.11. Dziurkacz w kształcie tulipana do wycinania wzorów, także z folii piankowej. # 1 szt. # 
wym. elem. wyciętego około 1,6 cm # wym. około 6,5 x 4 x 5 cm  

2 
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3.12. Dziurkacz w kształcie słońca do wycinania wzorów, także z folii piankowej. # 1 szt. # wym. 
elem. wyciętego około 1,6 cm # wym. około 6,5 x 4 x 5 cm  

3 

3.13. Dziurkacz w kształcie serca do wycinania wzorów, także z folii piankowej. # 1 szt. # wym. 
elem. wyciętego około 1,6 cm # wym. około 6,5 x 4 x 5 cm  

2 

3.14. Dziurkacz w kształcie gwiazdki do wycinania wzorów, także z folii piankowej. # 1 szt. # 
wym. elem. wyciętego około 1,6 cm # wym. około 6,5 x 4 x 5 cm  

2 

3.15. Szablony owoce  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• wym. około 15 x 22 cm  

2kpl 

3.16. Szablony farma  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• dł. boku około 20,3 cm  

2kpl 

3.17. Szablony warzywa  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• wym. około 15 x 22 cm  

2kpl 

3.18. Szablony - rodzina  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• wym. około 19 x 12 cm  

2kpl 

3.19. Szablony pojazdy  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• wym. około 20 x 20 cm  

2kpl 

3.20. Szablony dzikie zwierzęta  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• wym.około 20 x 20 cm  

1kpl 

3.21. Szablony Bożonarodzeniowe  
Szablony wykonane z tworzywa do wykonywania prac z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych. • 6 szt.\n• śr.około 15 cm  

2kpl 

3.22. Bibuła karbowana zebra  
# 1 rolka # wym. około 200 x 50 cm  

4 

3.23. Bibuła karbowana tygrys  
# 1 rolka # wym. około 200 x 50 cm  

4 

3.24, Bibuła karbowana żyrafa  
# 1 rolka # wym. około 200 x 50 cm  

4 

3.25. Bibuła karbowana żółw  
# 1 rolka # wym. około 200 x 50 cm  

4 

3.26. Bibuła karbowana pantera  
# 1 rolka # wym. około 200 x 50 cm  

4 

3.27. Klocki Plastyczne typu PlayMais - 1500 szt.  
Kolorowe elementy, które wyglądają jak chrupki kukurydziane i które można łączyć ze 
sobą tylko przy użyciu wody.  
Można z nich tworzyć płaskie elementy, trójwymiarowe budowle, malować po ich 
powierzchni, wycinać, rozcinać, tworzyć efekt pierza.  
1500 elem. o wym. ok. 3 x 1,5 cm • 4 biodegradowalne nożyki do modelowania • 4 gąbeczki 
• 24 arkusze edukacyjne  

2kpl 

3.28. Kredki 12 kolorów • w pudełku kartonowym • 1 opakowanie • różne wzory pudełek, • dł. 
Ok. 8 cm • śr. ok. 0,7 cm  

10 

3.29. Zestaw stolikowy kredek w drewnianej oprawie  
10 kolorów (żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, jasnozielony, jasny i 
ciemny niebieski, brązowy, czarny) • po 6 sztuk każdego koloru • dł.ok. 12 cm • śr. rysika 
ok.0,5 cm • wym. pudełka ok.13 x 12 x 7 cm.  

2kpl 

3.30. Zabawka edukacyjna do robienia eksperymentów typu „Fun bow - mini eksperyment z 
tęczą”  
W zestawie: • 7 g kryształków hydrożelowych • 3 kolory tabletek barwiących • instrukcja 
obsługi  

4 

3.31. Zabawka edukacyjna do robienia eksperymentów typu „Fun snow - mini eksperyment ze 
sztucznym śniegiem”  
W zestawie: • 5 g poliakrylanu sodu • drewniane mieszadełko • instrukcja obsługi  

4 

3.32. Kreda do malowania po betonie, w poręcznym wiaderku do przechowywania. Łatwo 
zmywalne za pomocą wody. # 6 kolorów # 50 szt.  

2kpl 

3.33. Torba małego muzyka, wykonana z tkaniny • wym. torby po złożeniu ok.42 x 42 cm • 17 
instrumentów: 
- tamburyn, śr. Ok.20 cm 
- maxi quiro z pałeczką, dł. Ok.40 cm 
- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. Ok.27 cm 
- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. ok.20,5 cm, ok.17,5 cm, ok.15,5 cm, ok.13 cm, ok.10,5 

2kpl 
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cm 
- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. Ok.5,5 cm 
- kastaniety z rączką, dł. Ok.21 cm 
- marakasy drewniane, dł.ok.23 cm 
- drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. Ok.4,5 cm 
- tamburyn z membraną, śr. Ok.20 cm 
- podwójny tonblok z pałeczką, dł. Ok.20 cm, śr. Ok.4,5 cm 
- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. Ok.20 cm, śr. Ok.3,5 cm 
- klawesy, dł.ok. 20 cm, śr.ok. 2,2 cm 
- marakas wałek, dł. Ok.20,5 cm, śr.ok. 5 cm • od 3 lat 

3.34. Kastaniety z rączką, wykonane z drewna. # dł.ok. 21 cm # wym. klapsa ruchomego ok.9,5 x 
4,5 cm  

50 

3.35. Marakasy - 2 szt.  
Wykonane z drewna. • 2 szt. • wym. ok.20,5 x 5,5 cm  

20kpl 

3.36. Dzwoneczki na rękę  
4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie. # 2 szt. # dł. taśmy ok.23 cm # śr. 
dzwonka ok.2 cm  

25kpl 

3.37. Drewniany ksylofon z pałeczkami  
Wykonany z drewna. • wym. ok.43 x 24,5 x 4 cm • dł. płytek ok. 10,5-24,5 cm  
2 pałeczki o wym. ok.31 x 2 cm  

2 

3.38. Skaczące żabki  
Gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu żabki do miseczki.  
• 16 szt. • 4 kolory • wym.ok. 5,5 x 5,5 cm • wiaderko o wym. ok.. 14 x 10,5 cm  

2 

3.39. Labirynt  
Gra zręcznościowa, polegająca na przeniesieniu metalowej kulki po trasie labiryntu tak, 
żeby nie wypadła z nosidełka.  
- dwie metalowe kulki o śr. Ok.1,2 cm  

2 

3.40. Nakładanka – zegar  
Drewniany zegar, który pomoże nauczyć rozpoznawania czasu. 13 elementów. # wym. 
Ok.29 x 29 cm  

2 

3.41. Geometryczne kształty drewniane  
Zestawy kolorowych klocków.. • 250 elem. • wym. od ok.2,3 x 2,1 cm do ok.5 x 4,3 cm\n• 
drewniane • grubość ok.1 cm  

2 

3.42. Karty zadań  
Zestaw dwustronnych kart zadań z grubego, lakierowanego kartonu z wzorami o dwóch 
stopniach trudności. • 20 kart  

1 

3.43. Mozaika – zamek  
Kolorowe mozaiki do układania różnych wzorów. Podkładka z tworzywa sztucznego, 
komplet różnokolorowych elementów do wpinania, łopatka do wyjmowania elementów i 
jeden arkusz ze wzorem.  
• wym. ok.14,3 x 14,3 cm • min. 266 elem. o wym. od ok 3 do ok 8 mm  

2 

3.44. Mozaika – helikopter  
Kolorowe mozaiki do układania różnych wzorów. Podkładka z tworzywa sztucznego, 
komplet różnokolorowych elementów do wpinania, łopatka do wyjmowania elementów i 
jeden arkusz ze wzorem.  
• wym. ok.14,3 x 14,3 cm • min. 266 elem. o wym. od ok 3 do ok 8 mm  

2 

3.45. Mozaika – lokomotywa  
Kolorowe mozaiki do układania różnych wzorów. Podkładka z tworzywa sztucznego, 
komplet różnokolorowych elementów do wpinania, łopatka do wyjmowania elementów i 
jeden arkusz ze wzorem.  
• wym. ok.14,3 x 14,3 cm • min. 266 elem. o wym. od ok 3 do ok 8 mm  

2 

3.46. Mozaika – biedronka  
Kolorowe mozaiki do układania różnych wzorów. Podkładka z tworzywa sztucznego, 
komplet różnokolorowych elementów do wpinania, łopatka do wyjmowania elementów i 
jeden arkusz ze wzorem.  
• wym. ok.14,3 x 14,3 cm • 266 elem. o wym. od ok 3 do ok 8 mm  

4 

3.47. Sznurowany but  
Kolorowe buciki ze sznurówką ułatwią opanowanie umiejętności sznurowania obuwia, 
wym. ok.21 x 10 cm • sznurówka o dł. ok. 85 cm • z tworzywa sztucznego • płaski  

8 

3.48. Koraliki z literkami  
Zestaw koralików w różnych kształtach, z literkami, do nawlekania i tworzenia 
naszyjników. Całość w zasuwanym, drewnianym pudełku.  
• 170 drewnianych korali literek o wym.ok. 1,1 x 0,8 x 1 cm • 72 drewniane kolorowe 
koraliki w różnych kształtach (rybki, misia, motylka, kwadratu, koła, serduszka, kwiatka, 
gwiazdki, owalnym) • 8 kolorowych sznurówek o dł. ok75 cm • wym. ok.28 x 24,5 x 2 cm  

2kpl 
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3.49. Klocki drewniane, do budowania budowli typu „Miasto” min. 75 szt.  
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, zapakowane w wiaderka z twardego 
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem.  
# min. 9 kolorów z różnymi wzorami # min. 11 kształtów # min. 75 elem. o wym. od ok.3 x 
3 x 3 cm do ok. 9 x 3 x 1,4 cm  

2kpl 

3.50. Klocki drewniane. Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, zapakowane w 
poręczne wiaderka z twardego kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. # min. 8 
kolorów z różnymi wzorami # min. 10 kształtów # min. 100 elem. o wym. od ok.3 x 3 x 3 
cm do ok.9 x 3 x 1,4 cm 

2kpl 

3.51. Klocki drewniane, do budowania budowli typu Farma, min. 50 szt.  
Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna, zapakowane w poręczne wiaderka z 
twardego kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. # 8 kolorów z różnymi wzorami # 
10 kształtów # min. 50 elem. o wym. od ok.3 x 3 x 3 cm do ok.9 x 3 x 1,4 cm  

2kpl 

3.52. Szafka z klockami, przeznaczona do przechowywania 10 zestawów klocków w 
plastikowych pojemnikach • wym. ok.46,7 x 31,5 x 84 cm\n• 10 zestawów klocków w 
komplecie  

2 

3.53. Zestaw klocków konstrukcyjnych . Kolorowe plastikowe klocki umożliwiające tworzenie 
różnorodnych konstrukcji • min. 257 elem. o wym. od ok.2,5 x 1 x 1,5 cm do ok.16,2 x 2 x 2 
cm  

2 

3.54. Klocki budowlane z kołami do składania pojazdów, wym. od ok. 1 x 2 cm do ok.9 x 2 cm • 
min. 300 szt.  

2kpl 

3.55. Klocki typu Waffle, wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału.  
Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Min. 500 szt. • wym. klocka 
ok. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm\n• różne kształty  

2kpl 

3.56. Klocki wafle – podstawa • wym. klocka ok.10 x 10 x 1 cm\n#  4 podstawy o wymiarach ok. 
36 x 36 cm dopasowane wymiarami do klocków wafli  

6kpl 

3.57. Klocki wafle - Wiejska zagroda • wym. klocka ok.10 x 10 x 1 cm, min. 216 elem.  2kpl 

3.58. Klocki wafle. Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub 
mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji • wym. 
klocka ok.10 x 10 x 1 cm • 48 klocków konstrukcyjnych - standardowych  

2kpl 

3.59. Klocki wafle mix 150, wym. klocka ok.10 x 10 x 1 cm # 150 elementów: klocki 
standardowe, zwierzęta afrykańskie oraz elementy łączące  

2kpl 

3.60. Warsztat budowniczego. 38 drewnianych i plastikowych elem. # wym. ok.55 x 28 x 81 cm  2 

3.61. Zestaw drewnianych narzędzi w blaszanym pudełku  
Zestaw narzędzi w poręcznej, metalowej walizce. • wym. walizki ok.19,5 x 13 x 7 cm • 
śrubokręt o dł. ok.12 cm • młotek o dł. ok.15 cm • klucz o dł. ok.15 cm • 5 śrub • 2 
podkładki z 2 otworami • 2 podkładki z 4 otworami  
duża podkładka o wym. ok.17 x 10 cm  

2 

3.62. Pojazd budowlany do skręcenia  
Zestaw do samodzielnego skręcenia pojazdu budowlanego z różnymi końcówkami, wraz z 
wiertarką.  
• wym. ok.15 x 9 x 10 cm • końcówki o wym. od ok.16 x 5 x 4 cm do ok.1 x 1 x 10 cm  

2 

3.63. Pędzące żółwie- gra planszowa  
Celem gry jest doprowadzenie swojego żółwia do sałaty.  
• plansza • 5 żółwi • 5 płytek z żółwiami • 52 karty • instrukcja  

2 

3.64. Wyspa smoków – gra  
Zadaniem dzieci jest wspólna odbudowa zamku.  
# dla 2-4 graczy # wym. pudełka ok.26 x 26 x 9 cm # pionki i kostka wykonane z drewna, 
pozostałe elementy z twardej tektury. Zawartość pudełka: # plansza do gry o wym. ok.41,2 
x 33 x 0,2 cm # 4 pionki o wym. ok.3,5 x 1,5 x 5 cm # 9 żetonów zamku o wym. od ok.4,2 x 
3,3 x 0,2 do ok.6,7 x 4,7 x 0,2 cm # 5 żetonów smoków o wym.ok. 4,2 x 4,2 x 0,2 cm # 4 
znaczniki postaci o śr.ok. 4,5 i gr. Ok.0,2 cm # kostka o boku ok.2 cm # instrukcja.  

2 

3.65. Dzielne Myszki - gra 
Plansza wykonana z grubego kartonu, pozostałe elementy z drewna. • dla 2-4 graczy • 
plansza o wym. ok.44 x 44 cm • kot o wys. Ok.5,5 cm • kostka • 18 myszek w 4 kolorach • 
20 elem. sera  

2 

3.66. Kolorowe Biedronki - gra 
Plansza wykonana z grubego kartonu, pozostałe elementy - z drewna.  
Biedronki mają wbudowane magnesy.  
dla 2-6 graczy • plansza o wym. ok.44 x 44 cm • 7 pionków o wys. Ok.4 cm • 8 biedronek o 
śr. Ok.3 cm • 56 "kropek" biedronek w 8 kolorach • plastikowa strzałka do planszy o dł. 
ok.7 cm • kartonowy żeton-stół o śr. Ok.9 cm  

2 

3.67. Lalka na rolkach  
Plastikowa lalka na rolkach. Posiada ruchome ręce i nogi oraz zdejmowane ubranko, rolki i 
inne akcesoria (plecak, kask, rękawiczki i ochraniacze). • wys. Ok.46 cm  

2 
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3.68. Lalka z pupilem - różne wzory  
Plastikowa lalka z małym pieskiem lub kotkiem. Posiada ruchome ręce i nogi oraz 
zdejmowane ubranko i buty. W zestawie: mały piesek lub kotek, torba do noszenia i 
buteleczka. • wys. Ok.43 cm • różne wzory  

2 

3.69. Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek wydaje 4 różne dźwięki. • dł. Ok.36 
cm  

2 

3.70. Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek wydaje 4 różne dźwięki. • dł. Ok.30 
cm  

2 

3.71. Lalka Chłopiec europejski # dł. Ok.41 cm  2 

3.72. Lalka Dziewczynka europejska  dł. Ok.41 cm  2 

3.73. Ubranka dla lalek – dziewczynka  
3 zestawy dziewczęcych ubranek dla lalek. Wymiarem dopasowane do lalek o dł. ok.38-41 
cm. • 14 części  

2kpl 

3.74. Ubranka dla lalek - chłopiec XX  
3 zestawy chłopięcych ubranek dla lalek. Wymiarem dopasowane do lalek o dł. ok.38-41 
cm. • 5 części  

2kpl 

3.75. Lalka z zestawem lekarskim  
Lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami medycznymi • dł. ok.38 cm  
w komplecie słuchawki medyczne, termometr oraz opakowanie witaminy C  

2kpl 

3.76. Lala wydająca dźwięki, dł. ok.30 cm  2 

3.77. Wózek głęboki z nosidełkiem z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem". # wym. ok.62 x 37 
x 66 cm  

2 

3.78. Wózek spacerowy z daszkiem z dolnym koszem oraz składanym daszkiem.  
Przednie kółko skrętne. Wózek można składać, by zminimalizować jego rozmiar podczas 
przechowywania. Gumowe kółka. • wym. ok.56 x 38 x 70 cm • wym. po złożeniu ok.85 x 38 
x 17 cm  

2 

3.79. Krzesełko do karmienia lalek w pastelowych kolorach. • wym. ok. 26 x 33 x 60 cm  2 

3.80. Łóżeczko dla lalek 3 w 1  
Łóżeczko, przewijak oraz miejsce zabaw dla lalek. # wym. ok.50 x 33 x 35 cm  

2 

3.81. Wyprawka bobasa  
Zestaw do karmienia w komplecie z 2 pieluszkami. • 2 pieluszki • miska o śr.ok. 12 cm • 
łyżka i widelec o dł. ok.10 cm • butelka o dł. ok.10 cm • butelka dł. ok.7 cm • smoczek  

4kpl 

3.82. Komplet pacynek z torbą  
Torba wyposażona w uchwyt,  
• 14 pacynek o wys. od ok.22 do 30 cm • wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48 cm • wym. 
otwartej torby ok.63 x 96 cm  

2kpl 

3.83. Komplet pacynek – zawody  
Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. • wys. Ok.26 - 28 cm • 10 szt.  

2kpl 

3.84. Torba na pacynki  
Wygodna torba do przechowywania i przenoszenia pacynek. Wyposażona w uchwyt, 
ekspres umożliwiający całkowite jej otwieranie i rozkładanie, a także w taśmy ułatwiające 
trzymanie pacynek na swoim miejscu.  
• wym. zamkniętej torby ok.63 x 48 cm • wym. otwartej torby ok.63 x 96 cm  

2 

3.85. Teatrzyk typu „Baby Beetles”  
Teatrzyk posiada praktyczne półki do przechowywania maskotek i innych materiałów 
edukacyjnych - wym. ok.90 x 65 x 170 cm • wys. Blatu ok.66 cm  

1 

3.86. Multikącik - Teatrzyk dla maskotek Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. 
Kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej. Wym. 90 x 65 x 158 cm • wys. Blatu 
ok.66 cm  

1 

3.87. Strażak – kostium . Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  2 

3.88. Policjant – kostium. Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  2 

3.89. Kucharz – kostium. Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 cm  2 

3.90. Pielęgniarka – kostium. Zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy. • wym. ok. 50 x 40 
cm  

2 

3.91. Domek letniskowy dla lalek  
Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek. Domek otwarty na jedną stronę, min. 19 
mebelków,  wym. ok.55 x 33 x 71 cm  

2 

3.92. Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami. Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, 
dziadek, siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw 
zawiera min. 6 laleczek. # wys. Ok.11 cm  

2kpl 

3.93. Stolik prostokątny na matę 
Stolik można wyposażyć w ukryte pod blatem pojemniki.  
Z każdej strony 5 nawiertów pod prowadnice w dwóch rzędach. Półki i wnęki 
przeznaczone do przechowywania mat.  

