Załącznik nr 1 do ZO w trybie rozeznania rynku 2017/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów edukacyjnych/ wyprawki papierniczej
w celu przygotowania placówki do realizacji
projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16,
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.01.00-18-0054/16-00 z dn. 05.07.2017r.

Nazwa zamówienia: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek/zestawów
edukacyjnych/ wyprawki papierniczej do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w
miejscowościach: Albigowa i Kraczkowa.
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Wspólny słownik zamówień:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37800000-6 Artykuły plastyczne i artystyczne
37520000-9 Zabawki
37523000-0 Puzzle
37524000-7 Gry
37524100-8 Gry edukacyjne
37521000-6 Instrumenty muzyczne do zabawy
37522000-3 Zabawki na kółkach
W ramach zapytania ofertowego Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy na zakup i
dostawę przedmiotu zamówienia
z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami do
28.12.2017r.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt
na miejsce realizacji zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia pomocy, art. papierniczych i
zabawek nowych, kompletnych oraz wolnych od wad technicznych.
8. Miejscem realizacji zamówienia jest: Albigowa (pod adresem: 37-122 Albigowa 300) i
Kraczkowa (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125)

1

Zestawienie zabawek i pomocy dydaktycznych (część I)
Lp.

nazwa

opis specyfikacji

ilość

1

2
Plastikowe
Klocki plastikowe ten luksusowy zestaw kolejowy z efektownym
klocki – Zestaw nowoczesnym pociągiem zupełnie zmieni Twoją kolekcję!
Pociąg
Lokomotywa wydającej realistyczne efekty dźwiękowe i wypełnij
wagony. Dźwig, stacja do tankowania. Zestaw zawiera ponad 160 cm
torów, most z tunelem, ciężarówkę, kamieniołom z klocków budynek
z działającym dźwigiem, mnóstwo kolorowych elementów 3 figurki.

jm
szt.

Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 130 elementów
2

2
Plastikowe
Klocki plastikowe Z tym specjalnym zestawem dookoła świata masz
klocki – Zestaw pod ręką zwierzaki z całego świata. Mali podróżnicy mogą wyruszać
dookoła świata na wyprawy statkiem lub samolotem, by poznawać różne zwierzęta i
ich środowiska naturalne. W zestawie 5 figurek i 17 zwierząt z całego
świata, w tym wieloryb z otwieraną paszczą!

szt.

Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 160 elem.
3

Plastikowe
klocki – Zestaw
duże wesołe
miasteczko

2
Klocki plastikowe w zestawie diabelski młyn, który można obracać i
obserwować poruszające się kabiny, karuzeli z obracającym się kołem
zębatym i czterema konikami oraz wysokich, pofalowanych
zjeżdżalni. znajduje się również mały pociąg stragan z lodami. W
zestawie pięć figurek

szt.

Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 100 elem.
4

Plastikowe
klocki - Leśny
Park

2
Klocki plastikowe w skład zestawu wchodzi 8 dzikich zwierzątek;
jeleń, łania, jelonek, niedźwiedź, niedźwiadek, 2 lisy oraz wiewiórka.
samochód, stajenkę, bramę, leśną jaskinię, drzewo oraz zjeżdżalnię.
Klocki mają jasne barwy i są zaprojektowane tak, by były bezpieczne
dla małych budowniczych. W zestawie 3 figurki mama, tata i dziecko.

szt.

Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 100 elem.
5

Plastikowe
klocki
Kawiarnia –
Auta 3

Klocki plastikowe Ten zestawe Zygzaka McQueena, Cruz Ramirez i
Macka, a gdy filmowi przyjaciele zakończą spotkanie w kawiarence
V8 u Flo, dzieci mogą pomóc im zatankować paliwo na stacji
benzynowej.

2

szt.

2

Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 25 elem.
6

2

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

10

4
Pierwsze klocki Klocki plastikowe w wiaderku. pokrywka w krztałtami do których
malucha w
dopasowuje się klocek. wiele kolorów. bezpieczne dla dzieci od 6-mc
wiaderku.
życia.

szt.

11

Klocki
drewniane
wzorzyste w
wiaderku.

Klocki drewniane wzorzyste w wiaderku. wiele różnych kształtów
kolorowych klocków drewnianych.

4

szt.

Klocki
konstrukcyjne
Wóz strażacki

Klocki konstrukcyjne. W kolekcji tej firmy znajdziemy szereg
starannie wykonanych drewnianych klocków i innych drewnianych
zabawek.

4

Szt.

Plastikowe
klocki Miasteczko

Klocki plastikowe w zestawie koła zębate, by pomóc mechanikowi
obrócić samochód, a później wybierz się na zakupy do piekarni i
sklepu warzywnego. W zestawie pięć figurek.
Wiek: 2-5 lat
zawierający co najmniej 90 elem.

7

Plastikowe
klocki - Butik
Minnie

Klocki plastikowe w kolorystyce różowej dla dziewczynek. klocki
wysokiej jakości użytkowania. W zestawie klocki podstawowe oraz 2
ludziki i ptaszek.
Wiek: 2-5 lat
zestaw zawiera co najmniej 70 elem.

8

Plastikowe
Klocki plastikowe zestaw podstawowych klocków. Zawarte w tym
klocki - Moje
zestawie klocki oraz karty z instrukcjami pozwalają zbudować
pierwsze klocki wszystko, co tylko podsunie wyobraźnia. Z kolorowych klocków, w
tym niektórych z dwustronnymi dekoracjami, oraz śmigła można
wyczarować samolot, łódkę, a nawet mały domek.
Wiek: 1,5-3 lat
zestaw zawiera co najmniej 80 elem.

