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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Poniższa specyfikacja przedstawia planowane wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej. Oferta
Wykonawcy powinna zawierać wycenę dla 1 placówki, zgodnie z poniższą specyfikacją, formularzem
ofertowym oraz załącznikiem nr 3.
Część I Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni,
łazienki, zaplecza kuchennego

Szczegółowy opis

Krzesła w rozmiarze 2 z lakierowanej sklejki
bukowej. Stelaż z profilu drewnianym o
Wyposażenie sali dydaktycznej: zakup krzesełek
przekroju 22 x 45 mm. Stopki z tworzywa
chroniące podłogę przed zarysowaniem.
Krzesła można stawiać jedno na drugim.
Kwadratowe stoły dla 4 dzieci wykonane z
płyty laminowanej (preferowana tonacja
Wyposażenie sali dydaktycznej: zakup stolików 4-o buk)w tonacji buku, wykończone bukowym
osobowych
lub kolorowym obrzeżem PCV. Nogi stołów z
możliwością regulacji wysokości (do 4
różnych wysokości stołów).
Prostokątne stoły dla 6 dzieci wykonane z
płyty laminowanej o gr. 18 mm (preferowana
tonacja buk), wykończone bukowym lub
Wyposażenie sali dydaktycznej: zakup stolików 6-o
kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, wymiar
osobowych
120 x 74 cm. Nogi stołów z możliwością
regulacji wysokości (do 4 różnych wysokości
stołów).
Dywan o jednolitym kolorze – preferowany
kolor szary. Skład runa 100% PP heat-set
Wyposażenie sali dydaktycznej: zakup dywanów z
frise, przędza pojedyncza. Dywany z atestem
Atestem higienicznym PZH
higienicznym
i
pokryte
środkiem
uniepalniającym. Wymiar dywanu 4 x 5 m
Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną
przepuszczającą powietrze. Narożniki z
tworzywa sztucznego stanowiące nóżki
Wyposażenie Sali dydaktycznej: leżaczki
łóżeczka,
konstrukcja
pozwalająca
na
układanie łóżeczek jedno na drugim. Wymiar:
132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obciążenie
60 kg
Komplety pościeli z wypełnieniem. Na jeden
komplet składa się: poszewka na poduszkę o
wym. 35 x 50 cm, poszewka na kołdrę o wym.
Wyposażenie Sali dydaktycznej: pościel
70 x 120 cm, prześcieradło do łóżeczka o
wym. 146 x 65 cm. Preferowany kolor
pościeli: zielony
Wyposażenie Sali dydaktycznej: wózek na leżaczki Metalowa konstrukcja pozwalająca na

Ilość

40 sztuk
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2 sztuki

40 sztuk

40 kompletów

2 sztuki
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Wyposażenie Sali dydaktycznej: szafa na pościel i
leżaczki

Wyposażenie Sali dydaktycznej: siedziska
miękkie/poduszki

Wyposażenie sali dydaktycznej: zestaw szafek

przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek
jednocześnie. Wymiar wózka: 131,8 x 58,3 x
11,8 cm
Szafa przeznaczona do przechowywania
łóżeczek przedszkolnych oraz pościeli Szafa
na 15 kompletów pościeli. W górnej części
szafy są przegródki na pościel, w dolnej jest
miejsce na łóżeczka. Wymiary: 142 x 62 x 201
cm, wysokość części na łóżeczka 99 cm,
wymiar przegródki na pościel 45 x 16 cm
Miękkie poduszki w różnych kolorach i
kształtach, nadające się do siedzenia i
zabawy.. Wymiary: od 35 x 25 x 10 do 40 x 40
x 10 cm
W skład zestawu wchodzą:
1. Szafa z pojemnikiem na kółkach,
preferowany kolor brzoza-biel, szafa
wyposażona w 4 szuflady oraz
pojemnik na kółkach, wymiar:
94x45x90cm,
wymiar
wew.
Pojemnika: 40x90x24cm
2. Szafa
niska
z
przesuwanymi
drzwiami, wyposażona w dwie półki,
preferowany
kolor
brzoza-biel,
wymiar: 94x45x90 cm
3. Biblioteczka wyposażona w pojemnik
na
książki
z
przegródkami,
preferowany
kolor
brzoza-biel,
wymiar: 81,5x38x55cm
4. Szafa wysoka, szafa wyposażona w
drzwiczki zawieszone po przekątnej,
preferowany
kolor
brzoza-biel,
wymiar: 94x45x189 cm
5. Szafka z regulowaną wysokością
półek z drzwiczkami, preferowany
kolor brzoza-biel, Wymiar 94x45x90,
2 szt.
6. Szafka asymetryczna, preferowany
kolor
brzoza-biel,
wymiar:
116,6x41,5x124,2cm
7. Szafka z dwoma małymi skrzyniami,
preferowany
kolor
brzoza-biel,
wymiar: 79,2x41,5x86,8cm, dwie
półki otwarte, w dolnej części miejsce
na dwie mniejsze skrzynie na kółkach
8. Szafa na plastikowe pojemniki na
prowadnicach,
na
30
szt.
pojemników, wymiar 104x48x105,5

