Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni matematycznych w szkołach z terenu
Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu: „ Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne
nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach
Gminy i Miasta Mirosławiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania RPZP.08.05.00 Upowszechnianie
edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach kontraktu samorządowego pod nazwą
„Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez
realizacje Kontraktu Samorządowego”
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część I: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w
Mirosławcu
Część II: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku
Przedmiot zamówienia powinien być wyłącznie wyrobem fabrycznie nowym tzn. wolnym od wad,
żadna część składająca się na dany artykuł nie może być wcześniej używana. Winna być
oryginalnie zapakowana oraz posiadać niezbędne certyfikaty (odpowiadające normom
jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych). Towary składane lub o bardziej
skomplikowanej budowie powinny posiać wszelkie instrukcje użytkowania oraz ostrzeżenia o
zagrożeniach w języku polskim.
Wszystkie pomoce dydaktyczne winny posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité
Européenne oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
Każdy z dostarczonych artykułów powinien posiadać deklaracje zgodności CE
i odpowiadać normom europejskim oraz krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 03.12.2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
produktów.
3. Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów
na koszt własny i ryzyko, w godzinach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będą
dostarczone do Szkoły, której dana część dotyczy:
- Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu ul. Wolności 21, 78-650
Mirosławiec,
- Szkoły Podstawowej w Piecniku, Piecnik nr 8, 78-650 Mirosławiec,
Zgodnie z opisem.
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Do obowiązków Dostawcy należeć będzie wniesienie towarów do budynków szkół w miejsce
wskazane przez Dyrektora danej szkoły.
4. Zamawiający wymaga wystawienia faktury lub rachunku na każdą część z osobna. Faktury
należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
NIP 735-10-26-738
Odbiorca/Płatnik:
Jednostka (szkoła), której dana część zamówienia dotyczy. Dane do wystawienia faktury w
punkcie 3.
Faktury należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650
Mirosławiec.
Podstawą wypłaty będzie protokół bezusterkowej dostawy pomocy dydaktycznych, podpisany
przez Koordynatora Szkolnego ( w Mirosławcu - .Wicedyrektor; w Piecniku – Dyrektor )
Faktury będą płatne do 14 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku braku środków
projektowych niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektu.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zamawiający dopuszcza zastosowanie stawki
podatku w wysokości 0% do dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 8 ww. ustawy dla
placówek oświatowych przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.
5. Podane wymiary mają charakter poglądowy i dopuszcza się 20 % różnicę w podawanych
wielkościach, ciężarach itp.
6. Jeżeli w specyfikacji zamówienia znajdują się jakiekolwiek patenty, pochodzenie czy znaki
towarowe – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu wskazania na typ
i dopuszcza tym samym składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych oraz
technicznych nie gorszych niż te, które zostały podane przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego, po względem,
jakości,
estetyki,
funkcjonalności
i
bezpieczeństwa
z
opisem
zawartym
w załącznikach do niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku
określonego asortymentu przedstawienie w ofercie zbliżonego pod względem zastosowania i
wykonania.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 2 części zamówienia, wówczas zamówienie
może zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
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8. CPV Przedmiot główny:
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
CPV Dodatkowe: 39162000-5 Pomoce naukowe, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia do 21 grudnia 2018 r.
Część I: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w
Mirosławcu
Wykaz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zakupu wyposażenia pracowni matematycznej
Lp

Nazwa pomocy
dydaktycznych oraz narzędzi
TIK

1

Tablica z
magnetycznymi
przyborami
matematycznymi
(pionowa)

2

Magnetyczna oś
liczbowa 0-100 zestaw

3

Bryły geometryczne
modeli olbrzymich
10szt

4

Zestaw konstrukcyjny Figury geometryczne

5

Figury geometryczne 17 sztuk

6

METODNIK komplet
metodnik z markerem
suchościeralnym:

7

Układ współrzędnych
nakładka tablicowa
magnetyczna
zmywalna

Jednostka
miary

Ilość

Tablica o wymiarach nie mniejszych niż: 1040x 600x 18 /mm/ W skład
zestawu wchodzą: cyrkiel tablicowy magnetyczny na kredę: 485 x 40 x
20 /mm/, trójkąt 60 magnetyczny: 535 x 310 x 8, trójkąt 45
magnetyczny: 430 x 430 x 8, kątomierz magnetyczny: 510 x 285 x 8,
liniał tablicowy magnetyczny: 1020 x 65 x 8, trójnóg cyrkla
magnetyczny: 80 x 80 x 40, wskaźnik tablicowy drewniany
. Wykonanie: Tablice są wykonane z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze zielonym. Całość jest chroniona listwami ochronnymi i
narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania przyrządów opisane
naklejką.
Duża magnetyczna makatka z nadrukiem osi liczbowej z wyraźną
podziałką co jeden i grupowaniem kolorystycznym dziesiątek. Zestaw
zawierający komplet magnetycznych strzałek w dwóch kolorach:
strzałka czarna w prawo oznacza dodawanie, strzałka czerwona w lewo odejmowanie. Dodatkowo magnesy w dwóch wielkościach do
oznaczania liczb startowych i wyników. Zawartość: magnetyczna mata
o dł. 3 metrów - 39 magnetycznych dwustronnych tabliczek ze
strzałkami - 38 magnesów w 4 kolorach w pudełku (30 sztuk o śr. 20
mm, 8 sztuk o śr. 30 mm)
W skład kompletu wchodzą: Graniastosłup 3 szt. Ostrosłup 3 szt. Walec
o średnicy podstawy 1szt. Stożek o średnicy podstawy 1szt.
Półkula średnica podst. 2szt. Największe modele o wysokości 15 cm.
Podstawy wykonane z kolorowego zabarwionego plastiku. Specjalne
otwory do nalewania cieczy do ćwiczeń w porównywaniu
objętości różnych brył.
Zestaw zawierający 180 kolorowych kulek z 26 dziurkami (o średnicy
1,6 cm), 180 drążków konstrukcyjnych (długość: 1,6 -7,5 cm).

szt.

4

szt.

4

szt.

2

szt.

1

Zestaw figur geometrycznych . Dolną część brył można odczepić od
górnej. Bryły nadają się do wypełnienia cieczą, co pomaga przy nauce
obliczania objętości. Wykonane z 2 mm wytrzymałego pleksiglasu.
Zestaw zawiera 17 figur geometrycznych. Wysokość: ok. 10 cm
Metodnik zawierający kilka technik:1. Światła – trzy kartki w
kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym, 2. Karty: A, B, C i D 3. Białe
tablice 4. Patyczki 5. Zakaz podnoszenia rąk 6. Wyjściówki

szt.

3

szt.

20

Nakładka przylegająca do wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i
flipchartów wykonanych na bazie blach. Można po niej pisać markerami
wodnozmywalnymi lub suchościeralnymi. Rozmiar nakładki nie
mniejszy niż: 80 cm x 96 cm. Na odwrocie zaopatrzona jest w cztery
taśmy magnetyczne; dwie poziome o szerokości 7 cm oraz dwie pionowe
o szerokości 5 cm. Waga nakładki to ok. 0,8 kg.

szt.

2

Opis przedmiotu zamówienia
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8

Ułamki magnetyczne z
sortownikiem koła

9

Ułamki magnetyczne
prostokąty

10

Ułamkowy Flip

11

Kolorowe klocki
systemu dziesiętnego

12

Zestaw wykonany ze specjalnej wielobarwnej magnetycznej folii,
idealnie przywierają całą powierzchnią zarówno do tablic białych jak i
zielonych wykonanych z blachy. Wykonane z elastycznego tworzywa
sztucznego pokrytego od spodu na całej powierzchni specjalną powłoką
magnetyczną Sortownik umożliwia dostęp do każdego ułamka .
SORTOWNIK wymiary nie mniejsze niż : 44 cm x 22 cm grubość 2,5
cm UŁAMKI Tworzywo plastyczne , przypominające grubą gładką
wykładzinę. Wszystkie wykonane na bazie koła o średnicy 20 cm
grubość ok. 2 mm Każdy z ułamków jest opisany. W zestawie znajduje
się koło 50 ułamków ½ 2 szt. 1/3 3 szt. ¼ 4 szt. 1/5 5 szt. 1/6 6 szt. 1/8
8 szt. 1/10 10 szt. 1/12 12 szt. Powierzchnia ułamków jest gładka
zmywalna. Waga całości ok. 1,2 kg.
Zestaw wykonany ze specjalnej wielobarwnej magnetycznej folii, ułamki
idealnie przylegają do standardowych tablic szkolnych zarówno białych,
jak zielonych. Minimalne wymiary podstawowego modułu - jedności:
100 cm x 5 cm. Pozostałe ułamki stanowią naturalne części modułu
jedności, przy czym w celach dydaktycznych zostały dodatkowo
wykonane z różnokolorowych folii. Skład zestawu: Moduł jedności > 1
sztuka 1/2 > 2 szt. 1/3 > 3 szt. 1/4 > 4 szt. 1/5 > 5 szt. 1/6 > 6 szt. 1/8 > 8
szt. 1/10 > 10 szt. 1/12 > 12 szt. Każdy z ułamków jest odpowiednio
opisany cyframi.
Flip, który na swoich kartach przedstawia ułamki zwykłe, procenty,
ułamkowe części okręgu oraz całości, zestaw zawiera 4 moduły łączone,
każdy o wym. 15 cm

szt.

4

szt.

4

szt.

5

szt.