9

Plastikowe
Klocki plastikowe Zygzaka McQueena i Jacksona Storma na starcie
klocki - Wyścig finałowego wyścigu o Złoty Tłok.
o Złoty Tłok
Wiek: 2-5 lat
zestaw zawiera co najmniej 30 elem.

12

zawiera co najmniej 50 elem.

3

3w1

W skład zestawu wchodzą wysokiej jakości drewniane części,
drewniany śrubokręt, plastikowe śruby, nakrętki i klucz - łącznie 155
elementów. Umożliwi on zbudowanie jednego z trzech modeli
pojazdów - ciężarówki, koparki i samochodu. Dzięki kółkom będą
mogły poruszać się po powierzchniach płaskich.
•zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3. roku życia
•zestaw zawiera co najmniej 155 elementów
•zawartość zestawu: drewniane części, drewniany śrubokręt,
plastikowe śruby, nakrętki i klucz, instrukcja
•wymiary opakowania: 24,5 x 15 x 6 cm

12

Klocki
Klocki to nowatorski, miękki, przypominający w dotyku gumę
Konstrukcyjne materiał o znanym nam kształcie. Pomniejszony rozmiar daje
znacznie większą mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Dzięki
nowej technologii produkcji, którą zastosowaliśmy klocki dają się
wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Dzieci mogą tworzyć
nowe budowle o znacznie mniejszym formacie niż dotychczasowe
klocki typu wafle, dzięki temu nasze pociechy nie muszą się martwić
o zagospodarowanie większej przestrzeni.

4

szt.

zestaw zawiera co najmniej 500 elem.
14

Klocki
konstrukcyjne

Zestaw to innowacyjne klocki składające się z kolorowych elementów 4
o jednolitym, intrygującym kształcie. Można je łączyć w wielu
płaszczyznach, dzięki czemu zbudujemy z nich obiekty zarówno 2D
jak i 3D. Mogą to być: mosty, wieże, budynki, zwierzęta, instrumenty
muzyczne, biżuteria, flagi, statki kosmiczne. Konstrukcja stworzona z
klocków jest na tyle mocna, że można się spokojnie pokusić o
wykonanie przedmiotów użytkowych takich jak: podstawki pod
zdjęcia czy książki, przyborniki, stojaki na butelki etc.

zestaw

zestaw zawiera co najmniej 200 elem
15

Tęczowa wieża Zabawka drewniana lub plastikowy na drewniany lub plastikowy
drążek nakłada się drewniane lub plastikowe kółka w różnych
kolorach i wielkościach. (z trwałego plastiku)

4

Szt.

4

szt.

6

szt.

wym. 10 x 10 x 20 cm
16

Wózek głęboki Wózek głęboki dla lalki z torbą budą zamykaną. Konstrukcja
dla lalki z torbą metalowa + materiał. wózek w kolorach dla dziewczynek. Mocna
konstrukcja. Materiał można prać.
wymiary: 50-85 x 45 x 85 cm

17

Lalka bobas z
wanienką i
łóżeczkiem
plastikowym.

Lalka typu bobas w całości plastikowa z wanienką i łóżeczkiem
plastikowym.
wymiar: powyżej 30 cm

4

18

Lalka z rudymi Lalka z rudymi włosami i ubraniem niebieskim. Lalka posiada
włosami i
ruchome ręce, nogi i główkę, jej wizerunek jest podobny do znanej
bohaterki filmowej (popularnego filmu dla dzieci).
ubraniem
niebieskim.
wysokość lalki: ok. 35 cm

4

Szt.

19

Lalka z blond
włosami i
niebieskiej
sukience.

Lalka z blond włosami i ubrana w niebieską sukienkę. Lalka posiada
ruchome ręce, nogi i główkę, jej wizerunek jest podobny do znanej
bohaterki filmowej (popularnego filmu dla dzieci) wysokość lalki: ok.
35 cm

4

Szt.

20

2 lalki typu
dzidziuś

2 lalki miękkie w dotyku, wykonana z bezpiecznych materiałów,
ubrane w pajacyki i czapeczki wys. ok. 28 cm

4

Szt.

21

Zestaw naczyń W skład zestawu wchodzi uszatka do naczyń, komplet 4 talerzy, 4
plastikowych kubki, 4 filiżanki ze spodkami, 3 garnki z pokrywkami, 1 brytfanna,
dzbanek, cukiernica, 4 widelce, 4 noże, 4 łyżeczki, czerpak, łyżka,
widelec i nóż, a także proszek do zmywania, w sumie 45 akcesoriów.
Kolory naczyń mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na
zdjęciu.

4

zestaw

22

Koń na
biegunach

4

Szt.

Zestaw charakteryzuje wciąż ciekawa dla dzieci tematyka, wyjątkowe 2
wzornictwo, a także wysoka jakość. Kołyska posiada w zestawie
baldachim i kołderkę. Utrzymana jest w żywej, modnej kolorystyce,
charakterystycznej dla nowej kolekcji. Zestaw nie zawiera lalki.
Wymiary kołyski 55 x 76 x 37 cm

Szt.