2 sztuki

40 sztuk

1 zestaw
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cm
Wyposażenie sali dydaktycznej: otwarty regał z
półkami

Wyposażenie sali dydaktycznej: pojemnik buda
Wyposażenie sali dydaktycznej: kosz na śmieci
Tablice korkowe w drewnianej ramie 90x120

Tablice korkowe w drewnianej ramie 100x150

Wyposażenie szatni: szafki

Wyposażenie szatni: kosze na śmieci

Wyposażenie zaplecza kuchennego - talerze, kubki

Wyposażenie zaplecza kuchennego: kosze na
śmieci

Regał wielofunkcyjny , na samym dole z jedną
dużą oraz 2 małymi skrzyniami na kółkach, w
górnej części 12 kwadratowych półek, półki
1 sztuka
zamykane
drzwiczkami,
wymiar:
154x41,5x161,6 cm
Pojemnik w kształcie budy z otwartym
dachem, umożliwiający przechowywanie
2 sztuki
zabawek i klocków
Kosz na śmieci o pojemności 20 l, wymiar:
2 sztuki
wys. 39 cm • śr. 26 cm. Kosz kolorowy.
Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w
drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub
4 sztuki
wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 90 x
120 cm
Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w
drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub
1 sztuka
wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 100
x 150 cm
6 szafek dla 6 dzieci:
Szafka na stelażu, wykonana z płyty
laminowanej, preferowana tonacja klon, biel,
szafka z półką na buty, metalowym stelażem,
wysokość siedziska 34 cm, wymiary
przegródek górnych: 20,5cm x 26cm x 21,5
cm, wymiary przegródek dolnych 20,5 cm x
26cm x 15cm, wymiar pojedynczej szafki
152,5 x 42,5 x 150 cm
6 szafek dla 6 dzieci
1 szafka dla 4 dzieci:
1 szafka dla 4 dzieci
Szafka na stelażu, wykonana z płyty
laminowanej, preferowana tonacja klon, biel,
szafka z półką na buty, metalowym stelażem,
wysokość siedziska 34 cm, wymiary
przegródek górnych: 20,5cm x 26cm x 21,5
cm, wymiary przegródek dolnych 20,5 cm x
26cm x 15cm, wymiar pojedynczej szafki 98 x
42,5 x 150 cm
Kosz na śmieci o pojemności 20 l, wymiar:
2 sztuki
wys. 39 cm • śr. 26 cm. Kosz kolorowy.
Komplet naczyń dla dzieci. W skład kompletu
wchodzi
- talerz głęboki
- płytki duży
40 kompletów
- płytki mały
- miseczka mała deserowa
- kubek
Preferowany kolor naczyń: zielony. Naczynia
Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na
2 sztuki
boki, w kolorze szarym. Wymiar:24 x 39 x 50

Projekt „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań!
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.10.01.02-02-0007/19, realizowany przez
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”
Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

cm, poj. 25 l

Wyposażenie łazienki: ręczniki i kubeczki

Wyposażenie łazienki: kosz na śmieci

Wyposażenie łazienki: półeczka na kubeczki i
ręczniki

Wyposażenie łazienki: dozownik mydła

Wyposażenie łazienki: pojemnik na papier
toaletowy

Wyposażenie łazienki: pojemnik na ręczniki
papierowe

Wyposażenie zaplecza nauczycielskiego: szafa
ubraniowa dla nauczycieli

Wyposażenie zaplecza nauczycielskiego: zakup
biurka

Komplet dla dzieci - komplet dla jednego
dziecka: 2 ręczniczki i 1 kubeczek.
Wymiar kubeczka: śr. 7,7 cm, wys. 8,8 cm
Wymiar ręczników: 44 x 30 cm, preferowany
kolor niebieski
Pedałowy kosz wykonany z matowej stali
nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy
pomocy pedała. Wewnętrzny pojemnik
wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt
ułatwiający
przenoszenie
oraz
wolnoopadającą pokrywę., poj. 5. Wymiar: 20
x 28,5 cm
Półeczka na kubeczki i ręczniki, półeczka z 5
haczykami na ręczniki i miejscem na 10
kubeczków, preferowany kolor: zielony.
Wymiary: 67,5 x 18 x 25 cm
Dozownik mydła w płynie wykonany,
preferowany kolor biało-szary Wyposażony w
okienko kontroli poziomu mydła w
dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy
zamek i klucz. Przykręcany do ściany, poj. 1 l,
wymiary: 19,5 x 10,5 x 10,8 cm
Wykonany
z
trwałego
tworzywa.
Wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę
na papier, preferowany transparentny, na
papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm,
zamek z kluczem plastikowym; wizjer
kontrolny, przykręcany do ściany, wymiary:
26 x 24 x 13 cm
Dozownik na ręczniki papierowe w listkach
wykonany z biało-szarego tworzywa ABS.
Wyposażony w wizjer do kontroli ilości
ręczników oraz plastikowy zamek i klucz.
Przykręcany do ściany, wielkość listka 25 x 23
cm, poj. 400 szt., wym. 27 x 13 x 27 cm
Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty
laminowanej o gr. ok. 18 mm, z jedną półką i
drążkiem na wieszaki ubraniowe. Wymiary:
76 x 53 x 185 cm
Biurka wykonane z płyty laminowanej o gr.
18
mm,
preferowana
tonacja
buk,
wykończone obrzeżem o gr. ok. 2 mm.
Wyposażone w szafkę zamykaną na zamek.
Wymiar: 120 x 60 x 76 cm