2 
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• wym. Ok.148,6 x 81 x 56 cm  

3.94. Dywanik typu „miasto”  
Dywanik na gumowym podłożu. • wym. ok.140 x 67 x 0,5 cm  

2 

3.95. Mini autka drewniane, 6 szt. Zestaw 6 drewnianych samochodzików z kółkami na 
metalowych osiach. W zestawie: taksówka, policyjny radiowóz, wóz strażacki, karetka, 
ciężarówka i spychacz. Wóz strażacki i spychacz posiadają ruchome elementy 
(odpowiednio: drabina i łyżka z szuflą). # dł. od ok.7,5 do ok.9 cm # szer. Ok.5,5 cm # wys. 
od ok.5,8 do ok.10,3 cm.  

4kpl 

3.96. Kącik Lodziarnia  
Kącik o wyglądzie lodziarni, z wysuwaną półką.  
• blat o wym. ok.71,5 x 44,5 cm na wys. ok. 62,5 cm • ok.15,5 cm powyżej blatu półka z 
białej płyty • dł. wysuwanej półki: ok.35 cm • wysuwana półka na wys. Ok.58,5 cm.  

1 

3.97. Zestaw lodów, 12 szt.  
Zestaw plastikowych lodów w 3 kształtach i rozmiarach • 12 szt. • 4 gałki w rożku o wys. 
Ok.14,6 cm i śr. maks. Ok.4,2 cm • 4 duże lody włoskie wafelku o wys. Ok.11,2 i śr. maks. 
Ok.5,7 cm • 4 małe lody włoskie w wafelku o wys. Ok.6 cm i śr. maks. Ok.3,8 cm.  

1kpl 

3.98. Zabawkowy Ekspres do kawy - Wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana górna 
klapka. Czajnik w komplecie. Ekspres wydaje dźwięk i świecą światła (po prawej stronie 
znajduje się przycisk ON/OFF). • wym. ok.16 x 13 x 21 cm • wym. czajnika ok.13 x 8 x 10 
cm  

1kpl 

3.99. Babeczki - drewniany zestaw z paterą  
Wykonana z drewna dwupoziomowa patera, na której można umieścić 12 różnych 
drewnianych babeczek i ciastek. # wys. Ok.25 cm # śr.ok. 17 cm i ok. 14,5 cm # wym. elem. 
od ok.7 x 2,5 x 2 cm do ok.5,8 x 4,5 x 4,2 cm.  

1kpl 

3.100. Tort urodzinowy  
Drewniany tort urodzinowy z wyjmowanymi elementami (kawałki tortu, świeczki i owoce) 
• wym. całkowite: ok.15 x 15 x 13,5 cm • 13 elem. o wym. od ok.5,9 x 1,2 x 1,2 cm do ok.15 
x 15 x 6 cm  

1 

3.101. Zabawkowa Kasa sklepowa z akcesoriami  
Kasa sklepowa wraz z akcesoriami (min. 9 produktów spożywczych), koszykiem i 
pieniędzmi (min.: karta, 21 monet, 7 banknotów). Wykonana z tworzywa sztucznego. 
Działający kalkulator i skaner. • wym. ok.28 x 14 x 9 cm • wym. koszyka ok.10 x 8,5 x 5 cm • 
wym. akcesoriów od ok.5 x 3 x 3 cm do ok. 9 x 3 x 3 cm  

2kpl 

3.102. Drewniany kącik kuchenny - kuchenka wykonana z drewna.  
Wyposażona w zlewozmywak, piekarnik i płytę grzewczą.  
# wym. ok.55 x 32 x 70,5 cm # wys. blatu ok.50 cm  

1 

 3.103. Zestaw do kawy  
Zestaw dla 4 osób. • 4 kubki • 4 łyżeczki • 4 talerzyki • dzbanek do kawy • kubek na 
śmietankę • cukierniczka • wys. elem. do ok.18 cm  

2kpl 

3.104. Zestaw obiadowy  
Zestaw dla 4 osób. • 4 widelce • 4 noże • 4 łyżki • 4 kubeczki • 4 talerze  
rondel z przykrywką • dł. elem. do ok.15 cm  

4kpl 

3.105. Zestaw do herbaty  
Zestaw dla 4 osób. • 4 filiżanki z podstawkami • 4 łyżeczki • kubek do śmietanki • 
cukierniczka • dzbanuszek do herbaty • wys. elem. do ok.12 cm  

2kpl 

3.106. Akcesoria do pieczenia ciast  
Zestaw przyborów kuchennych. # 6 foremek do ciast # miska # wałek do ciasta # nóż do 
krojenia pizzy # 2 łopatki do mieszania # dł. elem. do ok.28 cm  

4kpl 

3.107. Mata wodna  
Nylonowa mata, po której można malować specjalnym pisakiem, który napełnia się wodą. • 
wym. ok.45 x 30 cm • mazak na wodę ok.13 x 2 cm  

2 

3.108. Jajka w wytłoczce  
Jaja umieszczone w kartonowej wytłoczce. # 6 szt. # wym. ok.15 x 10 cm  

2kpl 

3.109. Pizza - zestaw drewniany  
Drewniana pizza dzielona na kawałki, z 3 rodzajami zdejmowanych składników (pomidor, 
pieczarka, brokuł). Kawałki pizzy i składniki łączą się na rzepy. # wym. całkowite: ok.23 x 
23 x 3 cm # tacka o śr. Ok.23 cm i wys. Ok.1,2 cm # łopatka o wym.ok. 18,5 x 4,5 x 1,6 cm # 
6 kawałków pizzy o wym. ok.9,7 x 9,7 x 2 cm # 18 składników o śr. Ok.3,4 cm i wys.ok. 0,5 
cm.  

2 

3.110. Zestaw małej fryzjerki  
W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka, lusterko, nożyczki, 4 spinki.  
wym. elem. od ok.4 x 2 cm do ok.15 x 17 cm  

4 

3.111. Zestaw małego medyka  
Praktyczna walizka z niezbędnymi akcesoriami lekarskimi. 13 akcesoriów w komplecie. • 
wym. walizki ok.19 x 10 x 12 cm • wym. akcesoriów od ok.5 x 6,5 cm do 47 x 12 cm  

2 
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3.112. Zabawkowy zestaw zwierząt safari  
• 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. ok. 7 x 3 x 6 cm  

2kpl 

3.113. Zabawkowy zestaw zwierząt z farmy  
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 x 3 x 6 cm  

2kpl 

3.114. Zabawkowy zestaw zwierząt dzikich  
• 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. ok. 9 x 3 x 12 cm  

2kpl 

3.115. Drewniany tor z wiaduktem - wym. całkowite ok.80 x 35,8 x 13,5 cm  
Min. 40 elem. o wym. od ok.4 x 3,2 x 1,9 cm do ok.25,5 x 4,3 x 4 cm  

2 

3.116. Mata z pojazdami  
Mata, która służy zarówno do zabawy samochodzikami, jak i do przechowywania zabawek:  
2 samochodziki. • mata o wym. ok90 x 70 cm (po złożeniu w pudełko ok.44 x 24 x 22 cm) • 
2 pojazdy o dł. ok.7 cm  

2kpl 

3.117. Garaż z pojazdami. Drewniany piętrowy garaż z szeregiem akcesoriów: windą, myjnią, 
dystrybutorem paliwa i lądowiskiem dla helikoptera na dachu. Dodatkowo w zestawie 3 
samochody i helikopter. # wym. całkowite ok.39,2 x 27,8 x 24,8 # wym. helikoptera ok.8 x 5 
x 4,7 cm # wym. samochodów ok.5,3 x 3 x 2,5 cm.  

2kpl 

3.118. Pojazdy w wiaderku. 20 szt. o wym. od ok. 4 x 9 cm do ok.11 x 5 cm # wym. wiaderka ok.22 
x 22 x 16 cm  

2kpl 

3.119. Autka  
Lekkie i wygodne w trzymaniu pojazdy Kółka samochodzików wykonane z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. Całość zapakowana w plastikowy pojemnik z przykrywką• 
Min. 36 różnych pojazdów dł. ok. 10 cm  

2kpl 

3.120. Helikopter. 3 figurki o wymiarze ok.30 cm  2kpl 

3.121. Auto terenowe. Pojazd terenowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. • 1 
szt. • dł. ok. 38 cm • różne kolory 

4 

3.122. Wywrotka z figurkami  
Poręczna i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu jak i 
na dworze. W zestawie 2 figurki. • wym. 26 x 16 x 16 cm  

2kpl 

3.123. Betoniarka z figurką. W zestawie 1 figurka. • wym. ok. 26 x 16 x 18,5 cm  2kpl 

3.124. Ładowarka żółto-czarna. Auto ładowarka z ruchomą łyżką. • dł. ok. 28 cm  2 

3.125. Ambulans z figurkami. Furgonetka ambulans z 2 figurkami i noszami. • dł. ok. 28 cm  2kpl 

3.126. Wywrotka Middle Truck. Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią załadunkową. • wym. 
ok.  32 x 20 x 25 cm.  

2 

3.127. Gigant traktor spychacz farmer  
Masywny i bezpieczny pojazd, dzięki czemu dziecko może np. usiąść na kabinie traktora i 
jeździć na nim odpychając się nogami. Wyposażony w ruchomą łyżkę traktora. Wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki 
czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. • dł. 
min. 60 cm 

2 

3.128. Dźwig, dł. min. 37 cm, z wyciąganym ramieniem do 54 cm  2 

3.129 Gdzie żyją zwierzęta - Gra skojarzeń, w trakcie której dziecko uczy się gdzie żyją zwierzęta: 
w gospodarstwie, w puszczy, na pustyni, na biegunach lub pod wodą.  
Min. 5 sześciokątów z grubego kartonu o dł. boku 7,5 cm przedstawiających miejsca, w 
których żyją zwierzęta • 30 kwadratów z grubego kartonu o dł. boku ok. 7,5 cm 
przedstawiających zwierzęta • kostka do gry o dł. boku ok.  3,5 cm  

2 

3.130. Memory – jedzenie  
Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową • min. 34 elem. (17 par) o wym. ok. 9 x 9 cm  

2 

3,131. Memory – kultury 
 Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową • min. 34 elem. (17 par) o wym. ok. 9 x 9 cm 

2 

3,132. Co robimy w tej części domu?  
Gra skojarzeń, w trakcie której dziecko uczy się klasyfikować codzienne czynności 
domowe, a także nabiera nawyku wykonywania ich w odpowiednich częściach domu: w 
kuchni, łazience, salonie/jadalni, w swoim pokoju i w ogrodzie/na tarasie. # 5 
sześciokątów z grubego kartonu o dł. boku 7,5 cm przedstawiających pomieszczenia w 
domu # 30 kwadratów z grubego kartonu o dł. boku 7,5 cm przedstawiających czynności # 
kostka do gry o dł. boku 3,5 cm  

2 

3.133. Domino  
Min. 28 elem. o wym. ok. 7,5 x 3,5 cm # dla 1-4 graczy  

2 

3.134. Puzzle Logika 3 w 1  
Gra polega na ułożeniu 24 minipuzzli z logicznie dopasowanymi do siebie obrazkami, np. 
królik + marchewka  

2 

3.135. Piankowe domino 
Piankowe domino z dużymi elementami. Min. 28 elem. • wym. ok. 18 x 9 x 1 cm  

2 

3.136. Domino - dopasuj drugą połowę  2 
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Gry na zasadzie domina, rozwijają logiczne myślenie i kreatywność. Elementy wykonane z 
grubego kartonu. • 2 gry po 24 karty • wym. 10 x 5 cm. Polega na dopasowaniu do siebie 
dwóch części tego samego obrazka.  

3.137. Liczmany – rodzina  
Zestaw kolorowych liczmanów wykonanych z elastycznego, wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Można myć je w zmywarce. Mogą być używane samodzielnie lub na 
podświetlanym stole • Min. 36 szt. • wym. od 7 do 10 cm  

2kpl 

3.138. Magiczne okulary  
Okulary pokazują dziecku jakie kolory są kolorami podstawowymi i co się dzieje jeśli je 
złamiemy innymi kolorami, ile może ich powstać i jaką mają nazwę. # wym. ok. 14 x 15 cm  

4 

3.139. Gra Tęcza  
Na kolorowej planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi przedmiotami. Dzieci zapamiętują 
ich położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć. • tęczowa 
plansza do gry o wym. 34 x 34 cm • obrazkami (po min. 6 obrazków w 6 kolorach) • dla 1-6 
graczy 36 kółeczek  

2 

3.140. Magnetyczna plansza – twarze  
Zestaw magnetyczny zawierający dwustronną planszę (po jednej stronie jest twarz 
chłopca, po drugiej dziewczynki). Służy do układania i opisywania różnych wyrazów 
twarzy postaci. Zawiera 51 różnych części twarzy. # wym. ok.33 x 26,5 cm  

2 

3.141. Geogram uczy rozróżniania prostych figur geometrycznych, rozwija spostrzegawczość, 
wyrabia zdolności manualne, uczy poznawania figur oraz pobudza wyobraźnię. Zestaw 
winien zawierać min.: 20 elem. ze sklejki w kształcie plastrów miodu o dł. boku 8 cm  

2 

3.142. Składanka logiczna  
Drewniana układanka ucząca rozpoznawania kształtów, kolorów, trenująca 
spostrzegawczość i logiczne myślenie. W zestawie co najmniej: drewniane pudełko o wym. 
ok. 41,5 x 29 x 6,5 cm • 6 tabliczek ze wzorami o wym. ok.25 x 6 cm • ok. 6 patyczków o dł. 
25 cm i śr. 1 cm • 6 podstawek o wym. ok. 8,5 x 6,5 x 2 cm • 42 kolorowe, klocki o wym. ok. 
3,5 x 3,5 cm  

2 

3.143. Znajdź różnice 3 - karty obrazkowe  
Gra polega na odnalezieniu wszystkich różnic znajdujących się na parach kart. Im więcej 
różnic tym stopień trudności jest większy. • min. 77 kart o wym. ok. 9 x 9 cm, w tym 60 z 
różnicami oraz 17 kart ze znakami i np. !, które służą do kontroli, ile jeszcze zostało różnic 
do odgadnięcia  

2 

3.144. Karty do percepcji wzrokowej  
Karty z różnokolorowymi kropkami ukrywają różne wzory, które stają się widoczne w 
zależności od nałożonego filtra kolorystycznego. Min. 
24 dwustronne karty o wym. ok. 15 x 15 cm • min. 6 filtrów o wym. ok. 13 x 13 cm  

2kpl 

3.145. Bystre oczko - zabawka edukacyjna polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego 
obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej 
stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Min. 210 twardych 
dwustronnie zadrukowanych plakietek,  4 duże dwustronne plansze, instrukcja z 
propozycjami min. 7 gier 

2 

3.146. Bystre oczko – karty  
Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwicząca analizę wzrokową i słuchową. 
Uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Polega na odszukaniu na planszy takiego 
samego obrazka, jaki widnieje na plakietce, wylosowanej przez osobę prowadzącą grę. • 
min. 48 kart o wym. ok. 11 x 7,4 cm • instrukcja z opisem pięciu gier  

2 

3.147. Puzzle - mój dzień  
Drewniane puzzle edukacyjne, które dają dzieciom możliwość zapoznania się z porami dnia 
i pomagają w nauce odczytywania i podawania godziny.  
• koło - zegar z oznaczeniami poszczególnych godzin o śr. 13 cm • min. 48 elem. o wym. ok. 
10 x 7 cm • drewniana podstawka pod zegar • śr.  po złożeniu ok. 46 cm  

2 

3.148. Puzzle - 4 pory roku  
Drewniane puzzle edukacyjne, które dają dzieciom możliwość zapoznania się z porami 
roku i ich cechami charakterystycznymi oraz pogłębienia wiedzy na ten temat. Koło z 
oznaczeniami poszczególnych miesięcy o śr. ok. 13 cm # min. 48 elem. o wym. ok. 10 x 7 cm 
# śr. po złożeniu ok. 46 cm  

2 

3.149. Skrzynka Zgadula  
Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie odgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku. 
Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce. • wym. ok. 
35,5 x 19,5 x38 cm  

2 

3.150. Magnetyczne litery pisane  
Literki winno łatwo przyczepiać się  do tablicy a także do tapet magnetycznych. Wykonane 
ze sklejki. Z każdej literki po 2 do 6 szt. • 83 elem.  wym. ok. 3 cm  

2kpl 

3.151. Magnetyczne litery drukowane  2kpl 
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Literki winny łatwo przyczepiać się do tablicy a także do tapet magnetycznych. Wykonane 
ze sklejki. Brak polskich znaków. Z każdej literki po 2 do 6 szt. • 83 elem., wym. ok. 3 cm  

3.152. Alfabet z obrazkami  
Zestaw dwustronnych kart. Każda karta zawiera z jednej strony literę drukowaną i pisaną 
(wraz z kierunkiem jej pisania) oraz ilustrację wraz z podpisem. Druga strona natomiast 
nie posiada obrazka - jedynie zapis litery, co daje możliwość zaadoptowania karty według 
własnych potrzeb. Wystarczy nakleić wybrany obrazek lub wykonać ilustrację. • 44 karty 
formatu A4  

2kpl 

3.153. Wyrazy  
Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Podczas zabawy, polegającej na układaniu z liter wyrazu pasującego do wybranego 
wcześniej obrazka, dzieci (przy współudziale starszego uczestnika) uczą się rozpoznawać i 
nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym 
w opakowaniu obrazkom. 