8

Zestaw kości
matematycznych

Komplet klocków do nauki liczenia, sortowania, mierzenia, dodawania i
odejmowania, składający się ze 121 elem. Klocki łączą się ze sobą.
Zawartość zestawu: 100 klocków o wym. 1 x 1 x 1 cm, 10 klocków o
wym. 10 x 1 x 1 cm, 10 klocków o wym. 10 x 10 x 1 cm, 1 klocek o
wym. 10 x 10 x 10 cm, każdy rodzaj klocków w innym kolorze (4
kolory)
Walizka z przezroczystego tworzywa sztucznego zawierająca: 162 kości
do gier matematycznych w 14 różnych rodzajach.

szt.

4

13

Mini zegar

Zegar do pracy indywidualnej o średnicy nie mniejszej niż. 10,4 cm

szt.

25

14

Składane bryły
geometryczne

szt.

2

15

Piłeczki i patyczki do
brył geometrycznych

szt.

2

16

Ułamki - stemple

Zestaw zawierający 11 przezroczystych brył (walec, stożek, sześcian,
czworościan, prostopadłościan, ostrosłup o podstawie kwadratu,
graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny) z wyjmowaną górną
ścianką. W środku każdej bryły znajdować się powinny kolorowe
składane formy wykonane z grubego tworzywa. W skład zestawu
wchodzi 11 elem. o wym. podstawy 10,5 cm
Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków różnych rozmiarów
do tworzenia przestrzennych konstrukcji geometrycznych. Zestaw
zawiera 330 elem: 40 szt. czerwonych patyczków o dł. 12,5 cm , 40 szt.
niebieskich patyczków o dł. 10,5 cm, 40 szt. żółtych patyczków o dł. 8,2
cm, 40 szt. zielonych patyczków o dł. 6,9 cm, 45 szt. fioletowych
patyczków o dł. 5,3 cm, 45 szt. pomarańczowych patyczków o dł. 3,3
cm, 80 szt. piłeczek z otworami w 6 kolorach .
Zestaw drewnianych stempelków z podstawowymi ułamkami. Zestaw
zawierający 9 szt. Pieczątek o śr. 2,5 cm, pieczątki okrągłe znajdujące
się w plastikowym pudełku

szt.

4

17

Taśma miarowa

Taśma dwustronna zwijana. Z jednej strony centymetry i milimetry, po
drugiej - cale, dł. taśmy 20 m.

szt.

4

18

Linijka do odmierzania
czasu

Linijka ułatwiająca naukę odczytywania czasu i określania jego upływu.
W skład zestawu wchodzą dwa suwaki umożliwiające oznaczenie
przedziału czasowego. Podziałka powinna mieć oznaczenia co 5 min.
(podpisy co 15 min). Wymiary linijki około 48 x 5 cm.

szt.

4

4

19

Makatka z ułamkami
.

Duża przejrzysta makatka z kieszonkami z przezroczystego tworzywa.
Zestaw zawierający kolorowe kartoniki z zapisem ułamków zwykłych,
dziesiętnych i procentów. Wymiary makatki 68,5 x 50 cm , w zestawie 9
kieszonek na kartonowe paski
Elementy wykonane z grubego kartonu. 2 gry po 24 karty o wymiarach
10 x 5 cm

szt.

4

20

Domino - dopasuj
kształty

szt.

2

21

Pierwsze ułamki domino

Duże elementy z tworzywa sztucznego. Poszczególne części całości
wyrażone są cyfrą oraz obrazkiem. Graficzna prezentacja ułamka.
Zestaw zawierający 24 elem. o wym. 6 x 12 cm.

szt.

4

22

Mnożenie - domino

Pomoc zawierająca 4 zestawy po 24 tabliczki. Zestaw 1: żółte tabliczki
to mnożenie przez 2 i 3. Zestaw 2: czerwone tabliczki to mnożenie przez
4 i 5. Zestaw 3: zielone tabliczki to mnożenie przez 6 i 7. Zestaw 4:
niebieski tabliczki to mnożenie przez 8 i 9. Trwałe domino umieszczone
jest w pudełeczkach. Domino zawiera 24 elem. o wym. 4 x 8 cm

szt.

2

23

Karty Grabowskiego
„Tabliczka
mnożenia” (komplet
kart bez instrukcji)
Instrukcja do Kart
Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia”
z opisami 11 gier
Dodatek do Kart
Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia”
(książka z opisami 66
gier)
Komplet pudełek do
gry „Olimpijczycy”
”

szt.

30

szt.

8

szt.

8

Komplet 2 drewnianych pudełek, zestaw do Kart Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia

szt.

4

Karty Grabowskiego
„Dodawanie i
odejmowanie”(komplet
kart bez instrukcji)
Gry karciane
rozwijające u dzieci
umiejętność dodawania
i odejmowania liczb

W skład zestawu wchodzą specjalne karty do gry (2 talie po 55 kart) .
Karty wykonane są z profesjonalnego kartonu karcianego, dzięki czemu
mogą używane przez długi czas.

szt.