40 kompletów

3 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

4 sztuki

3 sztuki

1 sztuka

1 sztuka
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Wyposażenie zaplecza nauczycielskiego: zakup
krzesła dla nauczyciela
Pojemniki na rzeczy prywatne, 1 pojemnik dla
dziecka

Pojemniki zamykane na zabawki

Krzesło z obszernym siedziskiem i oparciem
w kolorze szarym, materiał 100% poliester.
Wymiar: szer. 45 cm • wys. 83,5 cm
Pojemniki z pokrywką o pojemności 13l do
przechowywania rzeczy dziecięcych. Wymiar:
35,7 x 29,4 x 16,9 cm
Pojemniki zamykane na zabawki w kształceni
skrzyni wyposażonej w wygodne kółka
ułatwiające przemieszczanie, praktyczne
zatrzaski
oraz
specjalne
otwory
odprowadzające powietrze. Pojemność 52 l,
wymiar: 58 x 37 x 40 cm

1 sztuka

40 sztuk

10 sztuk

Preferowany kolor: turkusowy, żółty
Część II Wyposażenie: zabawki, pomoce
dydaktyczno-edukacyjne

Szczegółowy opis

Zestaw zabawek i materiałów wspomagających
pracę z dziećmi

Zestaw powinien zawierać:
1. Mini autka drewniane – 6 szt.
2. Lalka bobas z kocykiem i akcesoriami
– plastikowa lalka z zestawem
akcesoriów, wys. 24 cm,
3. Lalka bobas w wanience – plastikowa
lalka w zestawie z wanienką, wys. 30
cm
4. Zestaw dla mamy – zestaw do zabawy
w dom, w zestawie łóżeczko, wózek
spacerowy, nosidełko dla lalki,
5. Zestaw małej fryzjerki – zestaw do
zabawy
zawierający:
suszarkę,
prostownicę, grzebień, szczotkę,
lusterka, spinki
6. Stragan ze skrzynkami – drewniany
stragan służący do zabawy z
akcesoriami:
12
skrzynek
na
warzywa
i
owoce,
wymiar:
71x33x140 cm, wys. blatu 52 cm
7. Zestaw małego lekarza – walizka z
niezbędnymi akcesoriami lekarskimi,
w komplecie 13 części
8. Drewniana kasa sklepowa, wymiar
19,5 x 21 x 15 cm
9. Warsztat mechanika – zestaw do
zabawy dla małego mechanika
pozwalający na wkręcanie śrub,
wiercenie, wbijanie gwoździ i
piłowanie. Wymiar: 27x17x26 cm, w
zestawie: piła , młotek, śrubokręt,

Ilość

1
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klucz, listewki, śrubki, nakrętki
10. Drewniany parking z akcesoriami o
wymiarach 50,5x40x47 cm
11. Mini wywrotka drewniana
12. Mini spychacz drewniany
13. Mini dźwig drewniany
14. Mini betoniarka drewniana
15. Mini walec drewniany
16. Auta budowlane 2 szt. – spychacz i
betoniarka
17. Gra Bierki – 35 elementów
18. Gra Domino – 28 elementów
19. Gra wesoły Delfin – balansująca gra,
18 elementów + kostka
20. Gra Dobble
21. Gra Zgadnij kto to?
22. Piłka 45 cm – piłka z PCV
23. Piłka 55 cm – piłka z PCV
24. Piłka pętla – piłka wykonana z
gumowych kolorowych pętli, śr. 10
cm
25. Warsztat
stolarski
–
zestaw
posiadający narzędzia i piankowe
elementy
do
konstruowania
pojazdów oraz różnych budowli. W
zestawie elektroniczna wiertarka
wydająca dźwięk, warsztat posiada
półeczki
i
schowki
do
przechowywania
narzędzi
stolarskich, w zestawie: 4 końcówki
do wiertarki, 8 śrub, 8 nakrętek,
wiertarka, piła, młotek, 42 piankowe
elementy
26. Kuchnia do zabawy – Kącik kuchenny
zawierający: szafkę z zamykanymi
drzwiczkami, kuchenkę mikrofalową,
piekarnik, lodówkę. Zestaw wydający
dźwięki,
kuchenka
bulgocze,
skwierczy. W zestawie 14 akcesoriów
– dzbanek na kawę, talerzyki,
widelce, noże, szpatułka, patelnia itp.
Kącik, który rośnie wraz z dzieckiem
w zestawie z dołączonymi nóżkami,
którymi można go podwyższyć.
Wymiary: 96,5 x 44x105 cm
27. Domek z wyposażeniem – duży,
drewniany domek mający sześć pokoi
i
ruchome
schody,
domek
wyposażony w meble do kuchni,
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28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