2 

3.154. Słowa na różne głoski  
To zestaw kart z ilustracjami, których nazwa rozpoczyna się określoną głoską. Karty mogą 
być wykorzystywane przez nauczycieli do prezentacji przy wprowadzaniu kolejnych liter 
alfabetu, podczas zajęć usprawniających umiejętność czytania i pisania oraz ćwiczeń 
logopedycznych przy usprawnianiu artykulacji danej głoski w nagłosie czy różnicowania 
głosek. • 287 obrazków format: A6  

2 

3.155. Poznajemy sylaby - Zestaw umożliwiający poznanie sylab otwartych z grupą spółgłoskową.  
Każda z sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne manipulowanie 
nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie materiału do indywidualnych możliwości 
dziecka. Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. • 123 karty o 
wym. 10,5 x 7,4 cm •  
60 żetonów w 4 kolorach do oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz głoski/litery „i” 
pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie  

2kpl 

3.156. Tabliczka ze szlaczkami czerwona do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, wym. 
ok. 30 x 21 cm  

6 

3.157. Tabliczka ze szlaczkami żółta do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych, wym. ok. 
30 x 21 cm 

6 

3.158. Kodeks dobrego zachowania w przedszkolu  
Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w pracy nad właściwymi zachowaniami 
dzieci w grupie rówieśniczej. Zawiera zestaw zasad dobrego zachowania się dziecka w 
szkole oraz przykłady konsekwencji ich nieprzestrzegania. Każda z zasad i konsekwencji 
wydrukowana została na oddzielnych tekturowych paskach zaopatrzonych w rzepy, dzięki 
którym można je łatwo przypinać do welurowej tablicy. Zasady i konsekwencje ich 
nieprzestrzegania przez dzieci (napisy wykonane drukowanymi literami) zobrazowane 
zostały prostymi rysunkami (wym. ok. 15 x 15 cm), aby wzmocnić ich odbiór oraz 
dostosować się do dzieci nie potrafiących jeszcze czytać. 24 kartoniki z rysunkami o wym. 
ok. 15 x 15 cm • 24 paski z zasadami i konsekwencjami o wym. ok. 8 x 45 cm • 3 czyste 
paski do wykorzystania przez nauczyciela  

2 

3.159. Plansza do wytupywania złości  
Wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są żółte 
kontury „rozzłoszczonych” stóp. wym. ok. 44 x 44 cm  

2 

3.160. Zegar - pokaż swój nastrój  
Plansze w kształcie zegarów pomogą dzieciom wyrazić, jak się czują w danym momencie. 
Zamiast ustawiać wskazówki na godzinach dzieci wybierają spośród umieszczonych na 
planszy ikon tę, która odpowiada ich samopoczuciu w danej chwili. Każda z plansz ma 
miejsce na umieszczenie 6 zdjęć lub obrazków. • 2 szt. • 16 zdjęć i 16 obrazków 
przedstawiających emocje • śr.  ok.41 cm, miejsce na zdj. o śr. 12 cm  

2kpl 

3.161. Drewniane stemple Emocje  
Drewniane stemple z wizerunkami dziewcząt i chłopców przedstawiają 10 różnych emocji, 
np. radość, smutek, zdziwienie. Przydają się zarówno do zabawy, jak i do komunikowania 
emocji. Dziecko może np. użyć stempla przedstawiającego jego obecny nastrój i przyczepić 
kartkę ze smutną lub wesołą buzią na drzwiach swojego pokoju. • drewno i guma • 10 szt. 
(śr. ok. 2,5 cm, wys. 3,5 cm)  

2kpl 

3.162. Kostka z kieszonkami  
Kostka wykonana z pianki, z pokrowcem z tkaniny PCV z przezroczystymi kieszonkami 
(miejsce na umieszczenie zdjęć lub obrazków z historyjkami ). Do zabaw w grupie. # wym. 
kostki ok. 20 x 20 x 20 cm # wym. kieszonki ok. 15 x 15 cm  

2 

3.163. Proszę, dziękuję, przepraszam – gra  
Gra uczy dzieci kulturalnego zachowania względem innych. Składa się z 12 kartonowych 
kart formatu A6, podzielonych na 2 zestawy.  
Pierwszy to różne zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do 

2 
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widzenia, powodzenia. Drugi to nazwy różnych sytuacji i miejsc: szkoła, dom, spotkanie z 
rówieśnikami, gra na komputerze, telefon, hobby. Pomoc umożliwia różnorodne ćwiczenia 
związane ze zwrotami grzecznościowymi i wymyślaniem zachowania odpowiedniego w 
danej sytuacji. Karty można np. wykorzystać razem z Kostką z kieszonkami. 

3.164. Rodzina - historyjki obrazkowe  
Przedstawia etapy rozwoju rodziny - od chwili, gdy chłopak i dziewczyna poznają się, 
poprzez ich ślub, narodziny dzieci, aż do czasu odchodzenia dzieci z domu. • 55 kart o wym. 
ok. 9,8 x 14,1 cm  

2 

3.165. Czasowniki po angielsku – zdjęcia  
Pomoce urozmaicające wprowadzanie i utrwalanie słownictwa, doskonałe do zabaw 
językowych# 108 fotografii o wym. Ok.7 x 7 cm # 108 podpisów o wym. Ok.7 x 3 cm 

2kpl 

3.166. Gra typu „Jak to się stało?”. Gra ma na celu uświadamiać dzieciom, jakie mogą być 
konsekwencje nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. • 4 tabliczki A3 • 
16 magnetycznych obrazków  

2 

3.167. Gra typu „Jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach?” Pomaga dzieciom poznawać 
zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń. • 4 tabliczki A3 • 24 
magnetyczne obrazki  

2 

3.168. Bezpieczeństwo w podróży Gra pomaga dzieciom poznawać i utrwalać zasady 
bezpiecznego podróżowania.  

1 

3.169. Bezpieczeństwo w podróży, cz. 2 Gra pomaga dzieciom poznawać i utrwalać zasady 
bezpiecznego podróżowania.  

1 

3.170. Moje pierwsze zasady ruchu  
Gra do nauki znaków drogowych przydatnych w codziennym życiu  
# kostka do gry o wym. Ok.3,5 x 3,5 x 3,5 cm # 6 znaków drogowych o wym. Ok.12,5 cm # 
21 ilustracji  

2 

3.171. Mata Drzewo - zestaw do kodowania. Tworzące całość pomoce do kodowania i 
odkodowywania, pozwalające na aktywne zdobywanie i poszerzanie wiedzy poprzez 
zabawę Rozwijają spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne 
myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania i klasyfikowania.  

2kpl 

3.172. Komplet kartoników do kodowania dla nauczyciela Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu, 
klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu, dekodowaniu. • 11 szt. • format A6.  

2kpl 

3.173. Komplet kartoników do kodowania dla dzieci.  
Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu, klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu, 
dekodowaniu. • 55 szt. (5 kompletów po 11 szt.) • wym.ok. 5 x 5cm.  

2kpl 

3.174. Kolorowe figury  
• 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 grubościach z tworzywa sztucznego  
wym. największego elem. Ok.7,5 cm • gr. 5 mm lub 1,7 mm.  

2kpl 

3.175. Duże liczydło na stojaku Koraliki w 2 kolorach. • wym. Ok.85 x 120 cm  2 

3.176. Zegar z magnesami Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, dzięki czemu 
może być umieszczany na tablicy. Zsynchronizowane wskazówki, śr. Ok.41 cm  

2 

3.177. Makatka - domek czterech pór roku. Makatka umożliwia ustawienie pory roku, miesiąca, 
dnia tygodnia, temperatury, pogody i zmian zachodzących w przyrodzie. Wym. 136 x 90 cm  

2 

3.178. Magnetyczna mapa Polski  
Kolorowa mapa Polski wprowadza w świat zagadnień geografii, środowiska i miast Polski. 
Mapa o wym. Ok.60 x 52 cm, 55 magnesów o wym. ok. 3 do 6 cm  

2 

3.179. Komplet magnesów typu „Stroje i kultura ludowa Polski” Komplet magnesów 
przedstawiających stroje ludowe z różnych regionów Polski  • 9 szt. o śr. ok. 7 cm • 18 szt. o 
śr.ok. 3,5 cm  

2kpl 

3.180. Globus fizyczny, śr. Ok.22 cm • wys. Ok.30 cm  2 

3.181. Gra typu „Zapamiętaj, pokaż…”. Ćwiczenia w naśladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu 
czynności oraz w zapamiętywaniu sekwencji ruchowych.  
• 24 karty o wym. Ok.14,5 x 14,5 cm  

2 

3.182. Gra edukacyjna typu Poznajemy miasta Polski. Pomoc składa się z plansz 
przedstawiających charakterystyczne obiekty wybranych miast Polski np.: Warszawy, 
Gdańska, Krakowa i Łodzi (zdjęcia i uproszczone rysunki oraz herby miast). 20 plansz 
formatu A3  

2 

3.183. Pomoc edukacyjna typu Polska - wokół symboli narodowych. Pomaga zapoznać dzieci z 
trudnym i często abstrakcyjnym zagadnieniem symboli narodowych. Pomoc porusza 
tematy takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, 
obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król.  

2 

3.184. Piankowy kącik trudnopalny - materac z wycięciem prawy. Miękki i bezpieczny. Elementy 
kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje. • grubość elem.  Ok.20 cm. 
Wym.ok. 150 x 100 cm # wys. Ok.8 cm  

2 

3.185. Piankowy kącik – tęcza. Miękki i bezpieczny kącik. Materace i kolorowe elementy 2 
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wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 
czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje • 
grubość elem. Ok.20 cm  • wym. Ok.63,5 x 35 cm  

3.186. Piankowy kącik – domek. Miękki i bezpieczny. Materace i kolorowe elementy zostały 
wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 
czystości. Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje • 
grubość elem. Ok.20 cm  • wym. Ok.51 x 62 cm  

1 

3.187. Piankowy kącik typu auto. Miękki i bezpieczny. Materace i kolorowe elementy wykonane z 
wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje.  
• grubość elem. Ok.20 cm• wym. Ok.63 x 30 cm  

1 

3.188. Gruszka mała zielona - kształtki rehabilitacyjne  
Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby 
siedzącej. • waga ok. 4 kg • śr. Ok.60 cm • wys. Ok.80 cm  

1 

3.189. Gruszka mała pomarańczowa - kształtki rehabilitacyjne  
Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby 
siedzącej. • waga ok. 4 kg • śr. Ok.60 cm • wys. Ok.80 cm  

1 

3.190. Pachołki małe 10 szt. W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. • wys. Ok.22 cm • 
10 szt.  

2kpl 

3.191. Wieloelementowy zestaw gimnastyczny, który pozwala na tworzenie różnych torów 
przeszkód. # drążki gimnastyczne o dł. Ok.70 cm - 8 szt. # obręcze o śr. Ok.50 cm - 4 szt. # 
cegły łączniki - 4 szt. # zaciski - 30 szt. # pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone)  

1kpl 

3.192. Tańczące szale  - Zwiewna i wytrzymała chusta.  
# wym. Ok.40 x 40 cm # 1 szt. # różne kolory  

50 

3.193. Drążki gimnastyczne  
• dł. min. 80 cm • śr. Ok. 2,5 cm • 4 szt . w komplecie. • różne kolory  

6kpl 

3.194. Obręcze # 4 szt w komplecie .# śr. Ok.50 cm  13kpl 

3.195. Ślady z fakturą – stopy (zestaw) 
Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy, o chropowatej powierzchni • wym. 
Ok.9 x 23 cm • 12 szt. (6 par)  

1kpl 

3.196. Strzałki - 6 szt.  
Wykonane z gumy, do zastosowania w torach przeszkód i ćwiczeń na orientację. • wym. 
Ok.15 x 38 cm • 6 szt.  

1kpl 

3.197. Sznurkowe skakanki. • 1 szt. • dł. Ok.2 m  10 

3.198. Worek do skakania z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. Wym. Ok.25 x 25 x 60 cm 2 

3.199. Guma do skakania • dł. ok. 200 cm  4 

3.200. Zręcznościowe kwiatki  
Drewniana zabawka, która ćwiczy zręczność oraz koordynację ruchowo-wzrokową. • 1 szt. 
• piłeczka o śr. Ok.3,7 cm • uchwyt z kielichem o wys. Ok.14,5 cm • różne wzory  

50 

3.201. Woreczki z grochem 4 szt. w komplecie 
Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez 
zabawę, usprawniają koordynację ruchową. • wym. Ok.12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.  

6kpl 

3.202. Szarfa czerwona  
Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. Ok.120 cm • szer.ok. 3 cm  

16 

3.203. Szarfa zielona  
Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. Ok.120 cm • szer.ok. 3 cm  

14 

3.204. Szarfa pomarańczowa  
Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. Ok.120 cm • szer.ok. 3 cm  

14 

3.205. Szarfa fioletowa  
Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. Ok.120 cm • szer.ok. 3 cm  

14 

3.206. Tunel Prosty śr. Ok.46 cm • dł. Ok.180 cm  2 

3.207. Plansza typu Wyprawa. Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami.  
Plansze wykonane z tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalające na stabilne 
przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze posiadają 
antypoślizgowy spód, ok. 150 x 150 cm  

1 

3.208. Plansza - typu “Szczęśliwy traf żabki” Gra zręcznościowa rozwijająca koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz doskonaląca, celność rzutów wym. ok. 150 x 150 cm  

1 

3.209. Chusta 3,5m  
Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych z grubą liną wszytą w środkowej 
części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty  
• śr. Ok.3,5 m  8 uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg • na środku siateczka  

2 

3.210. Piłeczka śr. Ok.5 cm • waga ok. 30 g  50 

3.211. Piłeczki z buźkami przedstawiające różne emocje. # śr. Ok.15 cm # 6 szt. w komplecie.  2kpl 
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3.212. Piłka do skakania. Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu,  uchwyty do trzymania. • śr. 
Ok.65  

2 

3.213. Dwustronna biblioteczka z aplikacją ( jeżyk z jabłkami po bokach regału). Wyposażona w 3 
półki z przegrodą z obu stron. wym.ok 76 x 72 x 86 cm  

1 

3.214. Biblioteczka z ławeczką  
Mebel łączy funkcję biblioteczki i siedziska, a także pełni funkcję kącika czytelniczego • 
wym. Ok.98 x 90 x 66 cm • wys. siedziska ok.34 cm  

1 

3.215. Koszyk nastawny wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
# wym. Ok.27 x 17 x 10 cm # różne kolory  

6 

3.216. Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, zatrzaski oraz 
otwory odprowadzające powietrze. • poj. Ok.52 l • wym. Ok.58 x 37 x 40 cm ( w dwóch 
rożnych zestawieniach kolorystycznych) 

4 

3.217. Szafka grzybek  
Kolorowa szafka do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych.  
n# wym. Ok.90 x 46 x 149 cm  

1 

3.218. Szafka uśmiechnięta gruszka  
Kolorowa szafki do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych.  
Wym. Ok.110 x 53 x 148 cm # 2 pojemniki na kółkach o wym. ok37 x 45 x 40 cm  

1 

4. ZESTAW ZABAWEK DLA6-LATKÓW 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

4.1. Magnetyczna mapa Polski 

Kolorowa mapa Polski wprowadza w świat zagadnień geografii, środowiska i miast Polski. 

Ruchome elementy dają możliwość omówienia danego zagadnienia w ujęciu 

przestrzennym. Możliwość umieszczenia elementu magnetycznego w różnych obszarach a 

mapie. Zestaw zawierający mapę oraz ok. 55 magnesów. Mapa o wym. ok. 60 x 52 cm, 

magnesy o wym. ok. 3 do ok. 6 cm 

 

2kpl 

4.2. Komplet magnesów o tematyce folklorystycznej ( do tablicy magnetycznej). 

Komplet magnesów przedstawiających stroje ludowe z różnych regionów Polski, a także 

charakterystyczne dla nich wzory i przedmioty. Piankowe magnesy z powierzchnią 

wykonaną zlakierowanego kartonu o śr. ok. 7 cm oraz o śr. ok. 3,5 cm 

2kpl 

   4.3. Kalendarz 

Tablica magnetyczna, na którejmożna umieszczać różne elementy kalendarza. Pomoc 

ułatwia zrozumienie pojęcia czasu: dni tygodnia, miesięcy, pór roku, ich trwania, początku 

i końca. Ilustracje posiadają magnes, dzięki czemu można dowolnie manipulować nimi na 

tablicy. Tablica magnetyczna owym. ok. 70 x 50 cm, ilustracje z porami roku, ilustracje-

puzzle, z których można utworzyć każdy krajobraz klimatyczny 31 kartoników z cyframi 

od 1 do 31, torba z magnesami samoprzylepnymi. 

2 kpl 

4.4. Mazaki suchościeralne do tablic: 4 kolory w komplecie 4kpl 

4.5. Zegar - plan dnia 

Dookoła tarczy umieszczone są symbole czynności, które dziecko wykonuje w ciągu doby. 

Obrazki są magnetyczne, co pozwala dzieciom samodzielnie dopasowywać czynności do 

odpowiedniej godziny, wym. ok. 71 x 71 cm, ok. 26magnetycznych obrazków 

2kpl 

4.6. Kolorowe szlaczki 

Kolorowe plansze z obrazkami zawierającymi różnego rodzaju linie. Pomoc do ćwiczeń 

usprawniających motorykę ręki i przygotowujących dopisania. Dzięki teczkom z tworzywa 

karty służą do wielokrotnego użytku. Dzieci wkładają karty w przezroczystej teczki i mogą 

po nich pisać załączonymi mazakami, ok. 19 kart formatu A4, teczki, 4 mazaki 

6kpl 

4.7. Szlaczki nawiązujące do pór roku 

Kolorowe plansze z obrazkami nawiązującymi do tematyki pór roku proponują ćwiczenia 

usprawniające motorykę ręki i przygotowujące do umiejętności pisania. Dzięki teczkom z 

tworzywa karty służą do wielokrotnego użytku. Zadaniem dziecka jest rysowanie po 

śladzie, ale również rysowanie własnych szlaczków i wzorów. Niektóre karty proponują 

ćwiczenia rysowania oburącz, ok. 40 kart formatu A4, teczki, mazaki 

2kpl 

4.8. Tabliczka do ćwiczeń oburącz w kształcie grzybków 

Oryginalna pomoc do ćwiczeń wpisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa 

identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za 

pomocą specjalnych patyczków.. Wykonane z płyty MDF, wym. ok. 41,5 x 22 cm 

4 
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4.9. Tabliczka do ćwiczeń oburącz w kształcie gwiazdek 

Pomoc do ćwiczeń wpisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione dwa identyczne wzory w 

lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych 

patyczków. Wykonane z płyty MDF, wym. ok. 41,5 x 22 cm 

4 

4.10. Tabliczka do ćwiczeń oburącz w kształcie jabłka 

Pomoc do ćwiczeń wpisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa 

identycznewzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za 

pomocą specjalnych patyczków. Wykonane z płyty MDF, wym. ok. 41,5 x 22 cm 

4 

4.11. Labirynt z magnesem z motywem zoo 

Zabawa polega na tym, aby za pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po 

labiryncie. Przykryty przezroczystą szybką pleksi. wym. ok. 39 x 33 cm, dwa rysiki 

2 

4.12. Magnetyczny mini labirynt z motywem zwierząt 

Kolorowy labirynt z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi, z magnetycznym patyczkiem na 

sznurku, wym. ok. 12 x 14 cm, dł. sznurka ok. 15 cm. 

6 

4.13. Klocki typu „clics”- wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do 

długotrwałego użycia. Wym. klocka 5 x 5 cm. Zestaw zawiera ok. 513 klocków oraz 

akcesoria do budowy różnych konstrukcji, instrukcję, wym. pojemnika: ok. 39,4 x 28,7 x 

28,9 cm. 

2kpl 

4.14. Wózek głęboki z nosidełkiem 

Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini „bagażnikiem”. Wykonany z dobrej 

jakości materiałów, wym. ok. 62 x 37 x66 cm 

4  

4.15. Wózek spacerowy z koszem na akcesoria 

Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie 

wykończony, wym. ok. 48 x 33 x 52,5 cm 

2  

4.16. Łóżeczko dla lalek drewniane 

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami. 

wym. ok. 52,5 x 30 x 35 cm 

2  

4.17. Betoniarka 

Betoniarka wyposażona jest w wąż, z którego, po napełnieniu zbiorniczka, tryska woda. 

Dziecko może napełnić „gruszkę” wodą, a dzięki zamontowanej korbie obracać nią mieszać 

jej zawartość, dł. ok. 59 cm 

2  

4.18. Zestaw pojazdów farmerskich, 4 szt. w komplecie ( o wym. ok. 16 x 4 x 5 cm) 2kpl 

4.19. Zestaw pojazdów wyścigowych z helikopterem 

W zestawie -4 auta i helikopter o wym. ok. 7 x 3 x 2cm. 

2kpl 

4.20. Auto 4x4 

Niezwykle wytrzymały pojazd o prostym, lecz jednocześnie ciekawym wzornictwie i 

mocnej konstrukcji zapewni wspaniałą zabawę na wiele lat. wym. ok. 36 x 23 x23 cm 

4  

4.21. Laweta czerwono-czarna 

Zabawkowa naczepa przewozi  2 modele samochodów sportowych. Opuszczana rampa 

pozwala umieścić samochody wewnątrz, wym. ok. 72 x 18 x 25 cm 

2kpl 

4.22. Kuchenka drewniana 

Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wys. blatu ok. 