8

Książka - instrukcja

szt.

4

29

Karty Grabowskiego
„Gry logiczne”

W skład zestawu wchodzą specjalne karty do gry (36 kart w 3 kolorach),
63 patyczki w 3 kolorach, 4 piony, kostka do gry i książka prezentująca
76 gier o zróżnicowanym charakterze i stopniu trudności.

szt.

4

30

Gry i łamigłówki
matematycznologiczne z kartami
Grabowskiego „Gry
logiczne”. Część I.
Pasjanse i gry karciane

Książka - instrukcja

szt.

4

31

Bączek matematyczny
„PIRUET”

Gra edukacyjna. W skład zestawu wchodzi drewniany bączek z
zielonym dyskiem, 194 kolorowe pierścienie oraz instrukcja z 3 grami.

szt.

8

32

gra strategiczna
"Blokus"

Gra zawierająca 84 elementy i planszę do gry, zestaw umieszczony w
pudełku.

szt.

2

33

Gra strategiczna
"Digit"

Elementy gry umieszczone w pudełku

szt.

2

24

25

26

27

28

W skład zestawu wchodzą specjalne karty do gry (2 talie po 55 kart) i
książka prezentująca 11 gier o zróżnicowanym charakterze i stopniu
trudności. Karty wykonane są z profesjonalnego kartonu karcianego.

5

34

gra strategiczna "Bitwa
morska"

Gra strategiczna, znana również pod nazwą `Okręty`, jest
przygotowaniem do nauki Układu współrzędnych oraz współrzędnych
geograficznych

szt.

4

35

Makaron basenowy
piankowy

Długość pojedynczego makaronu to 1,6 metra. Średnica wałka 70mm.
W kartonie mix kolorów.

szt.

12

36

Kalkulator zwykły

szt.

15

37

Zestaw dużych
odważników

Kalkulator biurowy, posiada 12-cyfrowym wyświetlacz, podwójny
system zasilania (bateria słoneczna i baterie), stały kąt nachylenia
wyświetlacza, funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów
oraz zaokrąglania wyników zasada pełnych kosztów, wyposażony w
klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera, wyłącza się
automatycznie, wymianie mniejszy niż: 3,1 cm, 15,3 cm, 19,9 cm
Zestaw 4 odważników w pudełku: 1x500g, 2x200g, 3x100g

kpl.

3

38

Zestaw małych
odważników

Zestaw odważnikó w pudełku: 1 x 1g, 2 x 2g, 1 x 5g, 2 x 10g, 1 x 20g, 1
x 50g

kpl.

3

39

Butelki menzurki

"Zestaw 4 menzurek wykonanych z tworzywa sztucznego, zamykanych
o pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml.

kpl.

3

Część II: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku
Wykaz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zakupu wyposażenia pracowni matematycznej
Lp

Nazwa pomocy
dydaktycznych oraz narzędzi
TIK

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

1

Polydron - zestaw
klasowy - 9 figur / 414
elem.

Zawartość: 414 elementy w 9 kształtach (40 kwadratów, 24 pięciokąty,
20 sześciokątów, , 100 trójkątów równobocznych małych, 50 trójkątów
równobocznych dużych, 80 trójkątów prostokątnych, 60 trójkątów
równoramiennych, 30 prostokątów, 10 ośmioboków z otworem) zamykane pudełko W serii klocków Polydron znajdują się zarówno
klocki pełne, jak i klocki szkieletowe (Frame) oraz klocki
sferyczne(Sphera). Elementy te można łączyć ze sobą w dowolnych
zestawieniach.

zestaw

2

2

Już umiem.
Matematyka

W skład zestawu wchodzi:
70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw,
150 kart pracy wydrukowanych z programu,
30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan,
sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan); karty
wydrukowane są na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania
modeli brył.

zestaw

1

3

Rozbudowany zestaw
do budowy brył.
Zometool Creator 3

zestaw

2

4

Bryły geometryczne Zestaw wielościanów
do stereometrii

System służacy do budowania modeli wielościanów, a także innych
konstrukcji płaskich i przestrzennych. Składający się z kulek imitujących
wierzchołki i z patyczków (o różnych długościach i kolorach). Zestaw
składający się z około 740 elementów, z których można budować bryły.
Skład kompletu: łącznik niebieski 3x90 szt., łącznik żółty 3x60 szt.,
łącznik czerwony 3x36 szt., kule połączeniowe 180 szt. Całość
zapakowana w plastikowe pudełko.
Modele wielościanów: sześcian ze zilustrowanymi przekrojami:
przekrój płaszczyzną przechodzącą przez środki odpowienich krawędzie
będących sześciokątem foremnym, przekrój płaszczyzną zawierającą
odpowiednie przekątne sąsiednich ścian, będący trójkątem
równobocznym, wysokość 14 cm; ostrosłup prawidłowy czworokątny,
w modelu wyróżnione są trzy trójkąty: równoramienny, prostokątny x2,