Zestaw tematyczny dla dziewczynki, dzięki któremu można zbudować 4
wspaniały piętrowy pałac księżniczki. Na parterze znajduje się salon z
kominkiem i stołem, natomiast na piętrze sypialnia z królewskim
łożem. Zestaw składa się z co najmniej 59 elementów. W komplecie
znajdują się m.in. figurka księżniczki i rycerza, biały konik oraz
elementy do zbudowania pałacu.
Wymiary w cm: 29,5 (dł.) x 29,5 (szer.) x 36 (wys.)
Wiek: od 18 m-cy

Szt.

w wersji dla
chłopca i
dziewczynki
23
kołyska z
baldachimem
dla lalek

24

Zestaw pałac
księżniczki

Koń na biegunach w wersji dla chłopca i dziewczynki. Zabawka
wydaje odgłosy, rusza ogonem, rusza pyskiem, posiada świecące
serduszko. Wersja dla chłopców jest w kolorze brązowym i może nie
zawierać dodatkowych elementów,
Wym. 73 x 28 x 67 cm

5

25

Wózek
medyczny z
kuferkiem i
akcesoriami

Wózek lekarza z akcesoriami to propozycja świetnej i pełnej wrażeń 2
zabawy dla najmłodszych. Dziecko nie tylko będzie się świetnie
bawiło, ale przy okazji będzie mogło zapoznać się z podstawowymi
narzędziami medycznymi, z którymi spotka się w życiu codziennym.
Dzięki temu wizyta u prawdziwego lekarza będzie mniej bolesna. W
skład zestawu wchodzi: stabilny wózek na kółkach z wygodną rączką
oraz kuferkiem - walizeczką a także niezbędne akcesoria, m.in.
stetoskop, termometr, strzykawka, nożyczki, kroplówka, młoteczek
do opukiwania, plastry itp. W sumie do dyspozycji jest 16 akcesoriów,
które pomogą oswoić się ze sprzętem medycznym, z jakim dziecko
się styka podczas prawdziwych badań lekarskich. Wymiary: 31 x 31 x
55 cm, Wiek: od 3 lat.

26

Zestaw
garnków

Metalowy zestaw do gotowania składający się z: patelni, garnka,
miski, durszlaków, łopatki, szpatułki i ściereczki stanie się impulsem
do rozwinięcia zainteresowań kulinarnych. Garnki wykonano z
metalu, a podkładkę z materiału. Całość zapakowana w estetyczne
pudełko.

Szt.

4

zestaw

4

zestaw

Wymiary:
•opakowania: 39 x 29 x5,5 cm,
•średnica garnków: 9 - 10 cm
Wiek: 3 +
27

Owoce i
warzywa

Kosz z owocami zawiera m.in.:jabłka (dł. ok. 9cm), gruszki (dł. ok.
9cm), banany (dł. ok. 17,5cm), pomarańcze (dł. ok. 7cm), limonki (dł.
ok. 7cm), truskawki (dł. ok. 4cm), śliwki (dł. ok. 4,5cm), morelki (dł.
ok. 3,5cm)
Kosz z warzywami zawiera m.in.: ogórki (dł.ok.17cm), czosnek dł. ok
4cm), marchewki (dł. ok. 16,5cm), grzybki (śr. kapelusza ok.7cm),
imbir (dł. ok 13,5cm), fasolki szparagowe (dł. ok 15cm), papryki
zielony (dł.ok 8cm), ziemniaki (dł. ok 9cm), kukurydza (dł. ok. 9cm),
pomidory (dł. ok 5cm)
Wymiary koszyka: długość 32cm, szerokość 20,5cm, wysokość 15cm.
Zabawka jest kolorowa i estetycznie wykonana, na pewno zaciekawi
każdego Malucha i zapewni wiele godzin zabawy

28

Lalki Evi

20
Prześliczna Lalka, która stanie się towarzyszką codziennych zabaw
każdej małej dziewczynki. Nasze pociechy zaczną tworzyć
nieskończoną ilość opowiada o laleczkach i jej przygodach, co zachęci
do wyobrażania i udoskonalania scenek z życia małej przyjaciółki.
Wysokość lalki 12 cm. Lalki występują pojedynczo i w zestawach.

szt.

6

29

Figurki
zwierząt

6

Szt.

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Umieszczone w 4
poręcznym plastikowym pojemniku z rączką ułatwiającą
przenoszenie i sprzątanie po skończonej zabawie. Do zestawów
dołączono obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe
możliwości ich złożenia. Mieści się do Szafki z klockami • wym. opak.
28 x 20 x 11,5 cm

Szt.

Fantastyczny zestaw składający się aż z 10 elementów - figurek
plastikowych zwierząt z farmy, lasu, egzotyczne.

•Figurki zapakowane w saszetkę.
•Zabawka rozwija zdolności manualne i wyobraźnię dziecka.
•Starannie wykonane miniatury zwierząt przenoszą dzieci do
cudownego oraz tajemniczego świata zwierząt.
•figurki maja co najmniej .9 x 3 x 12 wymiary,
Zabawka przeznaczona dla dzieci od 3 roku życia.
30

Klocki
konstrukcyjne
ażurowe

Średnica: 5 cm
Zawiera co najmniej: 140 elem.
31

Klocki
Klocki plastikowe typu płatki śniegu. Łatwy sposób łączenia
konstrukcyjne umożliwia stworzenie wielu ciekawych konstrukcji. •zestaw zawiera
„płatki śniegu” co najmniej 90 szt. • 5 kolorów • śr. 6 cm
• od 3 lat

4

Szt.

32

3D Parking 3
poziomowy z
drogą (4,6m)

4

Szt.

33

karty z obrazkami i zagadkami
Gra - Nowe
zagadki Smoka
Obiboka

2

szt.

34

Gra „Kot w
worku”

plansze i sylwety przedmiotów

2

szt.

35

Gra
„Patyczaki”

plansze i patyczki do układania wzorów

2

szt.

36

Gra „Zwierzaki karty ze zdjęciami mix wzorów
- Memo”

4

Szt.

37

Gra „Kolorowy plastikowe płytki, książeczka z zadaniami
kod”

2

szt.

38

Gra „Mały
miś”

2

szt.

trzy poziomy parkingu z drogą o łącznej długości 4,6m, podpory,
skrzyżowania, zakręty, znaki, oraz 3 autka w zestawie

Puzzle – następstwo czasowe 24 elem.