50,5 cm, wym. ok. 53 x 33,2 x 68,6 cm 

1  

4.23. Szafka z mikrofalówką drewniana 

Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF. wys. blatu ok. 

50,5 cm, wym. ok. 38 x 33,2 x 74 cm 

1  

4.24. Lodówka drewniana: Wykonana z płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej 

płyty MDF. wym. ok. 38 x33,2 x 100 cm 

1  

4.25. Kuchenka wiejska 

Przyciski kuchenki i zlewu są ruchome, drzwi zmywarki i szafki otwierają się. Zlew jest 

całkowicie wyjmowany, dzięki czemu jest łatwy w utrzymaniu czystości. Aneks jest na tyle 

duży, że może się przy nim bawić kilkoro dzieci jednocześnie. Zabawka wykonana z płyty 

MDF, jej konstrukcja trwała i solidna, wym. ok. 77 x 34 x 95 cm 

1  

4.26. Kącik wielofunkcyjny( multikącik) 

Teatrzyk dla wszystkich maskotek, także interaktywnych maskotek anglojęzycznych oraz 

pacynek. Mebel solidny i bezpieczny, posiadający praktyczne półki do przechowywania 

maskotek i innych materiałów edukacyjnych. Wykonany z płyty laminowanej i kolorowej 

1  



 

 -51- 

płyty MDF. Kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej, wym. ok. 90 x 65 x 158 

cm, wys. blatu ok. 66 cm 

4.27. Zestaw gimnastyczny 

Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów przeszkód i 

ciekawych układów do ćwiczeń gimnastycznych. Drążki gimnastyczne o dł. ok. 70 cm - 8 

szt., obręcze o śr. ok. 50 cm - 4 szt., cegły łączniki - 4 szt., zaciski - 30 szt., pachołki - 4 szt. 

(2 żółte, 2 czerwone) 

2kpl 

4.28. Obręcze płaskie - śr. ok. 50 cm – 4 sztuki w komplecie – 4 kolory 13 kpl 

4.29. Pachołek z otworami – czerwony, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wys. ok. 30 

cm 

4  

4.30. Pachołek z otworami – żółty ,wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, wys. ok. 30 cm 4  

4.31. Zwiewne i wytrzymałe chusty nylonowe. wym. ok. 40 x 40 cm, 100% nylonu. 50  

4.32. Skakanka sznurkowe skakanki, dł. ok. 2 m 20 

4.33. Worki do skakania. Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. różne kolory, 

wym. ok. 25 x 25 x 60 cm 

8 

4.34. Klocki typu „diament” dające duże możliwości konstrukcyjne. Wzory są dołączone, ok. 15 

elem. w różnych kształtach, wym. od ok. 2,5 x 2,5 cm do 12,5 x 12,5 cm 

4kpl 

4.35. Chusta 3,5m 

Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej 

części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo 

w zabawach wielu osób. śr. ok. 3,5 m, 8 uchwytów, maksymalne obciążenie ok. 10 kg, na 

środku siateczka 

2 

4.36. Tunel Zygzak: śr. ok. 46 cm, dł. ok. 280 cm 4  

4.37. Piłka do skakania  

Wytrzymują 150 kg nacisku przyskakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. 

Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. ok. 

65 cm. 

4  

4.38. Piłka lekarska 2 kg 

Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. śr. ok.13,5 cm, waga ok. 2 kg 

4  

4.39. Piłeczki z buźkami,  przedstawiające różne emocje. Bardzo atrakcyjne dla dzieci do 

wykorzystania zarówno podczas zajęć ruchowych, jak i w zabawach dotyczących 

rozpoznawania, nazywania i naśladowania emocji. śr. ok. 15 cm ( 6 szt. w komplecie) 

2kpl 

4.40. Lornetka 

Powiększenie min. sześciokrotne, gumowe osłonki, pokrętło do ustawiania ostrości # 

soczewka o śr. ok. 35 mm, pasek do zawieszenia lornetki, dł. ok. 15 cm 

4  

4.41. Puzzle z Myszką Miki  100 el. 

Puzzle z Mikim i jego przyjaciółmi podczas zabawy na rolkach. Wysoką jakość, nasycenie 

kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany papier odbijający światło i 

wykorzystanie materiałów ekologicznych, wym. po złożeniu ok. 41 x 27,8 cm 

2  

4.42. Puzzle dotyczące recyklingu odpadów  

Puzzle przedstawiają porównanie zachowań i nawyków proekologicznych z zachowaniami 

nieekologicznymi dwóch rodzin. Jedna z nich segreguje odpady, druga - powiększa górę 

śmieci na składowisku. Puzzle pokazują korzyści z segregacji odpadów i możliwości ich 

ponownego przetworzenia - recyklingu. Przedstawiono również sposób postępowania ze 

zużytymi bateriami oraz przeterminowanymi lekami. 54 elem., wym. po złożeniu ok. 32,5 x 

47,5 cm 

2  

4.43. Puzzle dotyczące oszczędzania wody i ochrony środowiska 

Puzzle przedstawiają proste sposoby na oszczędzanie wody w codziennym życiu każdej 

rodziny oraz jaką drogą woda przepływa z ujęcia do domu i -po zużyciu - dalej do 

oczyszczalni i w końcu do rzeki. W skład puzzli wchodzi kolorowa ulotka edukacyjna w 

której opisano np. sposoby oszczędzania wody oraz wyjaśniono skąd bierze się woda w 

naszych domach i jak po jej zużyciu zostaje oczyszczana w oczyszczalni ścieków. Z myślą o 

ochronie środowiska 

54 elem., wym. po złożeniu ok. 32,5 x47,5 cm 

2  

4.44. Komplet magnesów z polskimi Parkami narodowymi 

Pomoc umożliwia zapoznanie dzieci z rozmieszczeniem najważniejszych obszarów 

chronionych na terenie naszego kraju, symbolami parków oraz zagadnieniem 

2kpl 
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powiększania się tych obszarów w ujęciu czasowym. Do pomocy dołączona jest tabela 

zawierająca zestawienie najważniejszych informacji o parkach narodowych. Piankowe 

magnesy z powierzchnią wykonaną zlakierowanego kartonu. 24 szt., śr. ok. 3,5 cm 

4.45. Monografia liczby 

Demonstracyjne i pomocnicze plansze do wprowadzania liczb od 0 do min. 16. Plansze 

przedstawiają konkretny zbiór przedmiotów i odpowiednią liczbę pisaną z zaznaczonym 

prawidłowym kierunkiem jej kreślenia. Pomoc ta w ciekawy sposób umożliwi poznanie 

liczby w aspekcie głównym oraz w aspekcie porządkowym. 17 kart formatu A4 

2  

4.46. Gra typu „bingo” z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 20 

2 zestawy po różnokolorowych 6 kart (dodawanie i odejmowanie), ok. 108 kartoników z 

działaniami. 

2  

4.47. Gra obrazująca dobre zachowanie na co dzień 

Pomoc ułatwiająca przyswojenie przez uczniów tzw. zasad dobrego zachowania. Min. 16 

prezentowanych zasad zobrazowanych dwiema ilustracjami –każda  jedna przedstawia 

zachowanie właściwe, druga zaprzeczające mu. Na odwrocie Kartna pisana jest zasada, 

którą dzieci mają odgadnąć (w grupie lub indywidualnie) po obejrzeniu ilustracji. Aby 

uatrakcyjnić zabawę do zestawu dołączone są kolorowe tabliczki, za pomocą których 

dzieci po odgadnięciu zasady mogą oceniać zachowania przedstawione na ilustracji w 

kategorii dobre – złe(zabawa w jurorów). Ok. 32 karty formatu A4, ok. 25 zielonych 

tabliczek, ok. 25 czerwonych tabliczek 

2  

4.48. Polska - wokół symboli narodowych 

Pomoc porusza tematy takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), 

narodowość, obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. 

Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi 

prowadzenie zajęć. 

2  

4.49. Układanka geometryczna 

Pomoc zawiera karty ze wzorami zawierającymi obrysy wszystkich elementów 

składowych oraz prezentującymi wzory z zaznaczonym konturem zewnętrznym. 

Układanka rozwija wyobraźnię twórczą, spostrzegawczość wzrokową oraz planowanie 

przestrzenne. Ok. 20 kart formatu A4 

2  

4.50. Onomatopeje - karty do prezentacji 

Karty z kolorowymi, czytelnymi rysunkami oraz podpisy wykonane wielkimi literami. 

Skonstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Min. 50 kart demonstracyjnych 

formatu A5 przedstawiających onomatopeje - wyrażenia dźwiękonaśladowcze w czterech 

kategoriach: zwierzęta domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki 

wydawane przez człowieka, instrukcja z propozycjami zabaw. 

2  

4.51. Poznajemy sylaby otwarte z grupą spółgłoskową - Gra ułatwiająca poznanie sylab 

otwartych z grupą spółgłoskową 

Każda z sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 

manipulowanie nimi podczas ćwiczeń Sylaby przedstawione przy pomocy wielkich liter 

drukowanych. Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, 

doskonalenia umiejętności rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania 

sylab oraz zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną sylabą. ok. 123 karty o 

wym. ok. 10,5 x 7,4 cm, ok. 80 żetonów w 4 kolorach do oznaczania samogłosek, 

spółgłosek oraz głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie 

2  

4.52. Poznajemy sylaby otwarte-Gra ułatwiająca poznanie sylab  

Każda z sylab znajduje się na osobnym kartoniku, co pozwala na swobodne 

manipulowanie nimi podczas ćwiczeń oraz dostosowanie materiału do indywidualnych 

możliwości dziecka. Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych. 

Zestawy można wykorzystać do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej, doskonalenia 

umiejętności rozpoznawania, porównywania, odczytywania i różnicowania sylab oraz 

zabaw słowotwórczych, np. tworzenia wyrazów z daną sylabą. ok. 254 karty o wym. ok. 

10,5 x 7,4 cm, ok. 80 żetonów w 4 kolorach do oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz 

głoski/litery „i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie 

2  

4.53. Gra typu posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż! 

To propozycja do ćwiczeń pamięci, uwagi słuchowej i wzbogacania słownictwa. Pomoc 

składa się z pasków kontrolnych z ilustracjami w liczbie od 1 do 5 oraz pojedynczych 

2kpl 
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obrazków odpowiadających ilustracjom na kolejnych paskach. Zadaniem dziecka jest, po 

usłyszeniu nazw/zobaczeniu ilustracji, z pojedynczych obrazków ułożyć taką samą 

sekwencję, a następnie sprawdzić poprawność wykonanego zadania poprzez porównanie 

z paskiem kontrolnym. Pomoc składa się z 5 zestawów. 

4.54. Gra typu „słowa i zdania” 

Karty mają na celu wzbogacanie słownictwa dziecka. Materiał językowy został podzielony 

na kategorie nadrzędne. Każda karta podzielona jest na dwie części: pierwsza to rysunki 

przykładowych desygnatów należących do danej kategorii nadrzędnej, druga to miejsce, w 

którym dzieci samodzielnie mogą dorysować lub wkleić inne rysunki przedstawiające 

przedmioty z omawianej kategorii. Dołączone wzory służą dziecku jako pomoc w 

tworzeniu zdania o różnej długości z wybranym wyrazem z danej kategorii. Dziecko ma 

ułożyć zdanie składające się z tylu wyrazów, ile ma zaznaczonych kółek na pasku 

kontrolnym. Wypowiadając każde kolejne słowo zdania dotyka palcem jednego kółka. Ok. 

22 karty formatu A4 

2kpl 

4.55. Gra wprowadzająca do poznania czasownika 

Pomoc zawiera materiał, który pozwala na 4 rodzaje ćwiczeń. Ćwiczenia uświadamiają 

dziecku, że forma czasownika zmienia się w zależności od tego, czy to o czym mówimy 

działo się wczoraj, dzieje się teraz, czy dopiero będzie się działo w przyszłości, pokazanie 

dziecku, że różne osoby będą używały innej formy tego samego czasownika. Dołączone 

karty opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Ok. 136 kartoników z 

obrazkami czynności o wym. 6 x 6 cm, plansza czasu formatu A4, 2plansze do ćw. odmiany 

czasownika przez osoby formatu A4, 5kontrolnych kart pracy formatu A4 

2kpl 

4.56. Ocena dojrzałości szkolnej dziecka  

Opracowanie pomaga poznać gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Posługując się 

niniejszym narzędziem można ocenić sprawność dziecka w zakresie: motoryki dużej, małej 

i grafomotoryki; poziomu funkcjonowania analizatorów: wzrokowego, słuchowego oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej; poziomu rozwoju mowy; umiejętności matematycznych, 

rozwoju emocjonalno-społecznego oraz określić lateralizację. Dla każdego z wymienionych 

obszarów dołączone próby i załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia. Zawartość: 23 

karty formatu A4, 12 szt. kartoników o wym. ok. 3 x 3 cm, 6 szt. kartoników o wym. ok. 9 x 

9 cm, 6 szt. kartoników o wym. ok. 15 x 10 cm, 42szt. kartoników o wym. ok 4 x 4 cm, 

instrukcja 

2kpl 

4.57. Ćwiczenie typu „obrazkowe warsztaty” przeznaczone są dla dzieci przygotowujących się 

do nauki pisania. Celem „obrazkowych warsztatów" jest zachęcenie dorysowania, 

ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości oraz utrwalanie 

właściwych nawyków ruchowych podczas kreślenia. ok. 40 kart formatuA4, 8 teczek, 4 

mazaki 

2kpl 

4.58. Karty ułatwiające poznawanie miast Polski 

Pomoc składa się z plansz przedstawiających charakterystyczne obiekty wybranych miast 

Polski np.:Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi(zdjęcia i uproszczone rysunki oraz 

herby miast). Do kart dołączona winna być książeczka z legendami oraz rysunkami do 

pokolorowania(możliwość kserowania). Ok. 20plansz formatu A3 

2  

4.59. Kodeks dobrego zachowania w przedszkolu 

Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w pracy nad właściwymi 

zachowaniami dzieci w grupie rówieśniczej. Zawiera zestaw zasad dobrego zachowania się 

dziecka w szkole oraz przykłady konsekwencji ich nieprzestrzegania. Każda z zasad i 

konsekwencji wydrukowana została na oddzielnych tekturowych paskach zaopatrzonych 

w rzepy, dzięki którym można je łatwo przypinać do welurowej tablicy. Zasady i 

konsekwencje ich nieprzestrzegania przez dzieci (napisy wykonane drukowanymi 

literami) zobrazowane zostały prostymi rysunkami (wym. ok. 15 x 15 cm), aby wzmocnić 

ich odbiór oraz dostosować się do dzieci nie potrafiących jeszcze czytać. 24 kartoniki z 

rysunkami o wym. ok. 15 x 15 cm • 24 paski z zasadami i konsekwencjami o wym. ok. 8 x 

45 cm • 3 czyste paski do wykorzystania przez nauczyciela 

2  

4.60. Kształty do układanki geometrycznej -16 szt. różnych kształtów wykonanych ze sklejki 2kpl 

4.61. Domino,  polegające na dopasowywaniu identycznych obrazków widocznych na 

kartonikach lub takiej samej ilości kropek. 28 elem. o wym. ok. 10 x 5 cm, dla 1-4 graczy 

2  

4.62. Memory – zwierzaki 2  
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Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne myślenie i 

koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu danego tematu. 34 elem. (17par) o wym. ok. 

9 x 9 cm 

4.63. Memory – jedzenie 

Gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne myślenie i 

koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu danego tematu. 34 elem. (17par) o wym. ok. 

9 x 9 cm 

2  

4.64. Domino – Symetria 

Domino polega na dopasowywaniu identycznych obrazków widocznych na kartonikach 

lub takiej samej ilości kropek.. 28 elem. o wym.ok. 7,5 x 10,5 cm, dla 1-4 graczy 

2  

4.65. Karty „bystre oczko” 

Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwicząca analizę wzrokową i 

słuchową. Uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Polega na odszukaniu na planszy 

takiego samego obrazka, jaki widnieje na plakietce, wylosowanej przez osobę prowadzącą 

grę. 48 kart o wym. ok.11 x 7,4 cm, dla 2-6graczy 

2  

4.66. Ślimak z literkami 

Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z 

drewna. 26 elem., wym. ok. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm 

4  

4.67. Zestaw klocków drewnianych 

Zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego drewna klocków to idealna, rozwijająca 

wyobraźnię zabawka. W skład zestawu wchodzi 50 klocków o różnych kształtach, wym. od 

ok. 2,5 x 2,5 x 2,5 cm do 7,5 x 2,5 x 2,5 cm 

2kpl 

4.68. Klocki ażurowe 

Zestaw elementów z tworzywa sztucznego, do tworzenia wielu fantazyjnych konstrukcji. 

145 szt. , 5 kolorów, śr. ok. 5 cm 

2kpl 

4.69. Klocki wafle - Wiejska zagroda 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być 

łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki 

z tej serii winny być kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając 

możliwości zabawy. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, 216 elem. kartonie o wym. ok.  47 x 31 

x 37,5 cm 

2kpl 

4.70. Klocki zoo - średni zestaw 

Precyzyjnie wykonane klocki o różnorodnych kształtach, dające się łatwo składać. Zabawa 

stymuluje wyobraźnię i rozwija zdolności manualne dziecka. W zestawie znajdują się 

główki zwierzątek(np. żyrafa, pies, kotek, koń, małpka, papuga, zając i słoń). wym. od ok. 2 

x 2 cm do śr. ok. 5 cm. 72 elem. 

2kpl 

4.71. Lalka z zestawem toaletowym - w komplecie z toaletą i przyborami toaletowymi, 

opakowanie: karton, dł. ok. 33 cm 

2kpl 

4.72. Ubranka dla lalek – dziewczynka (3 zestawy dziewczęcych ubranek dla lalek. Wymiarem 

dopasowane dolalek o dł. ok. 38-41 cm. 14 części) 

2kpl 

4.73. Ubranka dla lalek – chłopiec (3 zestawy chłopięcych ubranek dla lalek. Wymiarem 

dopasowane dolalek o dł. ok. 38-41 cm. 5 części) 

2kpl 

4.74. Krzesełko do karmienia lalek,  wykonane z dobrej jakości materiałów w pastelowych 

kolorach. wym. ok. 26 x 33x 60 cm 

2  

4.75. Duży bobas z dźwiękiem, miękki korpus, wydaje dźwięki, opakowanie: folia, dł. ok. 51 cm 2  

4.76. Lalka w zimowym ubranku 

Ruchome powieki, wydaje dźwięki, opakowanie: folia, różne wzory,dł. ok. 40 cm 

2  

4.77. Niemowlak mały :Opakowanie: folia, różne wzory, dł. ok. 19 cm 6  

4.78. Jajka w wytłoczce 

Jaja umieszczone w kartonowej w wytłoczce. 6 szt., wym. ok. 15 x 10cm 

2kpl 

4.79. Zestaw szefa kuchni 

Zestaw szefa kuchni z fartuchem w komplecie. 11 narzędzi i garnków o wym. od ok. 11 x 

11 cm do 19 x 13 cm, fartuch o wym. ok. 40 x 48 cm, czapka o śr. ok. 15 cm, rękawica o 

wym. ok. 17 x 13 cm 

2kpl 

4.80. Zabawkowy Ekspres do kawy, wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana górna klapka. 

Czajnik w komplecie. Ekspres wydaje dźwięk i świecą światła (po prawej stronie znajduje 

się przycisk ON/OFF). wym. ok. 16 x 13 x 21 cm, wym. czajnika ok. 13 x 8 x 10 cm 

2kpl 
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4.81. Blender, wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana klapka, zdejmowany kielich. 