zestaw

1

6

5

Cyfry i znaki
matemetyczne

wysokość 20 cm; ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt
równoramienny wraz z kołem opisanym na podstawie, w modelu
wyróżnione dwa trójkąty przystające, wysokość 20 cm; ostrosłup
prosty, którego podstawą jest trójkąt równoramienny a spodek
wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w podstawę, w modelu
wyróżnione dwa trójkąty przystające, wysokość 18 cm; graniastosłup
prawidłowy trójkątny, w modelu wyróżniony jest trójkąt prostokątny,
wysokość 20 cm; ostrosłup prosty, którego podstawą jest trójkąt
prostokątny o różnych bokach (wraz z kołem opisanym na podstawie) w
modelu wyróżnione dwa trójkąty przystające, wysokość 20 cm;
ostrosłup, którego podstawą jest romb, a wszystkie ściany boczne są
nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem, w modelu
wyróżniony trójkąt równoramienny, wysokość 20 cm; ostrosłup,
którego podstawą jest kwadrat, a spodek wysokości jest jednym z
wierzchołków tego kwadratu, w modelu wyróżnione dwa trójkąty:
równoramienny ilustrujący przekrój ostrosłupa płaszczyzną zawierającą
odpowiednią przekątną podstawy i prostopadłą do najdłuższej krawędzi
bocznej, tr. równoramienny ilustrujący przekrój ostrosłupa płaszczyzną
zawierającą dwie przystające krawędzie boczne ostrosłupa, wysokość
24,41 cm.
Komplet składający się z 40 sztuk tabliczek magnetycznych z cyframi
oraz 20 sztuk z symbolami matematycznymi.

6

Komplet odważników
w pudełku 10 mg 211,1 g

7

kpl.

2

Zestaw 17 odważników: 100g, 50g, 2x20g, 10g, 5g, 2x2g, 1g, 500mg,
2x200mg, 100mg, 50mg, 2x20mg, 10mg. Odważniki w plastikowym
pudełku, w zestawie z plastikową pęsetą.

kpl.

1

Magnetyczne jabłka ułamki - jabłka
ułamkowe

Zestaw zawierający podzielone jabłka (razem 10 części): 1 całe jabłko, 1
jabłko podzielone na pół (1/2), 1 jabłko podzielone na 3 części (1/3), 1
jabłko podzielone na 4 kawałki (1/4).

zestaw

1

8

Waga szkolna

Metalowa waga z płaskimi szalkami. Wymiary 16 x 49 cm x 20 cm,
nośność 5 kg

szt.

1

9

Zestaw dużych
odważników

Zestaw 4 odważników w kartonowym pudełku: 1x500g, 2x200g, 1x100g

zestaw

1

10

Pentomino

Zestaw: szachownica o wymiarach 15 x 15 cm, 12 kamieni z tektury,
każdy składający się z 5 kwadratów, instrukcja.

szt.

6

11

Schubitrix - zegar i
czas

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. 2 układanki po 24
elem. O wym. 6 cm, wkładka do sortowania

szt.

5

12

Schubitrix Dodawanie i
odejmowanie do 100

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. 2 układanki po 24
elem. O wym. 6 cm, wkładka do sortowania. Odejmowanie i dodawanie
w zakresie 100.

szt.

4

13

Schubitrix - waga

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. 2 układanki po 24
elem. O wym. 6 cm, wkładka do sortowania

szt.

4

14

Schubitrix - mnożenie i
dzielenie do 100 000

Zestaw składający się z 24 barwnych trójkątów wykonanych z grubego
kartonu. Pudełko zawiera 2 gry z różnymi poziomami trudności, 48 elem
o dł boku 6 cm.

szt.

4

15

Schubitrix - Jednostki
miary długości

Układanka na zasadach domina w kształcie trójkątów. 2 układanki po 24
elem. O wym. 6 cm, wkładka do sortowania

szt.

4

16

BrainBox Matematyka gra

Karty z ciekawostkami z różnych dziedzin oraz pytaniami. Zestaw: 71
kart o dł. Boku 8,5 cm, klepsydra, kostka

szt.

2

7

17

Duże bryły
geometryczne żółte
wielościany pełne 9
szt. - wysokość 20cm

Wielościany 9 szt. o wysokości 20 cm, kolor żółty z lekkim połyskiem,
materiał: szkło akrylowe.

kpl.

1

18

Cyrkiel PCV z
magnesami

Cyrkiel z 3 magnesami, dzięki którym dobrze trzyma się tablicy
szkolnej. Wymiary: 485x20x40 mm

szt.

1

19

Liczby w kolorach /
ułamki z 3 rodzajami
jednostek - wersja
magnetyczna,
demonstracyjna

zestaw

1

20

Pakiet do rachunku
prawdopodobieństwa

szt.