7

39

Gra „Już
czytam”

12 dwustronnych obrazków (każdy złożony z 4 elementów)

2

szt.

40

Gra „Domki i
kryjówki”

Puzzle edukacyjne

2

szt.

2

szt.

2

szt.

(24 puzzle, z których można ułożyć 12 par)
41

Gra „Czyje to
mieszkanko?”

Puzzle edukacyjne

42

Gra „Domino
obrazkowe”

28 kart dwustronnych

43

Gra „Zawody - 48 sztuk sztywnych, lakierowanych tafelków (24 pary) o
Memory”
wymiarach 75 x 75 mm

2

szt.

44

Gra „Szlaczki i
rytmy”

4 dwustronne plansze oraz 108 dwustronnych tafelków
zawierających 24 różne 9-elementowe komplety

2

szt.

45

Puzzle
drewniane

Ilość elementów: co najmniej 9

12

Szt.

46

Puzzle Maxi

24 elem. mix obrazków bajkowych dla chłopców i dziewczynek

16

Szt.

47

Puzzle 60
elem.

60 elem.mix obrazków bajkowych dla chłopców i dziewczynek

16

Szt.

48

Książeczka dla
najmłodszych

książeczki twarde dla małych dzieci. Treści edukacyjne, zwierzęta,
części ciała, owoce , warzywa, pojazdy, narzędzia, itp.

100

Szt.

49

Kolorowanka

kolorowanka o różnej tematyce

20

Szt.

4

Szt.

(24 puzzle, z których można ułożyć 12 par)

•Wymiary: 15×15×0,8 cm

format A4
50

Tablica
znikopis 2w1

Wymiary: duży 40cm x 31cm

51

Ciastolina
typu Słodkie
ciasteczka zestaw

W zestawie specjalne nożyki do przycinania ciastek, wałek do ciasta,
dwie wyciskarki, szpatułka, arkusz do łakoci, talerz oraz pięć
klasycznych tub PLD.

4

Szt.

52

Ciastolina
kolory i
kształty zestaw

foremki, 8 kolorów PLD,

8

Szt.

Wymiary: mały17cm x 14cm

8

53

Zestaw
ciastoliny w
kubeczkach

12 kolorów waga nie mniejsza niż 141 g w jednym kubeczku. mix
kolorów.

16

Szt.

4

zestaw

4

zestaw

2

zestaw

4

zestaw

pojemność

Zestaw zabawek i pomocy dydaktycznych (część II)
1

Koraliki do
nawlekania

drewniane elementy w drewnianym pudełku
wymiar koralika: 1x1cm

(drobne)
2

Magnetyczna tablica magnetyczna, figury drewniane,
mozaika
geometryczna wymiar: 45 x 35
35 elem.

3

Geometryczne plastikowe kształty:
kształty z
6 kolorów; ok. 250 elem.;
tworzywa plastikowa
wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 0,5 cm
mozaika

4

Koraliki do
nawlekania

drewniane elementy
wymiar klocka: 2x2 cm

(większe)
5

Chusta
animacyjna

Materiał, średnica 3,5 m

2

szt.

6

Chusta
animacyjna

Materiał, średnica 6 m

2

szt.

7

Młotek z
wypustkami
do masażu

Element gumowy z wypustkami na plastikowym trzonie z wygodną
rączką. Wymiar: końcówka 6 x 8 cm, dł. 29 cm

2

szt.

8

Walec z
wypustkami
do masażu

walec z wypustkami, pokryty twardą pianką, która pokrywa rurkę z
tworzywa sztucznego

2

szt.

Fakturowe
kwadraty zestaw
podstawowy

2
Kwadraty materiałowe z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z
tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. Wymiar: 40x40
/ 6 szt.

9

wym. 15 x 46 cm
zestaw

9

10

Fakturowe
kwadraty zestaw
uzupełniający

2
Kwadraty materiałowe z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z
tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. Wymiar: 40x40
/ 3 szt.

zestaw

11

Piłka do
Piłki wykonane z miękkiej gumy, wypełnione polimerowymi kulkami,
do ćwiczeń sensorycznych. śr. 12 cm
aktywności
sensorycznej 1
kg

2

szt.

12

Piłka do
Piłki wykonane z miękkiej gumy, wypełnione polimerowymi kulkami,
do ćwiczeń sensorycznych. śr. 15 cm
aktywności
sensorycznej 2
kg

2

szt.

13

Chrupiąca
piłeczka

Gumowa, przezroczysta piłeczka wypełniona kolorowymi koralikami. 8
• 1 szt. • śr. 6 cm

szt.

14

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni.
Zestaw
sensorycznych
20 piłek • śr. od 4 do 7,5 cm
piłeczek

2

zestaw

15

Materac płaski wym. 200 x 85 x 8 cm
– kształtka
rehabilitacyjna

4

szt.

16

Piłka
sensoryczna

Wykonana z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni,

2

szt.

17

Piłeczki z
buźkami

Piłki gumowe, śr. 15 cm , 6 szt.

2

zestaw

18

Sensoryczna
gąsienica

Wykonany z miękkiej tkaniny, elementy wypełnione różnego typu
materiałem

2

szt.

1

szt.

1

szt.

śred. 65 cm

wym. 41 x 172 cm
19

20

Dyski z
fakturami –
zestaw 1

5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku
gumy o różnej fakturze

Dyski z
fakturami –
zestaw 2

5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku
gumy o różnej fakturze

śr. 27 cm i 11 cm

śr. 27 cm i 11 cm

10

21

Tunel Zygzak

Tunel z prętu metalowego obszyty materiałem w kolorach czerwony, 2
żółty, zielony z siateczką śr. 46 cm • dł. 280 cm można go spiąć i
powstaje zygzak.

szt.