łazienki, sypialni i salonu. Wymiary:
60x30x73,5 cm
Toaletka księżniczki – wykonana z
płyty laminowane, z jedną szufladką
na drobne rzeczy oraz dwoma
schowkami na akcesoria i kosmetyki,
ma bezpieczne lusterko. Wymiar:
65,5x41x96 cm
Gra Jenga – gra polegająca na
układaniu jak najwyższej wieży, 54
elementy
Klocki Clics Rollerbox 20 w 1 –
zestaw klocków Clics, 97 akcesoriów,
463 klocki, naklejki, instrukcje do
budowy 20 różnych konstrukcji
Zestaw małego konstruktora –
zestaw wkrętów, nakrętek, śrub oraz
podkładek, które muszą dopasować
do właściwych narzędzi, zestaw 80
elementów
Lalka – dziewczynka z pupilem –
plastikowa lalka z małym pieskiem,
wysokość 43 cm
Lalka – miss piękności – lalka ze
szmacianym tułowiem, plastikową
głową, dłońmi i stopami, w zestawie z
lokówką, szczotką, spinkami do
włosów, wysokość 30 cm
Zabawka wózek spacerowy z koszem
na akcesoria (2 szt.) – wymiar:
48x33x52,5
Metalowy zestaw do herbaty –
preferowany motyw kwiaciany –
zestaw zawiera: 4 talerzyki, 4
podstawki, 4 kubki, dzbanek, taca
Zestaw
śniadaniowy
małego
kuchcika,
zestaw
zawiera
27
elementów, w tym: dzbanek, patelnia,
solniczka, talerze, kubki, łopatki,
noże, widelce, łyżki, jajka sadzone,
grzanki, plasterki sera, plasterki
pomidora
Kosmetyczka małej miss – zestaw
walizka z akcesoriami dla małej miss,
wymiar: 19,5x13x7
Walizka małego lekarza – zestaw
lekarskich akcesoriów w walizce, 14
elementów, wymiar: 27x24x5 cm
Betoniarka z kręcącym się bębnem –
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Zestaw pomocy dydaktyczno-edukacyjnych

dł. 38 cm
40. Pojazd budowlany do skręcania –
zestaw do samodzielnego skręcenia
wraz z wiertarką
41. Zestaw pojazdów z ciężarówką –
zestaw 3 pojazdów o wymiarach ok.
6,6x3x3 cm
42. Gra zręcznościowa skaczące żabki
43. Magnetyczne stroje w walizce, zestaw
27 elementów ubrań wraz z figurką
do ubierania
44. Chatka – drewniany domek, na
parterze kuchnia, łazienka, na piętrze
taras oraz sypialnia, w zestawie
meble oraz trzyosobowa rodzina.
45. Kuchenka
–
zestaw
szafek
imitujących kuchnię, wykonany z
płyty laminowanej, moduł główny ma
wymiar 149,5x38,5x126,5 cm.
Zestaw powinien zawierać:
1. Chusta 3,5 m – kolorowa chusta do
gier
i
zabaw
zespołowych,
posiadająca uchwyty
2. Klocki jeżyki zestaw średni (180
elem.)
3. Zestaw junior geostix 2 – zestaw 200
patyczków z tworzywa sztucznego w
10 kolorach i rozmiarach oraz 30
dwustronnych kart z lakierowanego
kartonu
4. Klocki wafle mix 500 szt, wymiar
klocka 3,5x3,5x0,5 cm
5. Szklane kuleczki, zestaw 50 szt. w
siateczce, wymiar: śr. 1,6 cm
6. Kuleczkowy tor dla początkujących
48 elementów, tor wykonany z
drewna, łączenia z plastiku i drewna,
w zestawie kuleczki o śr. 1,6 cm.
Wymiar toru po złożeniu: ok
55x36x36 cm
7. Magnetyczna plansza – twarze.
Zestaw magnetyczny zawierający
dwustronną planszę (po jednej
stronie twarz chłopca, po drugiej
dziewczynki), zawiera 51 różnych
części twarzy, wymiary 33x26,5 cm
8. Fakturowe
płytki
–
zestaw
chodników z różnymi fakturami
zapewniającymi dodatkowy efekt