Wydaje dźwięk, wym. ok. 13 x 10 x 20 cm 

2 

4.82. Suszarka do naczyń wraz z kuchenną zastawą. W zestawie po 4 kubki, talerze, widelce, 

noże, łyżeczki, gąbka, patelnia, cedzak, łopatka, łyżka, pokrywka, garnek. wym. akcesoriów 

ok. 5-13 cm, wym. ok. 30 x 30 x 7 cm 

2kpl 

4.83. Duży zestaw kuchenny 

Zestaw kuchenny 13 elementów: czajnik, rondel, naczynie do odcedzania, patelnię, 

patelnię teflonową, w ok, naczynie żaroodporne, łyżkę, łopatkę, cedzak, sitko. wym. od ok. 

8 x 8 do 9 x18 cm  

2kpl 

4.84. Zestaw do herbaty dla 4 osób. 4 filiżanki z podstawkami, 4 łyżeczki, kubek do śmietanki, 

cukierniczka, dzbanuszek do herbaty, wys. elem. do ok. 12 cm 

2kpl 

4.85. Akcesoria do pieczenia ciast 

Zestaw przyborów kuchennych. 6foremek do ciast, miska, wałek do ciasta, nóż do krojenia 

pizzy, 2łopatki do mieszania. dł. elem. do ok. 28 cm 

2kpl 

4.86. Zestaw żywności do zabawy 

Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z tworzywa sztucznego. 122 elem. wym. 

od ok. 11 x 3,5 x 3,5, do ok. 5 x 3 x 0,2 cm 

2kpl 

4.87. Wózek lekarski-wyposażony w wygodną półkę, którą można umieszczać na dwóch 

wysokościach, wyposażony w zestaw przyrządów umieszczonych w poręcznym wózku na 

kółkach, co ułatwia przenoszenie i pomaga utrzymać porządek po zakończonej zabawie. 

wys. ok. 59 cm, poj. wiaderka ok. 2 l 

2kpl 

4.88. Zestaw fryzjerski duży 

W komplecie: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka, perfumy, 2 lakiery, pomadka, 3 spinki. 

wym. od ok. 14 x 14 do ok. 6 x 2 cm 

2kpl 

4.89. Poduszki okrągłe 20 szt. w zestawie 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione 

gąbką. śr. ok. 35 cm, wys. ok. 3 cm 

2kpl 

4.90. Stojak mobilny na poduszki podwójny 

Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości ok. 18 mm, mobilny, na20 szt. poduszek 

do siedzenia, wym. ok. 84 x 46 x 42,5 cm 

2  

4.91. Poducha -Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z 

tkaniny bawełnianej. śr. ok. 100 cm 

1  

4.92. Formuła 1 -wym. ok. 28 x 7 x 13,5 cm 6  

4.93. Pufy kwiatek - 6 elem. 

6-częściowy, kolorowy zestaw kształtek do zabawy i wypoczynku. Można go składać w 

dowolny sposób, doskonale posłuży jako stoliczek z siedziskami - półkolami. W jednej z 

dwóch wersji: W pierwszej, lementy obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, 

łatwą do utrzymania w czystości. W drugiej elementy w całości wykonane z poliuretanu 

(PU). duże koło o śr. ok. 100 cm i wys. ok. 20 cm, 5 półkoli o wym. ok. 60 x 30 x 20 cm 

1kpl 

4.94. Materac narożny do kącika z baldachimem – motyw morze 

Materac wykonany z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do 

utrzymania w czystości. Sensoryczne aplikacje, wszystkie dodatkowe elementy pokryte 

tkaniną bawełnianą. wym. ok. 135 x 135 x 50 cm, wys. materaca ok. 15 cm, kółko 

wykonane z futerka o śr. ok. 25 cm, cała ośmiornica odpinana na rzep, głowa o wym. ok. 57 

x 34 cm i 4 odnóża o dł. ok. 55 cm (wypełnienia: 1. styropian, 2. wata i folia w końcówce, 3. 

wata, na powierzchni różnego rodzaju zapięcia, 4. styropian i groch w końcówce) 

1 

4.95. Baldachim do kącika – motyw marchewkowe pole 

Baldachim wykonany z tkaniny bawełnianej, do zamocowania na ścianie - na każdym rogu 

umieszczono kółka z tkaniny kaletniczej, za pomocą których baldachim mocuje się do 

ściany. dł. boku ok. 200 cm, 2 rybki/pszczółki o wym. ok. 10 x 15 cm na sznurkach o dł. ok. 

16 cm 

1 

4.96. Bujak - foczka z łapkami 

Sympatyczne bujaki do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstrukcja. Pokrycie 

wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. wym. ok. 60 x 30 x 48 

cm 

1  

4.97. Bujak ślimak - Sympatyczne bujaki do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna 

konstrukcja. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. 

1  
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wym. ok. 70 x 30 x 54 cm 

4.98. Piankowy kącik - materac z wycięciem lewy 

Materace i kolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 

PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga dzieci. 

Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje. Mogą także 

służyć jako oddzielne zabawki, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 150 x 100 cm, wys. ok. 8 

cm 

2  

4.99. Piankowy kącik – tęcza 

Piankowy kącik - materac z wycięciem lewy 

Materace i kolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 

PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga dzieci. 

Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje. Mogą także 

służyć jako oddzielne zabawki, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 63,5 x 35 cm. 

2 

4.100. Piankowy kącik - kwiatek składany 

Materace i kolorowe elementy  wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną 

PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Pozwala na wspólną zabawę nawet kilkorga dzieci. 

Elementy kącika można dowolnie wymieniać i łączyć w różne kombinacje. Mogą także 

służyć jako oddzielne zabawki, grubość elem. ok. 20 cm, wym. ok. 50 x 29 cm 

1 

4.101. Komplet pacynek z torbą 

Zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z wygodną torbą do ich przechowywania i 

przenoszenia. Torba wyposażona w uchwyt umożliwiający całkowite otwieranie i 

rozkładanie torby, a także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu. 14 

pacynek o wys. od ok. 22 do 30 cm, wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48 cm, wym. otwartej 

torby ok. 63 x 96 cm 

2kpl 

4.102. Torba na pacynki 

Wygodna torba do przechowywania i przenoszenia pacynek. Wyposażona w uchwyt, 

ekspres umożliwiający całkowite jej otwieranie i rozkładanie, a także w taśmy ułatwiające 

trzymanie pacynek na swoim miejscu. wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48 cm, wym. 

otwartej torby ok. 63 x96 cm 

2  

 4.103. Komplet pacynek – zawody 

Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. Pacynki wykonane z miękkiego 

materiału, natomiast ich ubrania z filcu. wys. ok. 26 - 28 cm, 10 szt. 

2kpl 

4.104. Makatka motyw – ocean 

Makatki z ruchomymi elementami przyczepianymi na rzepy pozwalają przemieszczać je w 

dowolne miejsce. Wykonane z weluru i pianki poliuretanowej. Z tyłu makatki znajdują się 

oczka do zawieszania na ścianę. Makatka daje dzieciom możliwość poznania zarysu życia 

na dnie oceanu. 16 ruchomych elem. wym. ok. 120 x 90 x 0,35 cm. 

1  

4.105. Dekoracja z motywem fali 

Duże dekoracje do samodzielnego zawieszenia na ścianie uatrakcyjnią wygląd sal 

przedszkolnych. Wykonane z twardej tektury, z otworami do mocowania. Można je 

mocować także za pomocą zawieszek. wieloryb o wym. ok. 66,8 x 43,3 cm, ryba o wym. ok. 

66,8 x 28 cm, ośmiornica o wym. ok. 30,2 x 37,4 cm 

1  

4.106. Szafka w kształcie jeża 

Seria kolorowych szafek do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych. 

Pozwalają na przechowywanie książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach 

lub w pojemnikach, a umieszczone na nich sympatyczne aplikacje ożywią salę. Wykonane z 

płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm i kolorowej płyty MDF. wym. ok. 100 x 39 

x 124 cm 

1  

4.107. Szafka w kształcie statku 

Seria kolorowych szafek do wyposażenia kącików ekologicznych lub tematycznych. 

Pozwalają na przechowywanie książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach 

lub w pojemnikach, a umieszczone na nich sympatyczne aplikacje ożywią salę. Wykonane z 

płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm i kolorowej płyty MDF. wym. ok. 140 x 33 

x 126 cm 

1  

4.108. Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez 

zabawę, usprawniają koordynację ruchową. wym. ok. 12 x 12 cm, ok.100 g, 4 szt. w jednym 

zestawie 

10kpl 
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4.109. Szarfa pomarańczowa- wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 

3 cm 

14  

4.110. Szarfa fioletowa- wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 14  

4.111. Szarfa zielona- wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 14  

4.112. Szarfa czerwona- wykonana z taśmy polipropylenowej. 1 szt., dł. ok 120 cm, szer. ok. 3 cm 16  

4.113. Zręcznościowe kwiatki    - Drewniana zabawka, która ćwiczy zręczność oraz koordynację 

ruchowo-wzrokową. 1 szt., piłeczka o śr. ok. 3,7 cm, uchwyt z kielichem o wys. ok. 14,5 cm 

50  

4.114. Torba małego muzyka 

Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne 

instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub 

wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w 

praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek. wym. 

torby po złożeniu ok. 42 x 42 cm, 17 instrumentów: 

- tamburyn, śr. ok. 20 cm 

- maxi quiro z pałeczką, dł. ok. 40 cm 

- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. ok. 27 cm 

- trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. ok. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm 

- kastaniety drewniane, 2 szt., śr. ok. 5,5cm 

- kastaniety z rączką, dł. ok. 21 cm 

- marakasy drewniane, dł. ok. 23 cm 

- drewniany tonblok, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 4,5 cm 

- tamburyn z membraną, śr. ok. 20 cm 

- podwójny tonblok z pałeczką, dł. ok.20 cm, śr. ok. 4,5 cm 

- podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 3,5 cm 

- klawesy, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 2,2 cm 

- marakas wałek, dł. ok. 20,5 cm, śr. ok.5 cm 

2kpl 

4.115. Multimedialny Układ Słoneczny - Model ukazuje Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest 

podświetlane od środka żarówką i oświetla krążące wokół planety. Kolumna jest czarna i 

znika w ciemności. Model jest uproszczeniem Układu Słonecznego, planety krążą tu wokół 

Słońca z tą samą prędkością. Zaletą pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można wymienić na 

przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. wym. ok. 34,5 x 26 x 

17 cm 

2  

4.116. Globus zoologiczny z opisem 

Globus przedstawiający występowanie różnych gatunków zwierząt, wraz z książeczką 

opisującą je. śr. ok. 22 cm, wys. ok. 30 cm, skala ok. 1:60 000 000 

2  

4.117. Duża lupa 

Lupa pozwoli dziecku na poznawanie świata przyrody i na badanie małych kawałków 

otaczającej go rzeczywistości. Powiększenie: 2x 3x4x., śr. lupy ok. 10 cm, dodatkowe 

powiększenia w szkiełku o śr. ok. 2 cm dł. ok. 19 cm 

4  

4.118. Waga  - ok. 500 ml pojemniki z ok. 100 ml podziałką oraz pokrywkę, która zabezpiecza 

przed wylaniem się płynów. Dołączone różnej wielkości misie z cyframi ułatwiają 

zrozumienie działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie oraz pojęcia 

równowagi. wym. wagi ok. 37 x 12 x 14 cm, 24 misie ( odważniki) o wadze od ok. 3 do 12 g 

2kpl 

4.119. Silny magnes w kształcie podkowy 

Magnes w kształcie podkowy. wym. ok. 21 x 17,5 x 2,5 cm 

2  

4.120. Zestaw typu „mały ogrodnik” 

Doskonała pomoc do obserwacji rosnących roślin, ich ukorzenienia i wszystkiego, co dzieje 

się pod ziemią wym. ok. 42 x 42 x 10 cm 

2  

4.121. Mini eksperyment z tęczą 

Z substancji w wyglądzie przypominającej cukier otrzymujemy coś na kształt galaretki. Po 

odpowiednim ułożeniu w probówce kolorowych kryształków, już po jednym dniu 

zaobserwujemy zmiany jakie zachodzą. Dodatkowo można pokazać małym naukowcom, 

jakie kolory powstają z barw podstawowych. Taki eksperyment może wiele nauczyć, 

uświadomi nam, czym jest absorpcja, superabsorbenty, hydrożele, wchłanianie oraz barwy 

i ich pochodne. W zestawie: ok. 7 g kryształków hydrożelowych, 3 kolory tabletek 

barwiących, instrukcja obsługi 

4  
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4.122. Mini eksperyment ze sztucznym śniegiem 

Zestaw do samodzielnego wykonania śniegu  nawet w środku lata. W zestawie: ok. 5 g 

poliakrylanu sodu, drewniane mieszadełko, instrukcja. 

4  

4.123. Mini eksperyment z robakiem 

Zabawka winna zawierać: szczegółową instrukcję wykonania eksperymentu, wyjaśnienie 

zachodzących reakcji, poruszanego zagadnienia, produkty potrzebne do przeprowadzenia 

eksperymentu .W zestawie: instrukcja ok. 2 g alginiansodu,ok. 3 g mleczan wapnia, 

strzykawka mała, barwnik spożywczy niebieski, 2 patyczki drewniane 

4  

4.124. Mini eksperyment z balonem 

Eksperyment sprawdza czy jest możliwe nadmuchanie balona jednym dmuchnięciem a 

jeśli tak, to dlaczego. W zestawie: szczegółową instrukcję wykonania eksperymentu, 

wyjaśnienie zachodzących reakcji, poruszanego zagadnienia, produkty potrzebne do 

przeprowadzenia eksperymentu, instrukcja, rękaw foliowy, flamaster 

4  

4.125. Mini eksperyment z polimerami 

Eksperyment polega na łączeniu dwóch interesujących substancji, które po intensywnym 

mieszaniu zamieniają się w zieloną rozciągliwą substancję To niezwykłe jak płyny po kilku 

prostych zabiegach stają się zwartą substancją w niczym nie przypominającą cieczy. 

Starsze dzieci uczą się czym są reakcje chemiczne, ciecz nienewtonowska oraz stany 

skupienia. W zestawie: instrukcja ok. 30 ml płynu, ok. 1,5 ml boraksu, drewniane 

mieszadełko 

4  

4.126. Termometr zaokienny 

Plastikowy termometr zaokienny, zakres pomiaru temperatury od -40°do + 50° C, wym. 

ok. 40 x 6,3 x 1 cm. 

2  

4.127. Duże liczydło na stojaku    - Koraliki w 2 kolorach, wym. ok. 85 x120 cm 2  

4.128. „Tablet” do rysowania niebieski 

Tablica do tworzenia rysunków pisakiem i suwakiem do wymazywania obrazków. Działa 

na zasadzie znikopisu. W komplecie 2stempelki: serduszko i trójkąt. wym. ok. 26 x 23 x 2 

cm 

50  

4.129 Suszarka metalowa 

Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach 

ułatwiających przemieszczanie. Suszarka pomieści25 prac formatu A3 lub 50 A4. wym. ok. 

42,5 x 41 x 98 cm 

2  

4.130. Skrzynia typu „pirat” zielono-różowa 

Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski 

oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze., poj. ok. 52 l, wym. ok. 58 x 37 x 40 cm 

2  

4,131. Skrzynia typu „pirat” zielono-żółta 

Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające przemieszczanie, praktyczne zatrzaski 

oraz specjalne otwory odprowadzające powietrze, poj. ok. 52 l, wym. ok. 58 x 37 x 40 cm 

2  

4,132. „Warsztat” drewniany z wyposażeniem. 

Stabilny warsztat o dużej powierzchni pozwala za pomocą młotka, śrubek, piły, imadła 

oraz innych narzędzi rozwijać zdolności motoryczne. wym. ok.60 x 55 x 80 cm 

2  

4.133. Pościel do łóżeczka dla lalek 

Prześcieradło, poduszka i kołderka o wym. ok. 52,5 x 30 x 35 cm 

2 kpl. 

4.134. Pachołki małe  - W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. wys. ok. 22 cm, (10szt. 

w komplecie) 

2 kpl. 

4.135. Poduszki okrągłe( 10 szt. w komplecie) 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione 

gąbką.śr. ok. 35 cm, wys. ok. 3 cm 

1kpl 

4.136. Drewniany ksylofon z pałeczkami - Wykonany z drewna. wym. ok. 43 x 24,5 x 4 cm, dł. 

płytek ok. 10,5-24,5 cm, 2 pałeczki o wym. ok. 31 x 2 cm 

2  

4.137. Kastaniety z rączką - Wykonane z drewna. dł. ok. 21 cm, wym. klapsa ruchomego ok. 9,5 x 

4,5 cm 

50  

4.138. Taneczne jajka - Wykonane z tworzywa sztucznego, grzechoczą przy potrząśnięciu. wym. 

ok. 5,5 x 4cm 

25  

4.139. Dzwoneczki na rękę 

4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie.( 2 szt. w zestawie) . dł. taśmy ok. 23 cm, 

śr. dzwonka ok. 2 cm 

25kpl 
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4.140. Podwójny bębenek - wykonany z drewna, w kolorze naturalnym. Pokryty naturalną skórą. 

śr. ok. 11 i ok. 13 cm, wym. ok. 27,5 x 11 cm, 2 pałeczki o wym. ok. 16 x 2 cm 

2  

4.141. Szafka z klockami-  wykonana z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji brzozy, 

przeznaczona do przechowywania 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach, 

wym. ok. 46,7 x 31,5 x 84 cm, 10zestawów klocków w komplecie 

2 

4.142. Klocki wafle – podstawy 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być 

łączone z podstawą. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm. 4 podstawy o wymiarach ok. 36 x 36 

cm dopasowane wymiarami do klocków wafli 

6  

4.143. Klocki wafle 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być 

łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 

zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, 48 

klocków konstrukcyjnych – standardowych 

4kpl 

4.144. Klocki wafle - wagonik mały 

Zestawy klocków z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą tworząc 

wielką, kolorową lokomotywę i wagony. wym. elem. od ok. 4 do ok. 37 cm, 5 dużych kratek 

12 łączników narożnych, 2 osie z kółkami, wym. po złożeniu ok. 37 x 37 x 46 cm 

2kpl 

4.145. Klocki wafle - Wiejska zagroda 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być 

łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 

zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, 216 

elem. kartonie o wym. ok.  47 x 31 x 37,5 cm 

2kpl 

4.146. Klocki mini wafle -Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w 

dotyku gumę materiału. Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz 

całkiem nowe możliwości. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. 