22

Tunel prosty

Tunel z prętu metalowego obszyty materiałem w kolorach czerwony, 2
żółty, niebieski śr. 46 cm • dł. 180 cm

szt.

23

Woreczki
gimnastyczne

Woreczki z materiału wypełnione grochem. W 4 kolorach granat,
zielony, żółty, czerwony.

12

zestaw

4 w zestawie
24

Szarfa
gimnastyczna

Wykonana z materiału, długość: 120 cm

50

szt.

25

Obręcze hula
hop

Plastikowe , śr. 60, 70, 80,

40

szt.

26

Obciążeniowy Wykonane z pluszu, wkład wypełniony drobnymi granulkami.
pies - nakładka
na uda, mała wym. 22 x 60 cm

3

szt.

27

Obciążeniowy Wykonane z pluszu, wkład wypełniony drobnymi granulkami.
pies - nakładka
wym. 26 x 42 cm • waga: 0,78 kg
na ramiona

2

szt.

28

Domino
drewniane
faktur

Elementy drewniane ze zróżnicowaną fakturą materiału i kolorami

2

szt.

Podstawy do
fakturowych
torów, 5 szt.

Podstawy wykonane z drewna bukowego dostosowane wymiarem
do torów fakturowych

2

szt.

Fakturowy tor
do ćwiczenia
równowagi poduszka

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

2

szt.

Fakturowy tor Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm w kolorze 2
zielonym
do ćwiczenia
równowagi –
sztuczna trawa

szt.

29

30

31

28 elem. o wym. 9 x 4,3 x 1 cm

wym. 28 x 14 x 5 cm

w kolorze Żółtym

11

32

Fakturowy tor
do ćwiczenia
równowagi wałeczki

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

2

szt.

33

Fakturowy tor
do ćwiczenia
równowagi –
mała kratka

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

2

szt.

34

Fakturowy tor
do ćwiczenia
równowagi fale

Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm. • wym. 95 x 11 cm

2

szt.

35

Huśtawka
nożna

huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację ruchową,
antypoślizgowa powierzchnia oraz wykonana z gumy amortyzacja,
• wym. 52 x 22 x 14 cm
• maksymalne obciążenie 75 kg

2

Szt.

36

Roler z
uchwytami

do ćwiczeń motorycznych, koordynacji obu części ciała i trenowania 2
ruchu naprzemiennego • wym. 36 x 37 x 62 cm • śr. kółek 15 cm • dł.
pedałów 28 cm • max. obciążenie 75 kg

Szt.

37

Dysk
sensoryczny
miękki

Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi. 4
• śr. 33 cm • maksymalne obciążenie 225 kg

Szt.

Zestawienie zabawek i pomocy dydaktycznych (część III)
1

Dzwonki
diatoniczne
małe

8-tonowe dzwoneczki na drewnianych podstawkach.

4

Szt.

8

Szt.

• para pałeczek
• dł. 17,5 cm

2

Klawesy

Drewniane - 1 para
• wym. 1,8 x 20 cm

3

Marakasy

Wykonane z drewna. • 2 szt. • wym. 20,5 x 5,5 cm

4

zestaw

4

Plastikowe
marakasy

Wykonane z tworzywa sztucznego. • 2 szt. • wym. 13 x 4 cm

4

zestaw

5

Kastaniety na
rączce

Wykonane z drewna. , dł. 21 cm , wym. klapsa ruchomego 9,5 x 4,5
cm

4

Szt.

12

6

Talerze małe

Wykonane z miedzi., 1 para , śr. 7 cm

4

Szt.

7

Talerze

Wykonane z miedzi, 1 para, śr. 15 cm

2

Szt.

8

Tamburyn

Tamburyn okrągły, wykonany ze sklejki, 5 par talerzyków , śr. 20 cm

2

Szt.

9

Bębenek

+1 pałeczka , wym. 20 x 3,5 cm

2

Szt.

10

Tamburyn z
membraną

Wykonany ze sklejki, pokryty skórą owczą, 5 par talerzyków • śr. 20
cm

2

Szt.

11

Trójkąt
muzyczny

Trójkąt stalowy i młotek do uderzania. • wym. 10 cm • młotek o dł.
12,3 cm

6

Szt.

12

Dzwoneczki

Dzwonki umieszczone na plastikowym pasku, połączonym z
drewnianym uchwytem. • 1 szt. • wym. 10,5 cm

6

Szt.

13

Grzechotka
„Deszcz”

wykonany z tworzywa sztucznego, środku małe koraliki, które
spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk. • dł.
53,5 cm • śr. 4,5 cm

2

Szt.

14

Instrument drewniany, dołączona pałeczka
Podwójny
tonblok z tarką
• dł. 20 cm

2

Szt.

15

Tonblok

2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

Instrument drewniany, dołączona pałeczka
• dł. 20 cm

16

Dzwonki
chromatyczne

• 26 dzwonków (z półnutami włącznie)
• dł. 41 cm
• szer. 30 cm

17

Bęben Bongo

wykonany z drewna,
pokryty naturalną skórą.
• śr. 16 i 19 cm

Zestawienie zabawek i pomocy dydaktycznych (Część IV)
1

SMART GAMES układanki 3D na planszy
- IQ LINK

4

Szt.

2

SMART GAMES układanki 3D na planszy
- IQ FIT

4

Szt.

13

3

Tom and Keri zestaw do
nauki języka
angielskiego
dla dzieci box

Ilustrowana książeczka z płytami DVD i CD - 4 sztuki

2

zestaw

4

Fiszki angielski

Dwustronne karty do nauki angielskiego z czytelnymi rysunkami i
nazwami przedmiotów 96 szt. o wym. 14 x 7 cm

2

Szt.