1
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stymulacji receptorów, 8 elementów
o wymiarach 29,5 x 23,5x1,6 cm
9. Tabliczka do ćwiczeń oburącz –
ptaszki. Zadaniem dziecka jest
wodzenie po wzorze za pomocą
specjalnych patyczków. Wymiar
41,4x22 cm
10. Globus (2 szt.) fizyczny wymiar śr. 22
cm, wys. 30 cm
11. 2
komplety
instrumentów
muzycznych, w tym:
 Trójkąt muzyczny młotek do
uderzania, wym. 10 cm, młotek o
dł. 12,3 cm
 Drewniany ksylofon z pałeczkami
pałeczki o wym. 31 x 2 cm
 Pudełka dźwięków wykonane z
drewna, wym. 43 x 24,5 x 4 cm,
dł. płytek 10,5-24,5 cm
 Pałka akustyczna - 1 para
wykonane z drewna, wym. 23 x 7
x 14 cm • wym. pałeczki 16 x 2
cm
 Klawesy - 1 para dołączona
pałeczka, 1 para, dł. 25 cm
 Drewniane pudełko akustyczne,
dołączona pałeczka, wym. 18 x
6,5 x 3 cm
 Tarka Guiro dołączona pałeczka
dł. 20 cm
 Marakasy - 2 szt. Wykonane z
drewna, 2 szt., wym. 20,5 x 5,5
cm
 Drewniana grzechotka
Grzechotka wykonana z drewna
bukowego, wym. 7 x 3,5 cm, 1 szt.
 5 dzwoneczków z uchwytem
Dzwonki umieszczone na
plastikowym pasku, połączonym
z drewnianym uchwytem, 1 szt.,
wym. 10,5 cm
 Tamburyn Tamburyn okrągły.
Estetycznie wykonany ze sklejki,
5 par talerzyków, śr. 20 cm
 Tuby dźwiękowe – wykonane z
plastiku, odpowiednie do nauki
rytmu i wygrywania melodii, 8
szt.
 Bębenek na nóżkach – wykonany
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

z drewna, pokryty skórą, pałeczki
zakończone piankowymi
kulkami, wymiar 20,5x13 cm
Piramida 25 elementów – zadaniem
jest dopasowanie klocków do
pasujących form na podstawce,
posegregowanie ich ze względu na
kolor, wymiar 22x21 cm, wymiar
klocków 5x2 cm
Układanka konstrukcyjna – króliczki
– klocki w kształcie króliczków,
zestaw zawiera 12 drewnianych
klocków-króliczków, 5 dwustronnych
kart z instrukcjami
Klocki kreatywne drewniane, 250 szt
– zestaw podłużnych drewnianych
klocków, w wiaderku z pokrywką
Tęczowe klocki – 24 elementy o
wymiarach 5,2x5,2x2,8 cm
Sensoryczne klocki – zestaw 4
trójkątów, 4 półkul, 4 kwadratów, 4
prostokątów
Kreatywne kostki – zestaw 30
drewnianych kostek z różnymi
wzorami w 6 kolorach, kostki mają na
każdej ze ścian inny wzór w innym
kolorze, zestaw zawiera także 10 kart
z wzorami oraz instrukcję
Kulodrom drewniany 60 elementów
– drewniane kulodromy, które można
układać w różnych konfiguracjach
Kreatywne sznureczki – zestaw do
układania obrazków z kolorowych
sznurków. Sznurki przyczepia się do
tablicy z rzepem, którą można
ustawić pionowo w pudełku. Zestaw
zawiera
57
różnokolorowych
sznurków, pisak, pudełko, kartoniki
dwustronne
z
przykładami
obrazków ułożonych ze sznurków.
Małe krosno – trwała drewniana
rama służąca do tkania, wymiar:
22x17 cm
Duża przybijanka – zabawa z
przybijanką polegająca na tworzeniu
własnych konfiguracji z drewnianych
kształtóa. za pomocą pinezek. 126
drewnianych kształtów, 100 pinezek,
3 dwustronne karty pracy
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Pomoce do prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjnej

Część III Artykuły plastyczne
Zakup artykułów plastycznych

22. Mozaika 3D – 92 elementy o
wymiarach 2,5 x 2,5 cm, 6
dwustronnych kart o wymiarach
21x21 cm
23. Klocki wafle 150 elementów, w tym
klocki
standardowe,
zwierzęta
afrykańskie oraz elementy łączące,
wymiar klocka 10x10x1 cm
24. Zoob klocki 55XX – 5 rodzajów
klocków łączonych ze sobą na 20
różnych
sposobów,
klocki
po
połączeniu pozostają ruchome, 55
elementów
25. Słomki
konstrukcyjne
400
elementów – zestaw słomek z
tworzywa sztucznego oraz łączników,
możliwość tworzenia różnych form,
zestaw umieszczony w pudełku
26. Tęczowe
kamyczki
do
zabaw
kreatywnych –zestaw kolorowych
kamyczków wykonanych z tworzywa
twardego pozwalających tworzyć
różne budowle i wzory, zestaw 48
elementów, 12 dwustronnych kart
aktywności
27. Sowa – mozaika – gra polegająca na
układaniu w sowie różnych wzorów,
w zestawie 5 kart, drewniana sowa,
elementy magnetyczne do układania.
Stolik sportowy z akcesoriami: w skład
zestawu powinny wchodzić:
- stolik na akcesoria
- zestaw gimnastyczny 1.szt
- piłeczki do żonglowania miękkie 3 szt.
- kręgle 1 kpl.
- piłka piankowa śr 7cm 3szt.
- piłki z wypustkami 2 szt.
- tańczące szale 4 szt.
- zręcznościowe łyżki 4 szt.
- woreczki z grochem 16 szt.
- mini szczudła 4 pary
- szarfy (dwa różne kolory, po 12 szt. z
każdego koloru)
- piłeczka jeżyk 2 szt.
Szczegółowy opis
Zestaw do prac plastycznych. W skład
zestawu powinny wchodzić:
- piankowe listki samoprzylepne (komplet
144 szt.)