500 szt. wym. klocka ok. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm, różne kształty 

2kpl 

4.147. Teatrzyk-stragan 

Zapewni dzieciom świetną zabawę, mogą tworzyć bez końca scenki i dialogi. Wykonany ze 

sklejki o gr. ok. 18 mm. Dwustronna zasłonka w komplecie. wym. ok. 53 x 40 x 116 cm, 

wys. blatu ok. 67 cm 

1  

4.148. Lalka na rolkach 

Plastikowa lalka na rolkach. Posiada ruchome ręce i nogi oraz zdejmowane ubranko, rolki i 

inne akcesoria (plecak, kask, rękawiczki i ochraniacze). wys. ok. 46 cm 

2  

4.149. Lalka z pupilem  

Plastikowa lalka z małym pieskiem lub kotkiem. Posiada ruchome ręce i nogi oraz 

zdejmowane ubranko i buty. W zestawie: mały piesek lub kotek, torba do noszenia i 

buteleczka. wys. ok. 43 cm. 

2  

4.150. Zestaw mat (4 szt. mat w zestawie) 

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Dzięki charakterystycznym 

obrzeżom można łączyć je ze sobą na zasadzie puzzli. wym. 1 puzzla: ok. 60 x 60 x 1 cm 

2kpl 

4.151. Lala wydająca dźwięk 

Wydaje dźwięki, opakowanie: folia, różne wzory, dł. ok. 30 cm 

2  

4.152. Makatka przedstawiająca domek czterech pór roku 

Makatka umożliwia ustawienie pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, temperatury, pogody i 

zmian zachodzących w przyrodzie. Kalendarz zawiera szereg ruchomych elementów 

przyczepionych za pomocą rzepów, w tym 4 części dwustronne: 1. Korona drzewa - po 

lewej stronie ozdobiona jest wiosennymi kwiatami, po prawej znajdują się zielone liście i 

ruchome elementy: 5 jabłuszek oraz 10 żółtych liści, dzięki którym można ustawić 

dekorację letnią i jesienną. 2. Choinka - po lewej stronie jest gładka, po prawej ozdobiona 

świąteczną dekoracją. 3. Dwie części trawy – po lewej stronie zielona z kwiatami, po 

prawej biały śnieg. Oprócz wyżej wymienionych elementów w komplecie  ruchome części: 

12 miesięcy, 12 cyfr, 7 dni tygodnia, 4 pory roku, 4 lalki, 4 chmurki, wiatr, słoneczko i 

kotek, który jest wskaźnikiem temperatury. Pod domkiem znajduje się obszerna kieszeń, w 

której można schować zbędne elementy. Całość wykonana jest z miękkiej i lekkiej tkaniny 

wypełnionej gąbką. Do ściany mocowana jest za pomocą szlufek. wym. ok. 136 x 90 cm 

2  

4.153. Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami idziadkami. Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, 2kpl 
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dziadek, siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona i nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw 

zawiera ok. 6 laleczek. wys. ok.11 cm 

5. ZESTAW ZABAWEK DO PIASKU 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

5.1. Duży zestaw do piasku dla grupy 

Zestaw zapakowany w kartonowe sztywne pudło, które zawiera: 5 szt. młynków, 10 szt. 

wiaderek, 10małych łopatek, 10 dużych łopatek, 30 szt. różnych foremek, 10 szt. grabek 

3zest. 

5.2. Duża skrzynia 

Bardzo pojemna i praktyczna skrzynia do przechowywania, która może służyć także jako 

siedzisko. Wykonana z tworzywa sztucznego. wym. ok. 124 x 55 x 62,5 cm, maksymalne 

obciążenie ok. 220 kg, maksymalna ładowność wnętrza skrzyni ok. 50 kg 

1  

   5.3. Taczka piaskowa, nadająca się do zabawy na podwórku czy w ogrodzie , która może służyć 

do przewożenia piasku, klocków czy innych przedmiotów. Wykonana z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, można przechowywać na 

powietrzu, dł. ok. 77 cm 

2  

5.4. Zestaw foremek – lody: pojemnik na lody, łyżka do nakładania, 3 foremki – miseczki, 3 

foremki – wafelki, wym. ok. 17 x 15 x9 cm 

5 zest. 

5.5. Foremki do piasku – pojazdy 

Foremki w kształcie różnych środków transportu - samochód, dwie łódki i helikopter. 4 

szt., wym. ok. 13 x 9cm 

5 zest. 

5.6. Foremka do piasku – wieża 

1 szt., wym. ok. 14,5 x 14,5 x 19 cm 

4  

5.7. Foremki - stopy i dłonie 

Komplet foremek w kształcie dłoni i stóp. (4 szt. w zestawie), dł. ok. 12 i 15 cm 

4 zest. 

5.8. Foremki – zamek 

Dzięki tym foremkom dzieci będą mogły zbudować swój własny Zamek, Wielki Mur 

Chiński itp. 

4  

5.9. Siatka na zabawki do piasku 

Poręczna siatka do przechowywania zabawek. wym. ok. 60 x 105 cm 

10  

5.10. Serso 

Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy na prętach. Wykonana z pianki. 

wym. ok. 30 x 30 x 13 cm, 5 obręczy o śr. ok. 12 cm 

1  

5.11. Różdżka z piłeczką 

Poprzez zabawę z różdżką dziecko ćwiczy zręczność oraz koordynację ruchowo-

wzrokową. wym. ok. 38 x 12cm, śr. piłki ok. 7 cm 

10  

5.12. Sznurkowe skakanki.( 1 szt., dł. ok. 2 m) 25  

5.13. Płotki z sercami 

Do ćwiczeń w pokonywaniu przeszkód. wym. ok. 56,6 x 13,3 x 12,2 cm, (4 szt. w różnych 

kolorach w zestawie) 

1zest. 

5.14. Zestaw bramek 

W zestawie: 2 bramki o wym. ok. 74 x 46 x 60 cm, piłka o śr. ok. 15 cm, pompka, 8 

metalowych palików do przymocowania bramki 

1 zest. 

5.15. Pachołki z cyferkami 

Do zabaw ruchowych z wykorzystaniem cyfr od 0 do 9., wys. ok. 23 cm, 10 szt. w zestawie 

2 kpl. 

5.16. Piłka nożna gumowa     - śr. ok. 21,8 cm 5  

5.17. Sportowe miękkie piłeczki 

Pokryta tkaniną PCV. różne wzory,wym. ok.10 x 13cm i ok.17 x 9 cm. 

5  

5.18. Mała piłka plażowa - Wykonana z PCV. śr. ok. 30 cm. 5  

5.19. Duża kostka z kropkami 

Duże kostki z tworzywa, doskonałe do zabaw i gier grupowych.(wymiary. ok. 10 

cmx10cm) 

2  

5.20. Plansza – szczęśliwy traf 

Gra zręcznościowa, rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową Duże plansze z 

różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, zaspokajają 

także potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Plansze 

1  



 

 -61- 

 

UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone 

do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne 

przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze posiadają 

antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z 

nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. wym. ok. 150 x 150 cm.  

5.21. Plansza z miastem 

Gra prezentuje małe miasteczko z instytucjami np.: ratusz, kościół, przedszkole, straż 

pożarna, policja oraz miejsca, w których dziecko może wypoczywać: lodziarnia, basen, 

plaża, kino, zoo itp. Przez miasteczko przechodzą różne drogi (podzielone są na równe 

segmenty). Zabawa utrwala pojęcia: nad, obok, na prawo, na lewo, w przód, w tył itp. 

Wielkość pól dostosowano do stopy dziecka. Dodatkowo 10 kolorowych pól na obrzeżu 

planszy posiada swoje odpowiedniki na planszy. Ten z zawodników, który dotrze do 

swojego punktu przy pomocy kostki do gry jako pierwszy, wygrywa. Duże plansze z 

różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy. Plansze wykonane są 

z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu 

elementy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz, np. na trawie. 

Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w 

pomieszczeniach. Do każdej z nich dołączone są: instrukcja, elementy mocujące i torba do 

przechowywania. wym. ok. 150 x 150 cm. 

1  
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WYKAZ WYPOSAŻENIA 
Dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia nowego 

budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20,  

CZĘŚĆ III: DOSTAWA i MONTAŻ SPRZĘTU AGD 
 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

1.1. Odkurzacz profesjonalny :Wyposażony – w wąż ssący 2,5 m - metalowe rury ssące 2x0,5m - 
ssawka podłogowa  27 cm - torebka filtracyjna, - clip -system łączenia węży- bezobsługowa 
turbina. Dane techniczne  nie gorsze niż:- wydatek powietrza (l/s) 61- podciśnienie 
(mbar/kPa)224/24,4, - pojemność zbiornika 10 l,  maksymalna moc 800 W,  średnica 
znamionowa 32 mm, kabel zasilający  10 m, poziom ciśnienia akustycznego  dB(A) 62, 
ciężar  6 kg. Wymiary zbliżone do: 355x310x385mm 

10  

1.2. Wózek do sprzątania profesjonalny chromowany :  Wyposażony w dwa pojemniki  2x25 l, 
wyciskarka szczękowa. Dane techniczne  nie gorsze niż: wytrzymały, chromowany. 

3  

   1.3. Profesjonalny zestaw do zmywania podłóg: Wyposażony - stelaż  prostokątny, kij 
aluminium, wkład bawełniany -70% bawełny 

3 

1.4. Szorowarka: Wyposażona w głowicę ze szczotką tarczową w rozmiarze  D43,  panel 
sterowania, łukowe listwy ssące, 
 belkę ssącą, uchwyt pada.  Dane techniczne  nie gorsze niż: -   szerokość szorowania  
430mm, szerokość odsysania 850 mm, moc silnika  1100mm, zbiornik wody 
czystej/brudnej 35l, nacisk szczotki 30-40g/cm2,  prędkość obrotowa szczotki 
180obr/min,  wydajność 1720 m2/h,  napięcie  230V.  Wymiary zbliżone do: 
1136x505x1030mm.-ciężar  ok. 48kg, 

 
1  

1.5. Suszarki na pranie:   -Dane techniczne  nie gorsze niż: wysoka jakość metalu odpornego na 
rdzę, stabilna, lekka,  rozkładane skrzydła z blokadą. Parametry zbliżone do:- długość linek 
16m,  obciążenie środka suszarki – 7,8 kg,  obciążenie skrzydeł  suszarki  - 4kg 

4  

1.6. Żelazko .Wyposażone  w trójfazową stopę ceramiczna,  automatyczne wyłącznie po zdjęciu 
ręki z uchwytu żelazka, automatyczny poziom temperatury, ochrona tkanin przed 
wybłyszczaniem, pojemnik na wodę, samoczyszczenie. Dane techniczne  nie gorsze niż:- 
moc – 3000W,  strumień pary – 50g/min, uderzenie pary – 200g, prasowanie pionowe, 
długość przewodu – 2,5m  Wymiary zbliżone do:  156x120x311mm ,waga ok. : 1,9kg. 

            4 

1.7. Pralka: Wyposażona w : - blokadę rodzicielską, zabezpieczenie przed zalaniem, blokadę 
przedwczesnego otwierania drzwi, typ załadunku od przodu, kolor biały, automatyczna 
waga, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny, 
 możliwość zmiany temperatury, mniej zagnieceń, programy – bawełna, jedwab, mix , 
pranie wstępne, program szybki , wełna syntetyki , wirowanie, płukanie.  Dane techniczne  
nie gorsze niż:  oszczędność klasa A+++ 
Wielkość załadunku  - 7kg, maksymalne obroty wirowania 1000ob/min, poziom hałasu – 
60-70 dB, 
 wilgotność resztkowa -63%, roczne zużycie prądu 165 kWh,  roczne zużycie wody 10500 l.  
Wymiary zbliżone do: 55x60x85c 

2 

1.8. Deska do prasowania wykonana z trwałego materiału, stabilna :   Wyposażona w :  blokadę 
nóżek,  regulację wysokości, podstawę na żelazko. Wymiary zbliżone do: - długość 115cm 

       4 

1.9. Mop + zapas:  - profesjonalny, wysokiej jakości mop płaski,    trzyczęściowy drążek 
mocowany na standardowy gwint, wiadro z wyciskaczem 

       11  

1.10. Szczotki  do zamiatania z szufelką:  Wyposażone w :  szufelkę , kij drewniany, 
szczotkę z dobrej jakości  włosia, mieszanego, oprawa - drewniana, gwint w drewnie 
standardowy. 

 
         5 

1.11. Miedniczki: mocny, wytrzymały plastik , trwałe.  Wymiary zbliżone do: -   pojemność   35litr          3 

1.12. Miedniczki :mocny, wytrzymały plastik, trwałe.  Wymiary zbliżone do: -   pojemność  7  
litrów 

         12  

1.13. Podajnik na mydło montowany do ściany:  dane techniczne  nie gorsze niż: stal nierdzewna 
– satyna, zamykane na kluczyk dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem.  
Wymiary zbliżone do:    pojemność  - 0,5 l 
Wymiar ok. – 200x95x105 mm 

 
         39 

1.14. Kosz na śmieci okrągły: Wyposażony w wyjmowane plastikowe wiaderko,  uchwyt do 
przenoszenia kosza. Dane techniczne  nie gorsze niż:  stal nierdzewna  satyna, przycisk 
pedałowy nożny.  Wymiary zbliżone do: pojemność 15l.  

         40  

1.15. Uchwyt na papier toaletowy: Dane techniczne  nie gorsze niż: stal nierdzewna – satyna, 
montowany do ściany kołkami rozporowymi.  Wymiary zbliżone do: - waga 299g,    

         31  
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UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

wymiary ok.:150x115x45 mm 

1.16. Szczotka WC:  rączka szczotki wyposażona w przykrywkę . Dane techniczne  nie gorsze niż:  
stal nierdzewna – satyna,  w formie tuby.  Wymiary zbliżone do:   wysokość całkowita  
380mm,   średnica tuby 100mm 
- wysokość pojemnika 270 mm 

         21  

1.17.   Drabina; Dane techniczne  nie gorsze niż:   aluminium, zasięg roboczy 278 cm,  obciążenie 
minimum 125kg, ilość stopni – 4, wykończenie stopni – tworzywo sztuczne.  Wymiary 
zbliżone do:  144x41x71,5 cm 

         10 

1.18. Drabina:  drabina teleskopowa dostawna 13 stopni wysokość nie mniejsza niż3,2 m 
aluminiowa . Składająca się z 1 modułu, teleskopowych stopni w wersji dostawnej. 
Wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium ,wytrzymała, lekka , odporna na 
korozję. Każdy stopień  wyposażony w dwa stalowe mechanizmy zatrzaskowe 
automatycznie blokujące szczeble w momencie ich rozłożenia. Szerokie 4 
cm antypoślizgowe profilowane stopnie zapewniające bezpieczne wchodzenie i 
schodzenie, stopki antypoślizgowe i mocny pas zabezpieczający przed przypadkowym 
rozłożeniem drabiny - ilość stopni 13, liczba modułów: 1, długość po złożeniu: 88 cm,  
szerokość drabiny: 48 cm, wysokość drabiny – wersja dostawna: 320 cm. szerokość 
szczebla: 40 mm,  waga: 10,5 kg, maksymalne obciążenie: 150 kg,  spełnia normy: EN-131 

 
 

         1  

1.19. Apteczka turystyczna  szkolna: - wyposażenie apteczki zgodne z normami DIN 13164.  
Dane techniczne  nie gorsze niż:   plecak wodoodporna tkanina, spełniająca normy UE, 
czerwona.  Wymiary zbliżone do:  wymiar 23x16,5 x5,5cm 
- ciężar  0,5kg 

          10  

1.20. Apteczka szafkowa:- wyposażenie apteczki zgodne z normami DIN 13157.  Dane techniczne  
nie gorsze niż: - szafka metalowa biała, zamykana na klucz, spełniająca normy UE , gumowa 
uszczelka chroniąca przed kurzem i wilgocią. 
Wymiary zbliżone do:  wymiar  35x28 x15cm,  ciężar  2,7kg 

           2  

1.21. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą: Wyposażona w  pilota do  sterowania, obudowa 
lakierowana proszkowo, energooszczędna grzałka PTC, 3 stopnie mocy , regulowana 
strumienica, technologia wychłodzenia kurtyny,  potrójna technologia bezpieczeństwa, 
czujnik otwarcia drzwi, możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania. Dane techniczne  
nie gorsze niż:   zasilanie: 230V/400V, moc grzewcza 2,7/5,3/8,0 kW, moc dmuchawy 
200W, max prędkość powietrza  13,6m/s,  max. przepływ powietrza 1700m3/h ,  max. 
wysokość montażu 3m ,  max. poziom hałasu 58dB. Wymiary zbliżone do: waga ok. – 16 kg,  
wymiary ok.: 120x26x19cm. 

1  
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WYKAZ WYPOSAŻENIA 
Dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia nowego 

budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20,  

CZĘŚĆ IV: DOSTAWA SPRZĘTU KONSERWATORSKIEGO 
 

Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

1.1. Szlifierka stołowa  fi 125mm/230V 1 

1.2. Przedłużacz zwijany z korbką 25m z uziemieniem 3x1,5mm2 16A, 4gniazda,uchwyt 1 

1.3. Przedłużacz ogrodowy 20mb 2x1 mm2 1 

1.4. Wiertarkowkrętarka udarowa  akum.18V lit/jon uchwyt 13 mm  regulacja obr.L/P 1 

1.5. Wiertarka udarowa 13mm min.800W P/L regulacja obr. 1 

1.6. Wiertła do metalu. KPL 1-13mm/25elem. 1 

1.7. Wiertła widiowe 4-10mm/5cz. 1 

1.8. Skrzynka narzędziowa 20” stuff Basic 1 

1.9. Młotek ślusarski 100G, DIN 1041, część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Część 
robocza hartowana indukcyjnie. Trzonek drewno  bukowe. 

1 

1.10. Młotek ślusarski 300G, DIN 1041, część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Część 
robocza hartowana indukcyjnie. Trzonek drewno  bukowe. 

1 

1.11. Młotek ślusarski 500G, DIN 1041, część metalowa kuta, szlifowana i malowana. Część 
robocza hartowana indukcyjnie. Trzonek drewno  bukowe. 