5

Mój pierwszy
angielski
puzzle

6 plansz w kształcie puzzli , płyta CD z nagraniami, 200 żetonów , od
4 lat

2

Szt.

6

Żywność

Zdjęcia przedstawiające różne produkty spożywcze, zarówno
półprodukty jak i gotowe posiłki. • 46 zdjęć o wym. 15 x 10 cm

2

zestaw

7

Ulubione
zwierzęta

Zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta. • 45 zdjęć o wym. 15 x 10
cm

2

zestaw

8

Dziecięce
ubrania

Zdjęcia przedstawiające ubrania. • 48 zdjęć o wym. 15 x 10 cm

2

zestaw

9

Nasze ciało

• format: 61 x 86 cm
• dwustronnie zalaminowane

2

zestaw

10

Dmuchajka
zestaw

Zabawka logopedyczna wykonana jest z drewna bukowego • śr. 6 cm 2
• wys. 5 cm • różne kolory, sprzedawane losowo
• 4 szt. • 4 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm • 4 słomki

zestaw

11

Głuchy telefon akustyczny zestaw słuchawkowy do pracy w parach • zestaw 2
słuchawek o wym. 24 x 3,5 cm
• rurka harmonijka biała łącząca słuchawki o dł. max. 186 cm, śr. 2
cm

2

Szt.

12

Gimnastyka
buzi

Gra do ćwiczenia motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych. •
28 rysunków o wym. 9 x 9 cm podzielonych na 4 serie zaznaczone
kolorem • dla 1-2 graczy

2

Szt.

13

Karty
logopedyczne
– Memory

Materiał obrazkowo-wyrazowy wykorzystany w grach:17. Karty
Logopedyczny. głoski BNAGŁOS, DNAGŁOS:,ŚRÓDGŁOS, FNAGŁOS,
ŚRÓDGŁOS,WYGŁOS, GNAGŁOS,ŚRÓDGŁOS, KNAGŁOS,ŚRÓDGŁOS,
PNAGŁOS,WYGŁOS,: TNAGŁOS,ŚRÓDGŁOS, WYGŁOS, WNAGŁOS,
ŚRÓDGŁOS

4

Szt.

•Książeczka z alfabetem z DVD oraz Flashcards
•Książka śpiewnik z CD - 2 sztuki
•Książeczka przygotowująca do pisania (Pre-writing book)
•Książeczka do pisania (First writing book)
•Książeczka do pisania (Word writing book)
•Książeczki do kolorowania - 3 sztuki

14

Pakiet 8 talii kart o wym. 5,3 x 8,5 cm
• głoski sz, ż/rz, cz, dż, s, z, c, dz, głoski ś, ź, ć, dź, l, l-r, r, t-r.

Zestaw zabawek i pomocy dydaktycznych (Część V)
1

Sport Truck
Pick

Pojazd plastikowy Ten niezwykle wytrzymały pojazd o prostym, lecz
jednocześnie ciekawym wzornictwie zachwyci każdego fana
motoryzacji. Auto gotowe jest na każde wyzwanie dziecka, a jego
mocna konstrukcja zapewni wspaniałą zabawę na wiele lat.

4

szt.

2

szt.

4

Szt.

6

Szt.

kolorystyka czerwono-szary czarne podwozie i koła. Wymiary: 37 x
24 x 24 cm
2

samochód
budowlany

Pojazd plastikowy Ten niezwykle wytrzymały pojazd o prostym, lecz
jednocześnie ciekawym wzornictwie zachwyci każdego fana
motoryzacji. Auto gotowe jest na każde wyzwanie dziecka, a jego
mocna konstrukcja zapewni wspaniałą zabawę na wiele lat.
kolorystyka żółto-czarne podwozie i koła Wymiary: 37 x 24 x 24 cm

3

4

Samochód
policyjny ze
światłem i
dźwiękiem

pojazd plastikowy w kolorze niebiesko szarym koła czarne z
czerwonymi elementami. Wzbogacony funkcjami dźwiękowymi i
świetlnymi

Helikopter

zabawka plastikowa w kolorach biały, czerwony, żółty. 3 figurki

dł. 23 cm

• wym. 30 cm
5

Autko
budowlane
mix wzorów

Autko budowlane mix wzorów z tworzywa sztucznego, plastikowe
koła, podczas jazdy wydaje dźwięk, świecą światła, ruchome
elementy
wym. 10 x 5,5 x 7 cm

20

Szt.

6

Duża naczepa
do przewozu
samochodów z
2 mniejszymi
samochodami
osobowymi

Pojazd plastikowy Ten niezwykle wytrzymały pojazd o prostym, lecz
jednocześnie ciekawym wzornictwie zachwyci każdego fana
motoryzacji. Auto gotowe jest na każde wyzwanie dziecka, a jego
mocna konstrukcja zapewni wspaniałą zabawę na wiele lat.

6

szt.

wymiary: 72 x 18 x 25 cm

Wyprawka papiernicza – plastyczna dla dzieci (Część VI)
1

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

zestaw

15

2

ołówek gruby
trójkątny

4

zestaw

3

temperówka
10 szt. • na cienkie i grube kredki • różne kolory, sprzedawane
plastikowa na losowo
cienkie i grube
kredki

2

zestaw

4

gumka do
ołówka

1

zestaw

5

Temperówka Automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków i kredek.
automatyczna Niezbędne 4 baterie AA (brak w zestawie). Zapasowe ostrze w
komplecie. Różne kolory, sprzedawane losowo.
• wym. 13,3 x 7,9 x 9 cm

2

szt

6

Bristol A1

Duży format zapewnia dziecku swobodę tworzenia oraz umożliwia
pracę całej grupie. Doskonały do tła i dekoracji., 20 arkuszy , 200
g/m2 mix kolorów

4

zestaw

7

Blok
rysunkowy A4

Bloki do rysowania zostały przygotowane w konsultacji i z
uwzględnieniem preferencji zarówno dzieci, jaki i nauczycieli.