1 zestaw

Ilość
2 zestawy
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Część IV Wyposażenie: Sprzęt IT
Aparat fotograficzny ze statywem

-kredki woskowe - trójkąty 6 kolorów - 1 szt.
- kredki woskowe - trójkąty 10 kolorów - 1
szt.
- kredki giotto be-be 40 szt. - 1 kpl.
- podkładki do frottage’u - 1 kpl.
- podkładki do frottage’u - liście - 1 kpl.
- tektura falista 3d mix 10 kol. - 1 kpl.
- klej dla malucha - 1 szt.
- farby z gąbką - 2 kpl.
- zestaw tuszy wodnych - 1 szt.
- blok rysunkowy a4 - 3 szt.
- blok rysunkowy z kolorowymi kartkami a4 3 szt.
- kółka i kółeczka - zestaw mix - 1 szt.
- zestaw papierów kolorowych - 3 szt.
- packi do nakrapiania - 1 szt.
- tempera 3 l - 1 szt.
- samoprzylepne piankowe kształty - 1 szt.
- przedszkolny blok rysunkowy a1 - 1 szt.
- masa do przyklejania prac - 2 szt.
- zestaw farb do malowania palcami - 2 szt.
- miseczki do sortowania - 1 szt.
- bibułka b3 - 1 szt.
- cienkie druciki kreatywne - krótkie - 1 szt.
- bibuła karbowana kolorowa - 1 szt.
- rzepy kółeczka samoprzylepne - 1 szt.
- plastelina super miękka - 1 szt.
- wieszak z papierem na rolce - 1 szt.
- masa plastyczna dla maluchów - 1 szt.
- papier welurowy - 1 szt.
- klej czarodziejski 500 g - 1 szt.
- wałki do malowania morze - 1 szt.
- taca do wałków - 1 szt.
- zawieszki samoprzylepne - 1 szt.
- konfetti mini kółka - 1 szt.
- komplet papierów podstawowych, w tym:
papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80
g/m2, papier rysunkowy kolorowy A4 - 400
szt., 80 g/m2 •
papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany
A3 - 100 szt., 115 g/m2, brystol biały A3 100 szt., 200
g/m2, brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200
g/m2
Szczegółowy opis
Zestaw:
- aparat fotograficzny z szerokokątnym
obiektywem w zestawie ze statywem, z
możliwością filmowania w rozdzielczości Full

Ilość
1 zestaw
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Urządzenie wielofunkcyjne

Zestaw: tablica multimedialna (interaktywna) +
rzutnik multimedialny + uchwyt + kabel HDMI +
głośniki + uchwyty na głośniki

Laptop z oprogramowaniem

HD, rozdzielczość od 18,1 do 20 Mpix,
wielkość matrycy APS-C,
obiektyw w
zestawie,
jasność
f/3,5-5,6
Średnica filtra 58 mm, zapis na kartach
pamięci
SD,
SDHC,
SDXC
standardy zapisu zdjęć RAW , JPEG
nagrywanie filmów Full HD (1920 x 1080),
wielkość ekranu LCD 2,7, wyposażenie
akumulator litowo-jonowy LP-E10, karta
gwarancyjna, ładowarka, pasek, pokrowiec
Urządzenie
wielofunkcyjne
ze
zintegrowanymi pojemnikami na atrament ,
umożliwiające
drukowanie w kolorze,
kopiowanie, skanowanie.
Urządzenie powinno pozwolić na niski koszt
drukowania, posiadać dodatkowe atramenty
w zestawie.
Rozdzielczość druku: 5.760 x 1.440 DPI
W skład zestawu wchodzą:
- tablica interaktywna dotykowa ceramiczna
Insgraf DT DualBoard - tablica dedykowana
komputerom z systemem Windows XP,
Windows 7 oraz Windows 8. Tablica z
oprogramowaniem pozwalającym m. in. na:
rysowanie, transformacje, importowanie
multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie
wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp.
Gwarancja: 3 lata. Waga 28 kg. Wymiar:
całkowity 174,5 x 123,3 cm, wymiar
powierzchni roboczej 168 x 114,6 cm
- rzutnik multimedialny - specyfikacja:
technologia 3LCD, natężenie światła
barwnego 2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb
ekonomiczny), natężenie światła białego
2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb
ekonomiczny), rozdzielczość XGA, 1024 x 768,
współczynnik proporcji obrazu 4:3, stosunek
kontrastu 16.000:1, lampa 200 W, 5.000 h
żywotność, 10.000 h żywotność (w trybie
oszczędnym),
- uchwyt ścienny do projektora
krótkoogniskowego US1
- kabel HDMI
- głośniki do tablic interaktywnych oraz
uchwyty na głośniki
Laptop o parametrach minimalnych:
- ekran o przekątnej 15,6 cali
- procesor: Intel Core i5
- pamięć RAM: 8 GB