1

21

Obrotomierz szkolny –
drogomierz z
licznikiem

szt.

1

22

Taśma miernicza 20 m

Zestaw 109 kolorowych elementów w 100 procentach magnetycznych,
nadrukowanych na pełnej folii magnetycznej, do prezentacji na dowolnej
powierzchni magnetycznej, liczb w kolorach lub ułamków w kolorach.
Podstawowymi elementami zestawu są liczby-ułamki w kolorach w
postaci 60 liczb-ułamków, czyli 10 magnetycznych pasków (każdy w
innym kolorze) pociętych na kolejno: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 12 części.
Jeden pasek zostaje nie pocięty i symbolizuje całość (1/1) w przypadku
ułamków. Zestaw zawiera: 60 magnetycznych liczb-ułamków w
kolorach tworzących po złożeniu kwadrat o wymiarach 40 x 40 cm; 10
pasków każdy w innym kolorze, kązdy podzielony na inną liczbę części;
48 magnetycznych, nakładanych jednostek w postaci kółeczek z
nadrukowanymi ułamkami zwykłymi, dziesiętnymi oraz procentami;
potrójna biała linijka magnetyczna z nadrukowanymi po bokach,
kodowanymi kolorami, ułamkami i cyfrą 1 oraz kolorowymi paskami
poprzecznymi wskazującymi granice danego paska - ułamka.
Zestaw zawiera: karty do grania - 1 talia 52 kart; kostki do gry 6-polowe
z oczkami - 15 szt.; kulki czerwone - 3 szt.; kulki niebieskie - 3 szt.;
pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z
zaokrąglonymi narożnikami, do wrzucania kości - 4szt.; pojemniki z
tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt.; kulki białe
dopsowane do rurek - min. 12 szt.; kulki czarne dopasowane do rurek min. 12 szt.; model Binostat - Deska Galtona do demonstracji rozkładu
dwumianowego i trójkąta Pascala
Przyrząd kołowy do pomiaru odległości. Na ruchomym kole
pomiarowym, do którego przymocowana jest rączka (razem 83 cm)
umieszczony jest mechanizm, który kliknięciem informuje o pełnym
obrocie koła (=1 metr).
Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej
obudowy.

szt.

2

23

Magnetyczne pizzeułamki – zestaw
demonstracyjny

zestaw

1

24

Sześcian-1000
jednostek, rozkładany
– 132 elementy

kpl.

1

25

Matematyczne tarczecele z piłeczkami, kpl.
3 różnych

Pizze - fotografie 6 różnych, każda podzielona (z wyjątkiem jednej) na
inną ilość części, tak aby zademonstrować jedną całość oraz ułamki: 1/,
1/3, 1/4, 1/6, 1/8; razem 24 części. "Pizze" są magnetyczne, każda o
średnicy 20 cm.
W skład zestawu wchodzą: 10 prostopadłościanów (płyt) 10x10x1 j. (1
jedn.=1cm), 20 prostopadłościanów 10x1x1 j., 100 sześcianów
(klocków) 1x1x1 j., jeden sześcian 10x10x10 j. i transparentne pudełko.
Elementy wciskane jak klocki. Całość wykonana z kolorowego plastiku
Tarcze z materiału utrzymujące piłeczki z taśmą rzepową.

szt.

3

26

Domino – Skracanie
ułamków zwykłych,
grawerowane

szt.

4

27

Domino – Ułamki
niewłaściwe i liczby
mieszane,
grawerowane

Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek domina, na każdym po obu
stronach znajdują się wygrawerowane ułamki zwykłe. łytki wykonane są
w oryginalny sposób: z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi
rogami, a ułamki nie są nadrukowane, ale wygrawerowane (nie ścierają
się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki
zaokrąglone, razem 26 płytek.
Zestaw zawiera 24 plastikowe płytki domina, na każdym po jednej
stronie znajduje się ułamek zwykły niewłaściwy, natomiast po drugiej
stronie jest liczba mieszana. Płytki wykonane są w oryginalny sposób: z
gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a ułamki i
liczby mieszane nie są nadrukowane, ale wygrawerowane, (nie ścierają
się napisy i są niełamliwe). Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, narożniki
zaokrąglone, razem 24 płytki.

szt.

4

8

28

Składany zestaw do
wizualizacji 1 m3 - w.
II

Składany, łatwy do przechowywania, dobrze wizualizujący metr
sześcienny oraz jego części. W skład zestawu wchodzą słupki metrowe
(12 szt., w tym 3 kalibrowane co 10 cm=1 dm).

szt.

1

29

Kostki do gry,
suchościeralne – kpl.
12

Kpl. 12 kostek do gry z suchościeralnymi ściankami. Wysokość: 5,5 cm.

szt.

1

30

Zestaw LITR do
porównywania
objętości

zestaw

1

31

Domino – Obliczanie
kątów, grawerowane

szt.