1 

1.12. Kombinerki 180 mm, waga ok. 240 g, polerowane, plastikowa osłona uchwytu 1 

1.13. Kombinerki 180mm, waga ok. 250 g., polerowane, osłona uchwytu przeciw prąd. min. 1000 
V 

1 

1.14. obcęgi 180mm, plastikowa osłona uchwytu, polerowane 1 

1.15. szczypce boczne 180 mm, plastikowa osłona uchwytu, polerowane 1 

1.16. Próbnik napięcia min.80mm/250 V 1 

1.17. Taśma izolacyjna 19mm/20m dobrej jakości 1 

1.18. Brzeszczot RAMb /300mm 1 

1.19. Brzeszczot RAMd / 300mm 3 

1.20. Wkrętaki kpl.6szt 3pł/3krzyż, trzpień wykonany ze stali S2 utwardzany do ok.52HRC 
powierzchnia trzpienia satynowana 

3 

1.21. Wkrętaki  kpl.8szt min.klasy SVCM55 (groty ze stali wysokogatunkowej SVCM55), 
końcówka magnetyczna, rękojeść komponentowa, z otworem do wieszania i oznaczeniem 
danego wkrętaka)  

1 

1.22. Wkrętaki izolowane / 1000V – 6szt kpl .3płaskie+2krzyżowe +próbnik 1 

1.23. klucze imbusowe kpl.1,5-10mm 1 

1.24, klucze torx. 9Cz  1 

1.25. miara zwijana 3m /19mm 2przyciski blokady  dobrej jakości 1 

1.26. miara zwijana 5m/19mm 2 przyciski blokady dobrej jakości 1 

1.27. poziomica 60cm, profil „H”, Libella poziomu, Libella pionu, Kątomierz z nastawnym 
kątem,dokładność pomiaru równą 0,5 mm/m = 0,029° 

1 

1.28. wyciskacz silkonu, pojemność ok. 300 ml, uchwyt i osłona tuby ze stali 1 

1.29. Szpachelka 40,60,100mm – kpl. 1 

1.30. Pilnik płaski RPSa 200/2 1 

1.31. Pilnik okrągły RPSb 200/2 1 

1.32. Pilnik trójkątny RPSe200/2 1 

1.33. Pilniki iglaki RPK6 100/2 oprawne/ kpl 1 

1.34. Szczypce do rur 250mm 0-35mm ze stali chromowo-vanadowej CrV 1 

1.35. Nóż do tapet 18 mm ostrza łamane/ obudowa metalowa 1 

1.36. pojemniki magazynowe P4 23,5x17,3x12,5 10 

1.37. osełka do kos Carborund 1 

1.38. drabina aluminiowa  wolnostojąca 3stopnie +podest /150kg udźwig 1 

1.39. klej typu butapren 0,2L tuba 1 

1.40. klej błyskawiczny w żelu 1 
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UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 

 

1.41. Silikon sanitarny biały 310ml tuba dobrej jakości 1 

1.42. Ramka do brzeszczotu 300mm mocna/dobrej jakości 1 

1.43. Piła ogrodnicza do gałęzi lisi ogon 1 

1.44. Piła płatnica do drewna 400mm, Uchwyt skręcony śrubami z brzeszczotem, Hartowane 
zęby typu Jet-Cut nie wymagające ostrzenia. W rękojeść wbudowane kątowniki 45 i 90 
stopni 

1 

1.45. Sekator dwuręczny do twardych gałęzi min 600mm 1 

1.46. Sekator nożycowy metal/teflon 180mm 1 

1.47. Sekator ręczny min.200mm mocny/dobrej jakości 1 

1.48. Kpl pędzli angielskich 25/36/50 mm 1 

1.49. Wazelina techniczna 50ml 1 

1.50. Kpl wałków flok/gąbka zapas 50/70/100 mm 3 

1.51. Uchwyt do wałków  jak w poz.52 3 

1.52. okulary p/odpryskowe regulowane 1 

1.53. Kpl arkuszy płótna ściernego gran 40/60/120 5 

1.54. Ołówek stolarski dobrej jakości 2 

1.55. Kątownik aluminiowy utwardzony z trwałą podziałką 350mm 1 

1.56. Taczka gospodarcza 150 L koło pompowane 1 

1.57. Łopata piaskowa na rurce 1 

1.58. Szpadel trzon metalowy 1 

1.59. Grabie regulowane druciane rozsuwane ocynkowane na metal.trzonie prod.krajowej 1 

1.60. Grabie plastykowe wachlarzowe 43cm oprawne 1 

1.61. Grabie 16-zębne metalowe oprawne wzmocnione 2 

1.62. Miotła brzozowa oprawna z trzonem 2 

1.63. Miotła ogrodowa z tworzyw sztucznego/ścięte włosie/ z trzonem 2 

1.64. Szczotka ulicówka gospodarcza 25 cm oprawna 2 

1.65. Zamiatacz 35cm oprawny 1 

1.66. Zamiatacz 50 cm oprawny 1 

1.67. Łopata do śniegu plastikowa 49 cm oprawna 2 

1.68. rękawice gospodarcze RWynyl  rozm.9 12 

1.69. Wąż do podlewania zbrojony ½ cala 20mb z końcówkami 1/2”:pistolet do zraszania 
+złączka 1szt + złączka stop+końcówka na kran3/4” 

1 

1.70. Kpl.wiader budowlanych 12L+20L czarne tworzywo uchwyt metal.z podziałką 1 

1.71. szufelka metalowa ze zmiotką drewn. chwyt 1 

1.72. latarka24+3 LED 2 źródła światła boczne i czołowe + baterie 3xAAA 1 

1.73. Regał magazynowy ok.180x90x45 cm,  min. 5 półek min. 100 kg nośność 2 

1.74. szafka narzędziowa wisząca szer/wys/gł – ok. 800x600x200 cm, dwudrzwiowa zamykana 
zamkiem pat. 2Klucze , min. 4 regulowane półki , konstrukcja z blachy stal. Ok. 0,85 – 1,00 , 
powierzchnia wykończona farbą proszkową 

1 

1.75. kosiarka spalinowa z napędem i z koszem, szerokość koszenia ok. 46 cm, pojemność silnika 
(cm3): min. 140, sposób mocowania kół: łożyska kulkowe, rodzaj regulacji wysokości  
koszenia: centralna, min. zakres regulacji wysokości koszenia (mm): 25 - 75, funkcje: 
mulczowanie, wyrzut boczny, zbieranie trawy do kosza, wyrzut tylny 

1 
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WYKAZ WYPOSAŻENIA 
Dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż wyposażenia nowego 

budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20,  

CZĘŚĆ V: DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU 
ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO 

 
Nr Nazwa i opis urządzenia (elementu wyposażenia): Ilość 

Sztuk/ 

Kpl. 

1.1. Radiomagnetofon o parametrach nie gorszych niż: 
Odtwarzacz: Magnetofon; CD; Tuner Radiowy FM ,AM; MP3  
Odtwarzane formaty nośników: Audio CD,  CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 
Obsługiwany format muzyki: MP3, Audio CD 
Liczba zapamiętywanych stacji radiowych: Min 20, Pilot w zestawie 
Moc wyjściowa RMS : Min 12W, 
Złącza wejścia/ wyjścia : 1x USB, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio 
Waga: Max 3kg 

5 

1.2. Wieża o parametrach nie gorszych niż: 
Odtwarzacz CD; Tuner Radiowy FM ,AM; MP3 
Odtwarzane formaty nośników: Audio CD,  CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD 
Obsługiwany format muzyki : MP3, Audio CD 
Liczba zapamiętywanych stacji radiowych : Min 20, Pilot w zestawie 
Moc wyjściowa RMS : Min 130W 
Złącza wejścia/ wyjścia: 1x USB, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio 
Waga: Max 6,5kg 

2 

   1.3. Projektor z ekranem do Sali kameralnej o parametrach nie gorszych niż: 
Typ urządzenia: Projektor 

Rozdzielczość: Min. 1280x800 
Jasność: Min 3300 ANSI, Max. wielkość obrazu : Min 300", Min wielkość obrazu : 27" 
Wbudowany głośnik : Min 2W, Interfejsy: COM (RS-232) , USB 2.0 
Wyjścia/wejścia dźwięku: Słuchawkowe - stereo 3,5 mm 
Wyjścia/wejścia obrazu: Composite , D-Sub / VGA , HDMI 
Technologia lampy: DLP, Moc lampy: 195W,  
Mocowanie : Uchwyt sufitowy do projektora 

Typ urządzenia : Ekran 
Format: 16:10, Przekątna ekranu: Min 120", Rozmiar ramki górnej: Min 50cm, 
Rozmiar ramki bocznej: Max 5cm, Rozmiar ramki dolnej: Max 5cm,  
Rodzaj ekranu/tablicy: Rozwijany elektrycznie, 
Rodzaj mocowania: Ścienny, sufitowy 
Szerokość: Min. 260cm, Wysokość: Min. 210cm, Waga:Max 14kg,  
Informacje dodatkowe: Montaż instalacja konfiguracja szkolenie dla pracowników 

1 

1.4. Telewizory LED o parametrach nie gorszych niż: 
Przekątna ekranu : Min 40" 
Rozdzielczość: Min 3840x2160 
Proporcje obrazu: 16:9 
Tuner TV:DVB-T MPEG-2 , DVB-C , Analogowy , DVB-T MPEG-4 (H.264) DVB – S2, DVB-
C, DVB-T MPEG-2 DVBS, Moc głośników: Min 20W, Przeglądarka internetowa, Gniazda 
we/wy: 1 x Composite, 3 x HDMI, 2 x USB 2.0,1 x Component (Y, Pb, Pr), 1 x Gniazdo 
CI/Cl+, 1 x RJ-45 LAN, 1x Wi-Fi, DLNA: tak, Pobór mocy: Max 62W, Uchwyt do 
powieszenia: tak,  

3 

1.5. Serwer z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż: 
Procesor  osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik nie gorszy niż: 8000 
Typ obudowy:Tower 
Pamięć RAM: 16 GB z możliwością rozbudowy do min.32GB 
Technologia pamięci: Minimum DDR4 ECC 
Kontroler pamięci masowej: kontroler umożliwiający skonfigurowanie na 

wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 10 
Pojemność dysku twardego: 2x1TB SATA III, RAID 1, możliwością rozbudowy 

zasobów dyskowych serwera o kolejne dwa dyski 
Typ napędu optycznego: Nagrywarka DVD 
Karta sieciowa:RJ-45 (LAN 1Gbps) 

1 
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Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
Porty USB: Min.6 portów w tym min 2 porty USB 3.0(porty nie mogą zostać osiągnięte 

poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 
Portyigniazda: 1x PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4), 1x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16), 1x 

PCI-Express 3.0 x16 
Standardowa klawiatura i mysz 
System operacyjny: Wykonawca dostarczy 1 licencję na serwerowy system 

operacyjny wraz z licencjami umożliwiającymi korzystanie z funkcji systemu przez min 
20 urządzeń pracujących w sieci oraz min. 30 użytkowników lokalnych i min. 5 
użytkowników zdalnych.  
Licencja na oprogramowanie powinna być przypisana do każdego procesora 

fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć 
wpływu na liczbę oferowanych licencji. Licencja uprawniająca do uruchamiania 
serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch 
wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych 
mechanizmów wirtualizacji. 
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. 
1. Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci 

RAM w środowisku fizycznym  
2. Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB 

pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy 
system operacyjny.  

3. Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z 
możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.  

4. Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy 
między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji 
(hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych 
mechanizmów współdzielenia pamięci.  

5. Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci 
RAM bez przerywania pracy.  

6. Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany 
procesorów bez przerywania pracy.  

7. Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu 
sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez 
producenta systemu operacyjnego.  

8. Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie 
procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia 
specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.  

9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:   
 pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,  
 umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom 

końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i 
folderów,  

 umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,  
 umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).  
10. Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików 

(dokumentów) w oparciu o ich zawartość.  
11. Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów 

posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną 
agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.  

12. Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących 
technologię ASP.NET  

13. Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.  
14. Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł 

dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.  
15. Graficzny interfejs użytkownika.  
16. Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka 

internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,  
17. Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).  
18. Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 

systemu.  
19. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i 

wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.   
20. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji 

informacji w dokumentach (Digital Rights Management).  
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21. Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby 
instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów 
wymagających dodatkowych licencji:  

22. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,  
23. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie 

użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci 
(użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością 
wykorzystania następujących funkcji:  

 Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia 
sieciowego z domeną,  

 Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania 
użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,  

 Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z 
mechanizmu kosza.   

 Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.  
 Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub 

odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej  
 Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) 

umożliwiające:  
 Dystrybucję certyfikatów poprzez http  
 Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,  
 Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.  
 Szyfrowanie plików i folderów.  
 Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami 

roboczymi (IPSec).  
 Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu 

failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.  
 Serwis udostępniania stron WWW.  
 Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),  
 Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby 

równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego 
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,  

 Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na 
uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. 
Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich 
dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z 
jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy 
wirtualizacji zapewniają wsparcie dla:  

 Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn 
wirtualnych,  

 Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.  
 Obsługi 4-KB sektorów dysków  
 Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych 

pomiędzy węzłami klastra.  
 Posiada możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego 

funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie 
kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.  

 Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN 
bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk 
model)  

 Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki 
publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania 
producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych 
przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.  

24. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).  
25. Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu 

instalacyjnego.  
26. Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające 

zdalnie) administracji przez skrypty.  
27. Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze 

standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 
28. Dołączony nośnik DVD z systemem operacyjnym 
Switch rack 1U 24xLAN (Gigabit Ethernet): 
Zgodnośćzestandardami: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 
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802.3ab 1000Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control Capability, ANSI/IEEE 802.3 Auto-
negotiation, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.1d Spanning 
Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 
802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
Obsługiwaneprotokoły IPv4, IPv6; 
Interfejsyzarządzania: Support SNMP v1, v2c, Support IGMP v1/v2 Snooping/v3 

Basis, Support IGMP v2/v3 Querier, Firmware Upgrade via HTTP/TFTP, Support 
Porting Mirroring, Support DHCP Client/DNS Client, Broadcast Storm/Unknown 
Multicast/Unknown Unicast Protection, Support Loop Detection, IEEE802.3az Energy 
Efficient Ethernet Task Force, Support Cable Diagnostic, DoS Prevention 
SNMP, Web oraz CLI, 
Implementacja zaawansowanych mechanizmów:  
-QoS: Support 8 Queues, Supports Port-based, Flow-based, IP DSCP and IP TOS 

PrecedenceSupports 802.1p VLAN Priority based, Supports WRR, WFQ and Strict 
Priority  

-VLAN: IEEE802.1Q Tag-based VLAN, Support Port-based VLAN, Support Static VLAN, 
Port Isolation, Management VLAN, Voice VLAN (OUI Mode) 

UPS: Moc pozorna min 2000VA, Moc rzeczywista min 1200Wat, Zimny start – TAK; 
Układ automatycznej regulacji napięcia - Tak; Port komunikacyjny USB, Diody 
sygnalizacyjne: ładowanie baterii, przeciążenie UPSa; Alarmy dźwiękowe:Słaba 
bateria, Przeciążenie, konieczna wymiana baterii, Awaria akumulatora 

Informacje dodatkowe: Instalacja konfiguracja w siedzibie zamawiającego 

1.6. Zestaw Komputerowy z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż: 
Komputer stacjonarny: 
Procesor: Procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark 

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik nie gorszy niż: 7000 
Pamięć RAM: 8 GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB 
Technologia pamięci: Minimum DDR4 
Pojemność dysku twardego: SSD: Minimum 250GB 
Typ napędu optycznego: Nagrywarka DVD 
Karta graficzna: Karta graficzna osiągająca w teście wydajności PassMark G3D Mark 

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) wynik nie gorszy niż 1100 
Karta sieciowa: RJ-45 (LAN 1Gbps) 
Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
Porty USB 2.0: Minimum 4 sztuki 
Porty USB 3.0: Minimum 2 sztuki 
 Porty, gniazda, sloty: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x audio, 1x połączone gniazdo wyjścia 

słuchawkowego i wejścia , mikrofonowego, 1 x PCI-E 1x, 1 x PCI-E 16x 
Klawiatura i mysz:standardowa 
Monitor wielkość : Minimum 21,5” 
 Monitor parametry: Proporcje obrazu: 16:9,  
Technologia podświetlania: Diody LED 
Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (HD 1080), Czas reakcji: max. 5 ms, 
 Jasność: min. 250 cd/m², Kontrast  1000:1 
 Kąt widzenia 160 stopni poziomy, 170 stopni pionowy,  
 Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI,  
Pobór  mocy  (praca)< 24.5 W,   Waga: < 3.0 kg 
System operacyjny: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 

wymagania poprzezwbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 
tablet lub monitorach dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu języku polskim  
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacjipomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocąskrótów klawiaturowych 
lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarkiInternetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plikówróżnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziommenu, poziom otwartego 
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwaniaoparty na konfigurowalnym przez 
użytkownika module indeksacji zasobówlokalnych, 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 
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8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w językupolskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych(np. słabo 

widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzezmechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego wmodelu peer-to- 

peer. 
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemuoperacyjnego, 

możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersjio minimum 4 
miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta iprofile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochronykont 
użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lubw chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylkodo 

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb kiosk 
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczychznajdujących 

się na firmowym serwerze plików w centrum danych zprywatnym urządzeniem, 
bez konieczności łączenia się z siecią VPN zpoziomu folderu użytkownika 
zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnegoprzejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu zkomputerem. 

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów(ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większąniezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznegoprzywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzedniozapisanej 

postaci. 
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanupoczątkowego z 

pozostawieniem plików użytkownika. 
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeńperyferyjnych za 

pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerówidentyfikacyjnych 
sprzętu).&quot; 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.&quot; 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnejz 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych zdziałaniem 

systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeńinternetowych, 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzaniaustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony systemoperacyjny, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategoriibezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniamizapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób abyautomatycznie 
szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowaniebezpośredniego 
kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty ocertyfikat lub 
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciwzłośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciemmodułu TPM 
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczyodzyskiwania do 

szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przezwbudowane 

przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC opartena zestawach 

reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposóbcentralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
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b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o 
certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacjiroboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomieniaaplikacji 

działających we wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpreterapoleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamianiainterpretera poleceń 
Akcesoria: listwa zasilająca antyprzepięciowa dł. 5m listwa zawiera min 5 gniazd 
 Informacje dodatkowe: Instalacja systemu wykonana przez dostawcę. 

1.7. Laptop  z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż: 
Procesor osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik nie gorszy niż: 3500 
Pamięć RAM: 4 GB z możliwością rozbudowy do min. 8 GB 
Technologia pamięci: Minimum DDR4 
Pojemność dysku twardego: SSD: Minimum 120GB 
Typ napędu optycznego: Nagrywarka DVD 
Karta graficzna: Karta graficzna osiągająca w teście wydajności PassMark G3D Mark 

(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) wynik nie gorszy niż 750 
Komunikacja: RJ-45 (LAN 1Gbps), WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth 
Porty USB : Minimum 3 sztuki (USB 3.0 min 2 szt.) 
Waga: nie więcej niż 2,3kg, Czytnik kart pamięci 
Multimedia: Głośniki(stereo), kamera internetowa, mikrofon 
Porty i gniazda: 1 x HDMI, 1 x VGA (15 pin D-Sub), 1 x połączone wejście słuchawkowe 

i mikrofonowe 
Matryca: Minimum 14" 
Parametry matrycy: Proporcje obrazu: 16:9, Technologia podświetlania: Diody LED, 

Rozdzielczość: min. 1366 x 768, Powierzchnia matrycy: Matowa 
System operacyjny: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące 

wymagania poprzezwbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 
tablet lub monitorach dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu języku polskim  
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacjipomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą krótów 
klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarkiInternetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plikówróżnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziommenu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwaniaoparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobówlokalnych, 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w językupolskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych(np. słabo 

widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzezmechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego wmodelu peer-to- 

peer. 
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemuoperacyjnego, 

możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersjio minimum 4 
miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta iprofile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochronykont 
użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lubw chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylkodo 
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uruchamiania wybranej aplikacji - tryb &quot;kiosk&quot;. 
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczychznajdujących 

się na firmowym serwerze plików w centrum danych zprywatnym urządzeniem, 
bez konieczności łączenia się z siecią VPN zpoziomu folderu użytkownika 
zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnegoprzejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu zkomputerem. 