1 sztuka

2 zestawy

2 sztuki
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- dysk: 256 SSD
- złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
- komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
- system operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit)
EDU
- kolor: czarny
- oprogramowanie Office
Oprogramowanie Akademia Umysłu JUNIOR Oprogramowanie Akademia Umysłu JUNIOR wersja EDUkacyjna (Junior wiosna, Junior
wersja EDUkacyjna
lato, Junior jesień, Junior zima) 1 komplet = 4
części
Oprogramowanie Komplet Moje pierwsze
Oprogramowanie Komplet Moje pierwsze słówka +
słówka + Moje pierwsze słówka i zwroty - 6
Moje pierwsze słówka i zwroty
języków, 1 komplet = 2 części
LOGOPEDIA pakiet POSZERZONY obejmuje 12
programów takich jak:• Szereg szumiący:
moduł
podstawowy
- szereg syczący: moduł podstawowy
- szereg ciszący: moduł podstawowy
- szereg szumiący: moduł profesjonalny
Zakup oprogramowania - EduSensus Logopedia - szereg syczący: moduł profesjonalny
Pakiet poszerzony
- szereg ciszący: moduł profesjonalny
- różnicowanie szeregów
- głoska r: moduł podstawowy
- głoski r, l: moduł profesjonalny
- Mowa bezdźwięczna
- sfonem
- echokorektor
W zestawie LOGORYTMIKA znajdują się:
• program multimedialny na pendrive,
Zakup oprogramowania - EduSensus Logopedia • profesjonalny mikrofon,
Logorytmika
• przewodnik metodyczny zawierający
propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy
tekstów terapeutycznych.
Oprogramowanie dla nauczycieli edukacji
przedszkolnej. Jest to zestaw 150 ćwiczeń
przeznaczonych do realizacji na tablicy
interaktywnej, czyli po 5 nowych ekranów
Zakup oprogramowania - Przedszkolak na start
interaktywnych
na
każdy
tydzień
dydaktyczny, umożliwia prowadzenie zajęć
profilaktycznych
ze
wszystkimi
wychowankami, jak i pracy z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,
Część V: Drobne wyposażenie
Szczegółowy opis
1 zestaw powinien zawierać:
- termometr bezdotykowy – termometr
Zakup drobnego pozostałego wyposażenia:
umożliwiający pomiar z odległości 0,5-3 cm,
mierzący temperaturę ciała, obiektów,

2 komplety

2 komplety

1 zestaw

1 zestaw

1 zestaw

Ilość
2 zestawy
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płynów,
kąpieli,
posiłków.
Pomiar
natychmiastowy poniżej 1 s., duży ekran z
podświetleniem, pamięć 30 pomiarów, tryb
nocny,
alarm
gorączki,
automatyczne
wyłącznie po 30 sekundach
- termometr zaokienny – plastikowy
termometr zaokienny, zakres pomiaru
temperatury od -40o do +50oC
- gąsienica spacerowa 16 uchwytów
- naklejki na szatnię – zwierzęta (25 szt
w komplecie)
- Apteczka w szafce metalowej z
wyposażeniem zamykana na klucz, wymiar
25x25x12 cm
- szelki odblaskowe – szelki z odblaskiem z
przodu i z tyłu, rozmiar uniwersalny dla dzieci
od 3 do 8 lat, wym. 30x38 cm, 20 sztuk
- ochraniacze na obuwie – jednorazowe
ochraniacze
ściągaczem
(50
par
w
opakowaniu)
- woreczki na obuwie – wykonane z kolorowej
tkaniny, wymiar 25x30 cm (40 sztuk)
Część VI: Wyposażenie Sali Integracji
Sensorycznej

Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Kabina do terapii integracji sensorycznej

Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Zestaw 2 materacy do kabiny SI
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Materac antypoślizgowy
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Drabinka gimnastyczna pojedyncza
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Kładka równoważna

Szczegółowy opis
Metalowa konstrukcja wykonana w formie
kabiny - stojaka, wyposażona w dwie
ruchome belki pozwalające na montaż
urządzeń do terapii integracji sensorycznej.
Konstrukcja złożona z dwóch części, belki
boczne zabezpieczone piankowymi osłonami
pokrytymi trwałą tkaniną PCV. Każda z
ruchomych belek górnych wyposażona w
wózki na prowadnicach, z możliwością
blokady Każdy z wózków wyposażony w
szeklę i karabińczyk. Wymiary: 220 x 220 x
250 cm
Zestaw dwóch materacy do kabiny SI,
materace dostosowane rozmiarem do kabiny,
wykonane z pianki pokrytej tkaniną PCV
Materac antypoślizgowy, wymiar: 90 x 90 x 8
cm, preferowany kolor: niebieski
Drabinka gimnastyczna z zaczepami do
montowania
do
ścian,
wykonana
z
lakierowanego drewna, wymiar: 90 x 256 cm
Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje
równoważne. Wykonany z lakierowanej i
malowanej sklejki o gr. 19 mm., wymiary:
kładki 140 x 20 cm, szczeble o gr. 2,5 cm co 13
cm, maksymalna wysokość 48 cm