5

32

Klocki GEO

kpl.

8

33

Zegary – pakiet
klasowy 1 + 24

zestaw

1

34

Gra logiczna Lonpos
505

Zestaw 6 różnych pojemników-brył o jednakowej wysokości 11 cm,
wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2
graniastosłupy trójkątne. Wszystkie posiadają kalibrację na ściankach
pomocną w trakcie napełniania pojemników płynem lub materiałem
sypkim w celu porównywania objętości. Połowa pojemników ma
objętość 1 litra, pozostałe mają objętość 0,5 litra.
Zestaw zawierający 26 plastikowych domin, na każdym po jednej stronie
znajduje się wygrawerowana wielkość kąta wyrażona liczbowo w
stopniach, natomiast po drugiej stronie wygrawerowany jest rysunek, na
którym jeden z kątów należy obliczyć (np. trójkąt z oznaczonymi
liczbowo tylko dwoma kątami, trzeci oznaczony „x”). Płytki wykonane
z gładkiego tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi rogami z
grawerunkiem wartości i rysunków. Wymiary każdej płytki: 8x4 cm,
narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek.
Zestaw siedmiu różnokształtnych brył geometrycznych z których każda
zbudowana jest z połączonych trwale sześcianów (np. 4 tworzących
kształt L) w sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym,
żółtym, fioletowym, białym, czarnym + książeczka zawierająca 70
ułożeń z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności.
Pakiet klasowy 25 zegarów wykonanych z estetycznego i trwałego
tworzywa sztucznego: 1 demonstracyjny (średnica ok 30 cm) oraz 24
uczniowskie (średnica ok 10 cm). Wskazówki zegarów poruszane za
pomocą przekładni. Zegary poruszane są ręcznie.
Różne poziomy trudności. Każdy poziom zawiera kilkanaście lub więcej
zadań do rozwiązania. Łącznie gra zawiera aż 505 wyzwań - 480
układanek dwuwymiarowych i 25 trójwymiarowych.

szt.

10

35

Duże koła ułamkowe
o średnicy 21 cm

Komplet zawiera sześć kół, każde o średnicy 21 mm: (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6 oraz pełne koło). Całość zapakowana w plastikowe pudełko.

szt.

8

36

Gra logicza Logix
wersja mini

Komplet zawierający: przestrzenną planszę, kule czerwone 6 szt., kule
zielone 6 szt., kule żółte 6 szt., kule niebieskie 6 szt., kule szare 2 szt.,
kula czarna 1 szt., podstawka do kul., karty kodów 16 szt., instrukcja.

szt.

6

37

Wyścig matematyczny
gra edukacyjna

szt.

5

38

Magia matematyki
zestaw sztuczek i
zagadek
matematycznych

Zawartość opakowania:
plansza, tabliczki z liczbami i znakami (96 szt.), 1 pionek, kostka do gry,
instrukcja. Z rozłożonych na stole liczb i znaków matematycznych
należy ułożyć jak najszybciej działanie, którego wynik będzie zgodny z
liczbą pola planszy, na którym stanie pionek
Zawartość:
1 kalkulator, 2 kostki, 1 zestaw magicznych kart do czytania w myślach,
1 ekstra-magiczny kwadrat, 1 zestaw kart numerycznych, 40
uzupełniających kart matematycznych i logicznych, szablony magicznej
układanki, papier „ucieczki”, szczegółowe instrukcje do opanowania
ponad 15 sztuczek.

zestaw

1

39

Komplet pudełek do
gry „Olimpijczycy”

Dwa drewniane pudełka do gry "Olimpijczycy"

kpl.

3

40

Dodatek do Kart
Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia”
(książka z opisami 66
gier)

W skład zestawu wchodzą specjalne karty do gry (2 talie po 55 kart) i
książka prezentująca 11 gier o zróżnicowanym charakterze i stopniu
trudności. Karty wykonane są z profesjonalnego kartonu karcianego. Do
dyspozycji jest aż 66 dodatkowych gier.

szt.

1

9

41

Instrukcja do Kart
Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia”
z opisami 11 gier

szt.

2

42

Karty Grabowskiego
„Tabliczka mnożenia”

szt.

10

43

Bryły do mierzenia
objętości komplet 4
szt.

zestaw

1

44

MATEMATYKA.
PLANSZE
INTERAKTYWNE.
SZKOŁA
PODSTAWOWA
Licencja 3stanowiskowa

kpl.