10

szt

biały

Bloki rysunkowe białe (20 Ark.) zawierają gładki, śnieżnobiały papier.

10

szt

pakowane ok 30 szt.
• różne kolory, ołówek trójkątny gruby
• dł. 17,5 cm

gumka do ołówka 24 szt.

Waga lub grubość 90g/m²
8

Blok
rysunkowy A4

Bloki do rysowania zostały przygotowane w konsultacji i z
uwzględnieniem preferencji zarówno dzieci, jaki i nauczycieli.

kolor

Bloki rysunkowe kolorowe (20 Ark.) zawierają gładki, śnieżnobiały
papier.
Waga lub grubość 90g/m²

9

Blok
techniczny A4
biały

Blok techniczny biały (10Ark.) zawiera wysokiej jakości idealnie gładki 20
biały papier do rysunku i kreślenia ołówkiem, tuszem. grubość 170
g/m2

szt

10

Blok
techniczny A4

Blok techniczny kolorowy (10Ark.) zawiera wysokiej jakości idealnie 40
gładki biały papier do rysunku i kreślenia ołówkiem, tuszem. grubość
160 g/m2

szt

10

szt

kolor
11

Blok
rysunkowy A3

Bloki do rysowania zostały przygotowane w konsultacji i z
uwzględnieniem preferencji zarówno dzieci, jaki i nauczycieli.

16

biały

Bloki rysunkowe białe (20 Ark.) zawierają gładki, śnieżnobiały papier.
Waga lub grubość 90g/m²

12

Blok
rysunkowy A3

Bloki do rysowania zostały przygotowane w konsultacji i z
uwzględnieniem preferencji zarówno dzieci, jaki i nauczycieli.

kolor

Bloki rysunkowe kolorowe (20 Ark.) zawierają gładki, śnieżnobiały
papier.

10

szt

Waga lub grubość 90g/m²
13

Blok
techniczny A3
biały

Blok techniczny biały (10Ark.) zawiera wysokiej jakości idealnie gładki 20
biały papier do rysunku i kreślenia ołówkiem, tuszem. grubość 170
g/m2

szt

14

Blok
techniczny A3

Blok techniczny kolorowy (10Ark.) zawiera wysokiej jakości idealnie 20
gładki biały papier do rysunku i kreślenia ołówkiem, tuszem. grubość
160 g/m2

szt

kolor
15

Zeszyt papierów 10 kolorów nabłyszczany papier, gramatura 115 g/m2

10

szt

wycinankowych
nabłyszczanych
A4

16

bibuła
kolorowa mix

Bibuła mix Kolorów gramatura nie mniej niż 30 g
wielkość 200 x 50

40

szt

17

bibuła w
kropki, w
kratkę, w
centki, mix

bibuła mix kolorów nie mniej niż 30 g

40

szt

18

bibuła mix
metalizowana

bibuła metalizowana mix kolorów gramatura 60g

20

szt

19

krepina mix
kolor

krepina mix kolorów gramatura 150 g

40

szt

20

nożyczki
przedszkolne

10 szt, wym. 14 cm, okrągłe końcówki

4

szt

21

nożyczki z
wzorem

1 szt., wym. 13 cm

10

szt

22

Dziurkacz duży Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów. Elementy wycięte

10

szt

wielkość 200 x 5

17

mix wzorów

są przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych - pojedynczo lub
do tworzenia złożonych wzorów. Nadają się także do wycinania
wzorów z folii piankowej.
• 1 szt. wym. elem. wyciętego 2,5 cm, wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm

23

klej szkolny w
tubie

klej szkolny w tubie, 50 g

20

szt

24

klej magiczny
w tubie

klej magiczny w tubie 45 g

40

szt

25

klej w sztyfcie

klej w sztyfcie

40

szt

26

pistolet do
kleju

pistolet do kleju. Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na
gorąco. W zestawie 2 sztyfty kleju o śr. 11 mm

2

szt

27

kleje do
pistoletu

10 szt, śr. 11 mm, dł. 25 cm

4

zestaw

28

6 szt szerokość taśmy 2 cm przeźroczysta
taśma
samoprzylepna
przezroczysta

20

szt

29

Farba
plakatowa

Farba plakatowa 20 ml. 24 kolorów

10

szt

30

Farba
plakatowa

Farba plakatowa 20 ml. 12 kolorów

10

szt

31

Pędzle zestaw

Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia o wielu rozmiarach.
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować pędzel do malowania
małych i dużych powierzchni.
• 10 szt. pędzli płaskich
• 15 szt. pędzli okrągłych

4

szt

32

plastelina
przedszkolna

• waga 2,8 kg • 12 kolorów po 15 szt. • śr. 1,3 cm • dł. 7,7 cm

8

szt

33

plastelina
zestaw 24
kolor

10
Nie klei się do rąk, jest delikatna i bardzo plastyczna. Nadaje się do
wielokrotnego użytku. Wyprodukowana z materiałów najwyższej
jakości. Plastelina pozwala rozwijać zdolności manualne i wyobraźnię
przestrzenną dzieci. Modelowanie w plastelinie uczy wytrwałości i
koncentracji. • różne wzory opakowań, sprzedawane losowo, 24
kolory śr. 1,3 cm • dł. 7,7 cm

szt

34

papier ksero
biały 500 szt.