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów(ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większąniezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznegoprzywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzedniozapisanej 

postaci. 
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanupoczątkowego z 

pozostawieniem plików użytkownika. 
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeńperyferyjnych za 

pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerówidentyfikacyjnych 
sprzętu).&quot; 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.&quot; 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnejz 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych zdziałaniem 

systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeńinternetowych, 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzaniaustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony systemoperacyjny, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategoriibezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniamizapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób abyautomatycznie 
szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowaniebezpośredniego 
kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi aniezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty ocertyfikat lub 
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciwzłośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciemmodułu TPM 
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczyodzyskiwania do 

szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (SecureBoot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przezwbudowane 

przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC opartena zestawach 

reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposóbcentralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o 
certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacjiroboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomieniaaplikacji 

działających we wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpreterapoleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamianiainterpretera poleceń 
Oprogramowanie szyfrujące dane: Szyfrowanie całej powierzchni dysku, 

Szyfrowanie dysków wymiennych, szyfrowanie nośników wymiennych, Szyfrowanie 
plików i folderów, Szyfrowanie poczty i załączników (wtyczka dla MS Outlook), 
Szyfrowanie tekstu oraz schowka, Szyfrowanie dysków wirtualnych i 
skompresowanych archiwów, licencja bez ograniczenia czasowego 
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Dodatkowe akcesoria: Mysz optyczna bezprzewodowa 1000dpi liczba przycisków 3 
rolka, listwa zasilająca antyprzepięciowa dł. 5m listwa zawiera min 5 gniazd., głośniki 
zewnętrzne: Liczba głośników zewnętrznych - 2, moc głośników - 1,2W, 
wejście/wyjście 1xusb/ 1x mini jack 
Informacje dodatkowe: Instalacja systemu wykonana przez dostawcę 

1.8. Drukarka o parametrach nie gorszych niż: 
Technologia druku: Laserowa monochromatyczna 
Format: A4 
Procesor:1200MHz, Pamięć: 128MB 
Max. Wydajność: 80000 str/m-c 
Dupleks : Tak – automatyczny 
Komunikacja/interfejsy : USB, RJ-45,Wi-Fi 
Max. szybkość druku: Nie mniej niż 35 str/min 

2 

1.9. Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż: 
Technologia druku: Laserowa monochromatyczna, Format: A4 
Procesor : Min.1200MHz, Pamięć: Min. 256MB, Wydajność m-c : Min.80000 str./m-c 
Dupleks: Dupleks, Komunikacja/interfejsy: USB, RJ-45,Wi-Fi, Max. Szybkość druku: Nie 

mniej niż 38 str./min, Rozdzielczość skanera: Min 1200x1200 dpi, Możliwości skanera: 
Skanowanie z podajnika ADF 
 Funkcje skanera: Skanowanie na e-mail, Skanowanie do chmury, Skanowanie na USB, 

Skanowanie do sieci, Głębia koloru 24 bity, Stopnie szarości: 256 

1 

1.10. Zestaw tablica interaktywna z projektorem o parametrach nie gorszych niż: 
Typ urządzenia :Projektor 
Rozdzielczość: Min. 800x600 
Jasność: Min 3100 ANSI, Max. wielkość obrazu : Min 300", Min wielkość obrazu : 29" 
Wbudowany głośnik : Min 2W, Interfejsy: COM (RS-232) , USB 2.0 
Wyjścia/wejścia dźwięku: Line In , Line Out  
Wyjścia/wejścia obrazu: Composite , D-Sub / VGA , HDMI 
Technologia lampy: DLP, Obiektyw projekcyjny: F/2.4~2.53; f=21.85~24,01mm 
Jednolitość: 75%, Moc lampy: 195W 
Mocowanie : Uchwyt ścienny do projektora 
Typ urządzenia: Tablica Interaktywna  
Format: 16:10, Przekątna ekranu: Min 85", Obszar roboczy: Min 85", Współczynnik 

kształtu: 4:3, 16:9 
Sposób obsługi: Palec, Wskaźnik, Rodzaj ekranu/tablicy: Interaktywna, Rodzaj 

mocowania: Ścienny 
Rodzaj powierzchni roboczej: Magnetyczna, Dokładność odczytu: Min 2 mm 
Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0, Zasilanie: Przez USB 
Informacje dodatkowe: Montaż instalacja, konfiguracja w siedzibie zamawiającego 

2 

1.11. Nagłośnienie sali o parametrach nie gorszych niż: 
12" aktywne kolumny dwudrożne wyposażone w wzmacniacze klasy AB, 
Ciśnienie akustyczne: 114 dB, Pasmo przenoszenia od: 60 Hz, Pasmo przenoszenia do: 

18 kHz 
Złącza : XLR in, bluetooth, USB, SD, Jack 6,3mm in, XLR out, RCA in, AUX in 
Kąt rozproszenia: 90 ° x 60 °, Moc: Min. 840 W, Waga netto: Max 13kg,  
Mixer : 1 zestaw  
Ilość kanałów: Min. 16, Wejścia mono: Min. 12 mikrofonowych XLR lub 12 liniowych 

jack 
Wejścia stereo : Min. 2, Korekcja stereo: Trójpunktowa, Tłumiki: suwakowe, 60 mm 
Regulacja gain, zasilanie Phantom: +48V globalne, Solo/PFL- tak, Mute: tak, Aux: 2-1 

pre/post, 1 post (FX),  
Procesor efektów1 szt: 
32 programów z regulacją parametrów, możliwość załączenia kontrolerem nożnym , 
Wskaźniki wysterowania: 2x10 LED, Złącza: wyjście główne-2 x XLR, wyjście mono: 1 

x jack 
Rec Out: 2×RCA, Tape In: 2×RCA, wyjście monitorowe: 2 × jack 1/4" TRS (L, R), wyjście 

słuchawkowe:jack 1/4" TRS z regulacją wzmocnienia, wejście kontrolera nożnego 
:jack, pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz, wbudowany zasilacz, diodowy wskaźnik 
Peak:w kanałach 1-12 i stereo 1, 2; Waga - Max. 6kg 
Mikrofon bezprzewodowy zestaw : 4 szt. 
Pasmo częstotliwości: UHF 800MHz, Wyświetlacz LCD: pokazujący częstotliwości 

pracy , poziom sygnału w.cz, poziom sygnału m.cz w kanale, wyciszenie kanału 
Czas pracy: Min 8 godzin ciągłej pracy; Zasilanie: Baterie 2x1,5V AA 
Zniekształcenia THD:<0,5%,  
Układy działające automatycznie: Wyciszanie kanału nieaktywnego 

(regulowany),kontroli częstotliwości zapobiegający powstawaniu zakłóceń 

1 
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UWAGA: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie 
wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, 
urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one 
obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o 
funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System stabilizacji częstotliwości synteza PLL, Tłumienie poza pasmem:>80dB,  
Odstęp sygnał/szum:>90dB, Ilość odbieranych kanałów:4,  
Statyw mikrofonowy 2 szt. 
Wysokość minimalna: min 88cm, Wysokość maksymalna: Max. 160 cm, Długość: 

Min.72cm   
Oświetlenie estradowe 
 Sterownik :Funkcje : Funkcja Master/Slave, Dźwięk aktywowany regulacją czułości, 

Tryb automatyczny z regulacją prędkości, Panel sterowania z wyświetlaczem LED, 
Podwójny uchwyt, 6 kanałów DMX 
Reflektor 8 szt. 
Połączenie IEC: wejście/wyjście; Moc: Min 45W, Kąt świecenia : Min 25 °,  
Ilość diod: 1W (36x 12x Czerwone, 12x Zielone, 12x niebieski) 
Połączenie: DMX 3-pin XLR; Zasilanie: 100 ~ 240Vac / 60-50Hz, Waga: Min 3kg max 

4kg,  
Warunki dodatkowe: Instalacja konfiguracja szkolenie personelu w siedzibie 

zamawiającego 
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Załącznik do SIWZ 
 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – 
CZĘŚĆ 1 PN.: DOSTAWA i MONTAŻ MEBLI”, zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem 
ryczałtowym brutto w wysokości …………………………………………………..…………… (słownie 
….………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
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niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do SIWZ 
 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – 
CZĘŚĆ 2 PN.: DOSTAWA ZABAWEK”, zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym 
brutto w wysokości ………………………………………………………………………………… (słownie 
….………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
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niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do SIWZ 
 

................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – 
CZĘŚĆ 3 PN.: DOSTAWA i MONTAŻ SPRZĘTU AGD”, zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem 
ryczałtowym brutto w wysokości …………………………………………………..…………… (słownie 
….………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
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niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do SIWZ 

 
................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – 
CZĘŚĆ 4 PN.: DOSTAWA SPRZĘTU KONSERWATORSKIEGO”, zgodnie z SIWZ, za 
wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości …………………………………………… (słownie 
….………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
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9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do SIWZ 

 
................................................................... 
/nazwa wykonawcy(ów)/ 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
/dokładny adres/ 

 

................................................................... 
/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/ 

 

................................................................... 
/telefon/ 

................................................................... 
/adres e-mail/ 

REGON  / jeżeli posiada/ ....................................... 
 

NIP ............................................... 
 

OFERTA   
 

Przedszkole Publiczne Nr 4  
im. Juliana Tuwima 
ul. Kilińskiego 23 
26-600 Radom 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – 
CZĘŚĆ 5 PN.: DOSTAWA i MONTAŻ SPRZĘTU ELEKTORNICZNEGO i KOMPUTEROWEGO”, 
zgodnie z SIWZ, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości …………………………… 
(słownie ….……………………………………………………………………………………………………………………….) zł. 
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z 
załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 
4. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, zostały załączone do oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane 
podmiotom innym niż Zamawiający. Równocześnie mamy świadomość, iż zgodnie z treścią art. 
139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zawierane w postępowaniach dot. 
zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
7. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres …… lat 
(pouczenie: oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości poniżej 2 lat zostanie odrzucona).  

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za 
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem 
okresu udzielonej gwarancji. 
8. Oświadczamy, że zamówienie  zostanie wykonane w terminie wymaganym w treści SIWZ.  
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9. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.  
10. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców* 
(przedmiotową tabelkę Wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zamierza wykonać 
zamówienie przy udziale podwykonawcy/podwykonawców): 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część zamówienia: Szacunkowa % wartość części 

zamówienia wykonywanej przez 

podwykonawcę względem całości 

zamówienia: 

                             % 
  % 
                             % 

11. Oświadczamy, że Wykonawca: 
 Należy wpisać „TAK”, lub złożyć inne 

jednoznaczne oświadczenie w 

przedmiocie (np. postawić krzyżyk) w 

odpowiednim polu. 

JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia mniej niż 250 osób i roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów euro): 

 

NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (tj. zatrudnia min.  250 osób i roczny obrót 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 milionów euro): 

 

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa się w/w 

informację w zakresie w poszczególnych Wykonawców. 

12.  Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
Data ..................................................  

 ............................................................................ 
  /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/ 

* niepotrzebne skreślić 
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Zał. do SIWZ 

Nazwa wykonawcy(ów):  
 
........................................................................................................... 
 
Adres: 
........................................................................................................... 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
(Uwaga: dot. wyłącznie Wykonawców którzy złożyli oferty na Część I bądź Część II 

Zamówienia) 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie:  

Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego 
przy ul. Kilińskiego 20 oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert wykonaliśmy wymagane dostawy, o których mowy w § 8 pkt 1.4. SIWZ: 

Rodzaj zamówienia wraz 
z zakresem rzeczowym Wartość Czas realizacji (data) 

Nazwa zamawiającego 

Rozpoczęcie Zakończenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik do oferty 

 
Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 

 
………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola 
zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, prowadzonego przez PP nr 4 w Radomiu, 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ……………………...……. r.  

       …………………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania, ale Wykonawca podjął stosowne środki naprawcze, Wykonawca składa odrębne 
oświadczenie w przedmiocie.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 -87- 

 
 
 

Załącznik do oferty 
Wykonawca: 

 
………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

 
………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 
wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20”, 
prowadzonego przez PP nr 4 w Radomiu, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. niniejszego postępowania. 

 
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 
Wykonawca: 

 
 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w 

przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na 

„Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy 

ul. Kilińskiego 20”, informuję, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 

331, z póź. zm.). 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 
Wykonawca: 

 
 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy wskazanego w nagłówku, składając ofertę w 

przetargu nieograniczonym na, prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych , w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie na 

„Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy 

ul. Kilińskiego 20”, informuję, że istniejące między podmiotami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) powiązania, nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

 

 a) …................................................................................................................................ 

 b) …............................................................................................................................... 

 c) …................................................................................................................................. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik do SIWZ 

 
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
 

......................................., dnia .................2018 r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i 
montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 
20”, my niżej podpisani:  

 
1. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 
2. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 
 
działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 
 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 
 

1. ....................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ....................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 
działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią 

............................................................ zam. w:  ………………………………………… 
 (imię i nazwisko)      

ul........................................................................,legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i 
nr........................... wydanym przez ....................................................... 

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do 
„poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i 
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *. 

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem:  
 
............................................................................................................................ 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  .....................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 
1. ................................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
2. ................................................................................................................ 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
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oraz  
 
Wykonawca ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 
1. ........................................................................................................... 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
2. .............................................................................................................. 

 (imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 
 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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PROJEKT UMOWY    (WZÓR DOT. KAŻDEJ Z CZĘŚCI                                                                ZAŁĄCZNIK DO SIWZ 

 
UMOWA NR : …………………………….. 

zwana dalej „Umową”      
                    

zawarta w dniu ............................... w Radomiu pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 4 im. Juliana 
Tuwima ul. Kilińskiego 23 26-600 Radom; REGON:  680101860 NIP: 7962327771, 
reprezentowanym przez:  
............................................,  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,                                                                          

a 
.........................................................................................................................................  
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w 
………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ............................................  REGON ................................ 
 reprezentowanym przez:.........................................................., 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o nazwie: „Dostawa i montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola 
zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 – część nr …. pn: 
…………………………………………………………….”, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja części nr ………..  zamówienia pn.: Dostawa i 
montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 
20., tj. części pn. ……………………………………. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i –w 
przypadku elementów wymagających montażu-  zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie 
określone w SIWZ i załączniku do SIWZ „Wykaz wyposażenia” dla części której dot. niniejsza 
umowa (dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu 
przedszkola). W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać stosownego przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 
1.1. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry 
poszczególnych elementów i urządzeń zawiera załącznik do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia” dot. 
danej części zamówienia. 
2. SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część 
Umowy (zał. do Umowy). 
 

§ 2. 
Termin wykonania przedmiotu Umowy 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie  ………………… 
(zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla danej części zamówienia). 
2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia 
przez Zamawiającego należytego wykonania dostawy i montażu wszystkich elementów 
składających się na przedmiot zamówienia.  
3. Termin dostawy i montażu należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 
4. Na wniosek Wykonawcy, dostawy mogą być odbierane częściowo. Wcześniejsza dostawa 
części elementów składających się na przedmiot zamówienia nie przekłada się na wcześniejszą 
płatność części wynagrodzenia. 
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§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego  

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;  
2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi,  
2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 
dozór mienia na terenie objętym dostawą i/lub montażem w czasie prowadzenia dostawy bądź 
montażu, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac dot. dostawy i montażu; 
1) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 
2) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych urządzeń (w przypadku urządzeń których dotyczy w/w 
obowiązek). 
3) Uporządkowanie terenu montażu po zakończeniu robót, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 
lub instalacji; 
4) Kompletowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 
5) Niezwłocznego usunięcie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania 
prac związanych z dostawą i montażem, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Do chwili 
potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie 
może zgłosić gotowości do odbioru. 
6) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego  o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac wynikających z Umowy. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..……..……  (słownie:  
…..………......................................................................................................) złotych,  w tym kwota netto wynosi 
..……... (słownie: ………………………………………………………………………………..) złotych.  
Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje również ewentualne koszty  
Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania czynników  mających lub mogących mieć 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po dokonaniu 
odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury (rachunku).  

5. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie maks. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru. Za 
termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. W 
przypadku wcześniejszego należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 
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(przed upływem terminu o którym mowa w § 2 ust. 1) i złożenia prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku, Zamawiający nie będzie wstrzymywał wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia (wypłata także nastąpi w terminie do 21 dni od dn. złożenia w/w 
faktury/rachunku). 

6. Za nieterminowe płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót 

objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

8. W przypadku wykonania dostaw zamiennych, ich wartość ustalona zostanie w oparciu o 
wartości elementów wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie o którym mowa w § 6,  a w 
przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny kwartalne 
publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym 
dokonano zamówienia, o ile będzie istniała taka możliwość. Gdyby stało to się niemożliwe 
wyceny dokona niezależny biegły zaakceptowany przez Strony niniejszej Umowy (koszt 
opłacenia w/w biegłego spoczywał będzie na Wykonawcy.  

9. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego (ograniczenie możliwe 
jest wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek dot. ograniczenia zamówienia 
określonych w ustawie Pzp) obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o 
wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie o którym mowa w § 6.  

 
§ 6. 

Odbiory 
 

1. Odbiór zamówienia dokumentowany jest stosownym protokołem.  
2. Po ostatecznym zakończeniu wszystkich prac związanych z dostawą, montażem, oraz ew. 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą  
w szczególności:  

a) Karty (np. katalogowe) wszystkich dostarczonych elementów/urządzeń,  
b) Dokumenty dot. gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnych urządzeń (jeśli 

dotyczy) 
c) Kosztorys sporządzony wg pozycji „Wykazu wyposażenia” zał. do SIWZ, 
d) Certyfikaty lub deklaracje (jeśli dotyczy). 

3. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że wykonane 
dostawy, prace montażowe lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają braki, wady lub 
usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym do 
czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na 
usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad 
pierwotnie wyznaczony termin wykonania zamówienia.  
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem 
protokołu końcowego odbioru w dniu następującym po zakończeniu usuwania braków, wad 
i/lub usterek. 
 

§ 7. 
   Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu 
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. W przypadku wystąpienia w wykonanych dostawach bądź pracach montażowych wad nie 
dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację danego urządzenia, Zamawiający 
pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości 
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wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez Strony, a w przypadku sporu przez 
rzeczoznawcę. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę. 
3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi 
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wartości elementów i urządzeń 
dotkniętych wadami lub usterkami, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, Wyliczenie kar umownych nastąpi w tym przypadku w oparciu o wartości 
elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie składanym w ramach procedury 
odbiorowej.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile  
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 8. 
Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia o okres dłuższy niż 20 dni względem 
przewidzianego w umowie terminu zakończenia realizacji zamówienia. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową; 

4) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanych faktur VAT mimo 
dodatkowego wezwania ; 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru; 

3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) W terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania 



 

 -96- 

Umowy wyznaczając jednocześnie termin do  usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień; po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. W 
pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 
 

§ 9. 
Podwykonawstwo 

 
1. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich 
pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.  

2. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

4.  Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców 
musi zostać dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej. Do 
faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w 
należności. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w 
wymaganych dowodów.  

5. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana (w przypadkach określonych w art. 
6471 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności) w formie pisemnej– należy przez to 
rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 10. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią 
przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego  udziela gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, na okres …………… lat.   
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji 
jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i 
wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i 
gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości 
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym 
gwarancją jakości. 
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 
odbywały w następujących terminach: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub 
usterek, 
2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 
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3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 
W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.  
5.  Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) 
do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin 
przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 
6.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty. 
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może: 
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z 
powyższego uprawnienia, lub 
2)  naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w niniejszej 
Umowie. 
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 
 

§ 11. 
Zmiana Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w 
przypadkach i na warunkach określonych w § 21a SIWZ (zał. do niniejszej Umowy). 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich 
praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 13. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 