1

45

Lekcjoteka
Matematyka dla klasy
4-6

Zestaw 4 brył geometrycznych wykonanych z przeźroczystego tworzywa
sztucznego.
wysokość brył: 15 cm
waga zestawu: 1,15 kg
w skład zestawu brył do mierzenia objętości wchodzą:
> graniastosłup o podstawie kwadratu
> graniastosłup o podstawie trójkąta
> ostrosłup o podstawie kwadratu
> ostrosłup o podstawie trójkąta
Plansze interaktywne do matematyki:
- Ponad 500 różnego typu ilustracji, 100 filmów i animacji do 31
tematów.
- Do każdego tematu ćwiczenia pozwalające na sprawdzenie zdobytej
wiedzy.
- Wiele przykładów z życia codziennego ułatwiających zrozumienie
pojęć matematycznych i ukazujących zastosowanie wiedzy w praktyce.
Licencja 3-stanowiskowa
Typ: program komputerowy
Nośnik: Pendrive
Wersja językowa: polska
Ilość stanowisk: 6
Typ licencji: komercyjna
Ważność licencji: wieczysta
Program zawiera:
36 zagadnień wraz z dołączonymi scenariuszami lekcji w formie
drukowanej i elektronicznej (pliki PDF),
115 animacji, symulacji i ilustracji,
prawie 70 interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów,
filmy instruktażowe (m.in. obsługa tablicy interaktywnej, praca z
programem).

szt.

1

46

Pentomino - zestaw
grupowy, 6 kompletów

zestaw

3

47

Ułamkowe koła 20 cm
- magnetyczne dziesiętne i procenty

Zestaw składa się z 6 kompletów pentomina (po 12 elementów każdy).
Figury wykonane są z wysokiej jakości tworzywa w 6 kolorach.
Zawartość zestawu:
6 kompletów układanek po 1 elementów każda
łącznie 72 figury
elementy wykonane z trwałego, estetycznego tworzywa o grubości 0,3
cm posortowane w 6 kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym,
zielonym, pomarańczowy i fioletowym umieszczone w przeźroczystym
wiaderku z przykrywką, komplety posortowane w woreczkach
instrukcja metodyczna
Dwustronne kola wyrażają każdą część ułamkową zapisem ułamka
dziesiętnego oraz procentu. Pozwala to ukazać ekwiwalentność różnych
zapisów ułamkowych.
Zawartość: 51 elementów z folii magnetycznej - 9 kolorów - sr. 20 cm

kpl.

1

48

Piramida
matematyczna M1.
Dodawanie do 100

Budowanie piramidy na zasadzie gry w domino. Piramida matematyczna
M1 zawierająca 36 trójkątów.

szt.

8

49

Piramida
matematyczna M2.
Tabliczka mnożenia

Budowanie piramidy na zasadzie gry w domino. Piramida matematyczna
M2 zawierająca 49 trójkątów.

szt.

8

10

50

Badamy podzielność
liczb

51

Duże kostki
wielościenne - 5 sztuk

52

Budujemy szkielety
brył - karty pracy 2

53

Wielkie bryły
szkieletowe - 7 sztuk

54

Kolorowe karty
liczbowe do systemu
dziesiętnego

Zawartość: 24 duże trójkąty niebieskie (bok 8 cm) - 45 średnich
trójkątów (bok 6 cm) - 95 małych czerwonych trójkątów (bok 3 cm) łącznie 164 elementy z pianki - instrukcja
Liczby do zbadania (trójkąty niebieskie): 16, 18, 20, 24, 27, 28, 30, 32,
36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 70, 72, 80, 84, 88, 90
Mnożniki (trójkąty zielone): 4, 6, 8, 9, 10, 12
Liczby pierwsze (trójkąty czerwone): 2, 3, 5, 7, 11
Kostki liczbowe wykonane z mocnej pianki. W skład kompletu wchodzą
kostki 4-, 8-, 10-, 12- a nawet 20-ścienne. Każda w innym kolorze i o
innym zakresie liczbowym. Wykorzystywane do dodawania,
odejmowania, mnożenia, porównywania liczb i wielu innych.
Zawartość: 5 kostki z mocnej pianki - bok kostek ok. 7,5 cm
Karty pracy przedstawiają modele zbudowane za pomocą kuleczek i
patyczków z pomocy dydaktycznej 'Budujemy szkielety brył'
Karty serii 2: karta podaje ilość potrzebnych elementów do budowy
modelu (modele przestrzenne). Zawartość zestawu:
10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa (15 x 21 cm).
Zawartość: 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył
30 cm - kłębek wełny - odważnik 50 g. Graniastosłupy w kolorze
granatowym: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup o podstawie
trójkąta, graniastosłup o podstawie sześciokąta. Ostrosłupy w kolorze
zielonym: czworościan, ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o
podstawie sześciokąta. Modele wykonane są z metalowych prętów,
lakierowanych proszkowo. Długości boków i wysokość brył jest
proporcjonalna względem siebie.
Tabliczki wykonane z tworzywa w różnych kolorach. Zawartość:
składana podstawa z tworzywa (szer. 24 cm, wys. 10 cm) - 40
plastikowych kart liczbowych 0-9 w czterech kolorach (wym. 8 x 5 cm)

zestaw

3

szt.

2

kpl.

2

zestaw

1

szt.

7

11