500 szt, format: A4, 80 g/m2

szt

16

18

35

pinezki do
tablicy
korkowej

ilość w opakowaniu minimum 20 szt.

6

szt

36

koszulka
foliowa A4

Wykonane z folii o strukturze matowej, 100 szt.

6

szt

Plan daltoński – pomoce dydaktyczne (Część VII)
1

Pierwsze kroki
z klockami
NUMICON zestaw
indywidualny

32 kształty Numicon (10 pojedynczych, 5 podwójnych, 3 potrójne, po 2
2 ze wszystkich pozostałych rodzajów - aż do 10) • 52 kołeczki
Numicon • książeczka zyg-zak • 1 sznurówka • 2 dwustronne plansze
z wzorami • zestaw kart 0-10 • woreczek na elementy • przewodnik z
ćwiczeniami

zestaw

2

Pomocnik
nauczyciela

Zbiór rozwiązań dla nauczyciela, format: 21 x 29,5 cm, 32 str.

1

Szt.

3

Magnetyczne
krążki

drewniane krążki z magnesem, 25 szt., śr. 2,5 cm

8

zestaw

4

Mój dzień w
przedszkolu

plansza o wym. 110 x 35 cm wykonana ze sklejki
• 20 drewnianych elem. z otworami, które przywiesza się na planszy
• 4 magazynki umieszczone z tyłu tablicy do przechowywania
pozostałych elementów, drewniany suwak, gong zegarowy

2

Szt.

5

Zegar
organizujący
czas

Wykonany z drewna, śr. 36 cm

2

Szt.

6

Dni tygodnia przesuwanka

Tabliczka drewniana, wym. listwy 49 x 14 cm

2

Szt.

7

Tablica
magnetyczna

tablica magnetyczna 90x100 biała

2

szt

8

Domino 5
zmysłów

Gra pomagająca dzieciom zrozumieć rolę pięciu zmysłów człowieka w 4
życiu codziennym. Dzieci dopasowują obiekty przedstawione na
poszczególnych elementach do odpowiednich zmysłów. • dla 2-4
graczy • 72 elem. (36 par) o wym. 14 x 7 cm od 3 lat

szt

9

Kolorowa
mozaika z
napami

Podstawy do wpinania wraz z napami, które umożliwiają
wykonywanie ćwiczeń polegających na odtwarzaniu lub tworzeniu
obrazków i ciągów elementów z wybranych kształtów i kolorów.
Dzieci zapoznają się z kolorami, figurami geometrycznymi, rozwijają
zdolności manualne oraz uczą się pracować z kartami zadań.

2

szt

19

100 nap w 4 kolorach o śr. 3,5 cm, 2 podstawy o wym. 31,5 x 21,5
cm, 18 kart z zadaniami
10

Figury i
kształty układanka z
kartami zadań

2
Pomoc zawiera karty z przezroczystego tworzywa z kolorowymi
ilustracjami oraz drewniane elementy z magnesem. Zadaniem
dziecka jest ułożenie karty na wieczku pudełka (które jest pokryte
białą folią magnetyczną) oraz ułożenie z odpowiednich klocków
wskazanego na karcie kształtu przypominającego przedmiot, zwierzę
lub budowlę. Zadania na kartach z zieloną obwódką są łatwiejsze,
gdyż wskazują jakie klocki dziecko musi posiadać, by ułożyć zadany
kształt. Zadania na kartach z czerwoną obwódką nie mają
wskazanych elementów składowych i dziecko samo musi wybrać
klocki, z których utworzy wymagany kształt. Pomoc rozwija
spostrzegawczość, umiejętność rozpoznawania figur
geometrycznych, kojarzenia kształtu i obrysu, odczytywania i
porównywania obrazków. Zestaw umieszczony w drewnianym
pudełku. • 24 drewniane elem. z magnesem • 12 kart o wym. 34 x
23,5 cm • wym. pudełka 34 x 23,5 x 6 cm

szt

11

Siatka
logicznych
powiązań

Karty ukazują tabele z różnymi zadaniami sortowania (w linii, w
kolumnie, tablice z dwoma cechami). Karty o różnym stopniu
trudności zachęcają dzieci do poszukiwania odpowiednich
elementów pod względem jednego lub większej ilości kryteriów np.:
koloru, wielkości.
• 24 karty w 4 zestawach po 6 kart o wym. 21 x 15,5, 21 x 31 i 10,5 x
31 cm
• 116 kartoników o wym. 4 x 4 cm
• od 5 lat

2

Szt

12

Obowiązki

18 elem. z magnesem (do tablicy 036050) • wym. 8 x 8 cm

2

szt

13

Tygodniowa
tablica zadań

Jest nieodmiennym atrybutem daltońskich grup przedszkolnych.
Podczas porannych zajęć dziecko musi dokonać wyboru spośród
zadań umieszczonych na tablicy przez nauczyciela (co tydzień
nauczyciel wybiera kilka różnych zadań spośród programu
przypisanego dla grupy wiekowej). Elementami tygodniowej tablicy
zadań są: symbole dni tygodnia, symbole zadań oraz krążki
magnetyczne w kolorach dni tygodnia (sprzedawane osobno).
Dziecko po wykonanej pracy za pomocą symbolu zaznacza na tablicy
wykonanie zadania. Nauczyciel w każdym z dni tygodnia szybko jest
w stanie sprawdzić, które dziecko wykonuje jaką pracę i ile mu
jeszcze zostało do końca tygodnia. Tablica posiada również miejsce
do przechowywania magnetycznych krążków. • wym. 80 x 100 cm

2

szt

20