Ilość

1 sztuka

1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka

1 sztuka
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Basen z piłeczkami wykonany z pianki,
pokryty trwałą tkaniną PCV. Dno o grubości 5
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
cm., 1500 piłeczek w komplecie, śr.
Basen okrągły z piłeczkami
zewnętrzna 148 cm, wewnętrzna 118 cm,
wys. 40 cm
Piankowy walec pokryty trwałą tkaniną PCV,
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
przeznaczony do ćwiczeń rozwijających
Walec z otworem
sprawność ruchową. Wymiary: śr. 70 cm
(wewnętrzna 50 cm), dł. 100 cm
Składana trampolina, wymiary: śr. 100 cm
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
(powierzchnia do skakania 75 cm), wys. 22
Trampolina z poręczą
cm, wys. uchwytu 83 cm, szer. uchwytu 60 cm,
maksymalne obciążenie 45 kg
Okrągła huśtawka dzięki swojemu kształtowi
ułatwia "dostęp" do ćwiczącego dziecka.
Umożliwia ruch liniowy przód - tył oraz ruch
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
na boki. Pozwala realizować ćwiczenia
Huśtawka - gniazdo
stymulujące układ westybularny. Osłona
zapinana na rzep, wymiar: śr. 100 cm, wys.
170 cm, max. obciążenie 70 kg, regulacja wys.
Lina o dużej wytrzymałości, przydatna do
przedłużania lin służących do podwieszania
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej: Lina
urządzeń w kabinie do terapii integracji
przedłużająca
sensorycznej, w zestawie z karabińczykiem.
Wymiary: dł. 75 cm, śr. 10,2 mm
Kolorowe aplikacje z płyty MDF o gr. 12 mm,
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
do zamocowania na ścianę. Wymiar: 60 x 101
Aplikacja drzewo
cm. Preferowana aplikacja drzewo
Kolorowa aplikacja z płyty MDF, do
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
zamocowania na ścianę. Wymiar: 80 x 30 cm.
Aplikacja trawka
Preferowana aplikacja trawka
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej: Piłka
rehabilitacyjnych, śr. 30 cm
Zestaw dysków sensorycznych: 5 małych i 5
dużych dysków wykonanych z przyjemnej w
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej: Dyski dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i
z fakturami 2
kolory. Dyski pakowane są w woreczki, w
komplecie z opaską na oczy. Wymiary: śr. 27
cm i 11 cm
Pomoc rehabilitacyjna rozwijająca
koordynację ruchową dziecka. Bączek może
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
być wykorzystywany jako karuzela, schowek,
Rehabilitacyjny bączek
a także jako łódka na basenie. Przeznaczona
do zabaw na zewnątrz i wewnątrz., śr. 80 cm,
wys. 44 cm
Piłka z PCV, której jedna półkula pokryta jest
Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej: Piłka
wypustkami, a druga półkula – gładka, śr. 75
terapeutyczna
cm, preferowany kolor: niebieski

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

1 zestaw

1 sztuka

1 sztuka
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Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”
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Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Piankowa mata do masażu stóp - mała

Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Fakturowe kwadraty - zestaw podstawowy

Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Fakturowe kwadraty - zestaw uzupełniający

Wyposażenie pokoju Integracji sensorycznej:
Pełzak

Lekka, piankowa mata z wypustkami, do
masażu. Wzmacnia mięśnie stóp, poprawia
krążenie krwi, pomaga zapobiegać
płaskostopiu. Elementy można łączyć ze sobą
na zasadzie puzzli, 1 mata =4 części, Wymiar:
elem. 31,5 x 31,5 cm
Zestaw kwadratów różnymi wypełnieniami, z
pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte
antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z
kwadratami usprawniają motorykę i rozwijają
zmysł dotyku. Wymiar elem. 40 x 40 cm, 6
szt., wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki,
długie futerko, krótkie futerko, groch, folia,
chropowata guma
Zestaw kwadratów z różnymi wypełnieniami,
z pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte
antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z
kwadratami usprawniają motorykę i rozwijają
zmysł dotyku. Wymiar. elem. 40 x 40 cm, 3
szt.
Deska przeznaczona do zabawy i gier
ruchowych, podczas których dzieci trenują
umiejętności motoryczne i równoważne.
Wymiar: 56 x 37 x 14 cm, maksymalne
obciążenie 100 kg

1 sztuka

1 zestaw

1 zestaw

1 sztuka
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