ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr GOPS.271-II-2/2018 z dnia 08 czerwca 2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TERENU GMINY WIEJSKIEJ Gorlice „FENIKS”
CZĘŚĆ 1 - MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
Lp.

NAZWA TOWARU

OPIS

Liczba
szt.

Korpus komody wykonany z płyty wiórowej laminowanej
w kolorze buk o wymiarach: 120 cm długość,
50 cm głębokość, 85 cm wysokość.

1.

KOMODA
8 szuflad

Komoda zawiera 8 szuflad po 4 w pionie, każda o
wymiarach: 60 cm długość, 20 cm wysokość, 50 cm
głębokość. Fronty szuflad w kolorze żółtym. Szuflady
mocowane na prowadnicach, na każdej szufladzie po
jednym uchwycie przykręcanym lub frezowanym
/wycinanym we froncie.
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Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów.

2.

SOFA KLUBOWA
3 osobowa

Sofa trzyosobowa tapicerowana pokryta skajem /
ekoskórą w kolorze czerwonym o wymiarach: nie mniej
niż 168 cm szerokość całkowita, 63 cm głębokość
całkowita, 77 cm wysokość całkowita, siedzisko
zamontowane na wysokości ok. 45,5 cm, głębokość
siedziska nie mniej niż 50,5 cm.

2

Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów.

3.

SOFA KLUBOWA
2 osobowa

Sofa dwuosobowa tapicerowana pokryta skajem /
ekoskórą w kolorze czerwonym o wymiarach: nie mniej
niż 118 cm szerokość całkowita, 63 cm głębokość
całkowita, 77 cm wysokość całkowita, siedzisko
zamontowane na wysokości 45,5cm, głębokość siedziska
nie mniej niż 50,5 cm.

2

Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów.
4.

FOTEL KLUBOWY
1 osobowy

Fotel jednoosobowy tapicerowany pokryty skajem /
ekoskórą w kolorze czerwonym o wymiarach: nie mniej
niż 70 cm szerokość całkowita, 77 cm wysokość
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całkowita, siedzisko zamontowane na wysokości 45,5
cm, głębokość siedziska nie mniej niż 50 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów.
Zestaw szafek szkolnych złożonych z trzech szafek, tj.:
1) Szafka wysoka: o wymiarach 80 x 180 x 40 cm,
wykonana z płyty o grubości min 18 mm.
Szafka od dołu zawiera 3 szuflady; zamontowane
prowadnice mają umożliwiać pełen wysuw
szuflad. W każdej szufladzie po min 1 uchwycie
umożliwiającym otwieranie. Front szuflad
wykonany z kolorowego laminatu. W części
środkowej znajdować się mają min 4 otwarte
półki (po min 2 w pionie) . Od góry szafka
zamykana jedną parą drzwiczek wykonanych
w kolorowym laminacie. Za drzwiczkami
znajdować ma się min 1 półka.
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SZAFKI SZKOLNE
(system 3 szafek)

2) Regał o wymiarach 80 x 120 x 40 cm wykonany
z płyty o grubości min 18 mm. Regał od dołu
zawiera min 3 szuflady;
zamontowane
prowadnice mają umożliwiać pełen wysuw
szuflad. W każdej szufladzie po min 1 uchwycie
umożliwiającym otwieranie. Front szuflad
wykonany z kolorowego laminatu. Powyżej
szuflad znajdować się ma min 6 otwartych półek
- w dwóch pionowych rzędach, po min 3
w rzędzie.
3)

1

Regał o wymiarach 80 x 120 x 40 cm wykonany
z płyty o grubości min 18 mm. Regał od dołu
zawiera min 1 szufladę z min 1 uchwytem
umożliwiającym otwieranie; zamontowane
prowadnice mają umożliwiać pełen wysuw
szuflady. Front szuflad wykonany z kolorowego
laminatu. Powyżej szuflad znajdować się ma min
1 otwarta półka. W górnej części regał zawiera
mi 2 półki zamknięte jedną parą drzwiczek, z
uchwytami umożliwiającymi otwieranie,
wykonanych z kolorowego laminatu.

Kolory poszczególnych elementów zestawu do
uzgodnienia z Zamawiającym.

6.

DYWAN
2x3m

Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów, przy czym głębokość wszystkich elementów
zestawu musi być taka sama, tak by stanowiły równy
ciąg.
Dywan edukacyjny, który powinien przedstawiać mapę
Polski, wykonany z włókna niepalnego, o wymiarach nie
mniej niż 2 m x 3 m.
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Produkt powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.

7.

DYWAN
2 x 2,8 m

8.

DYWAN
2,4 x 3,4 m

9.

SUCHY BASEN

10.

ŁAWKA SZKOLNA
(stół szkolny)

Dywan o wymiarach 2 m x 2,8 m.
Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza.
Powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Dywan o wymiarach 2,4 m x 3,4 m.
Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Powinien posiadać Certyfikat Zgodności – Atest
Higieniczny.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Basen powinien mieć kształt trójkąta, wykonany z pianki
o podwyższonej gęstości, a poszycie basenu z tworzywa
zmywalnego PCV.
Dodatkowo powinien być wyposażony w miękką podłogę
o grubości 3 cm (+/- 1 cm).
Wymiary dł. boków tworzących kąt prosty: 2m każdy. Do
basenu powinny być dołączone kolorowe piłeczki nie
mniej niż 3.000 szt. o średnicy ok. 6 cm (+/- 0,5 cm)
Stół szkolny 2 os. z dwiema nogami. Stelaż o regulowanej
wysokości, powinien być wykonany z metalu
o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa
sztucznego.
Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej
wykończony obrzeżem PCV.
Wysokość regulowana 3 - 6 (na wzrost ok.119 – 188 cm)
wysokość blatu 59 - 76 cm,
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Wymiary blatu: nie mniej niż 120cm x 50cm, grubość min
18 mm.

11.

12.

KRZESŁO SZKOLNE
(regulowane 3 - 4)

KRZESŁO SZKOLNE
(regulowane 5 - 6)

Kolor stelaża i blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.
Stelaż o regulowanej wysokości, powinien być wykonany
z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami
z tworzywa sztucznego.
Profilowane siedzisko i oparcie powinno być wykonane
ze sklejki drewnianej.
Wymiary: wys. regulowana na wzrost ok. 119 - 159
cm, wys. siedziska 35 - 38 cm.
Kolor stelaża, siedziska i oparcia do uzgodnienia
z Zamawiającym
Stelaż o regulowanej wysokości, powinien być wykonany
z metalu o końcówkach zakończonych nakładkami
z tworzywa sztucznego.
Profilowane siedzisko i oparcie powinno być wykonane
ze sklejki drewnianej.
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Wymiary: wys. regulowana na wzrost ok. 146 - 188
cm, wys. siedziska 43 - 46 cm.

13.

BIURKO
(z pomarańczową
szufladą)

Kolor stelaża, siedziska i oparcia do uzgodnienia z
Zamawiającym
Stelaż biurka powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej w kolorze buk, blenda z laminowanej
płyty wiórowej w kolorze pomarańczowym.
Biurko powinno posiadać, na całej szerokości szufladę
zamontowaną na prowadnicach z frontem wykonanym z
płyty MDF w kolorze pomarańczowym.
Front powinien mieć wycięty otwór umożliwiający
wysuniecie szuflady.
Wymiary nie mniej niż: szer. 80 cm, gł. 47,5 cm, wys. 76
cm (dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).

1

Stelaż biurka powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej w kolorze jesion lub jasny buk.

14.

BIURKO
(z zielonymi frontami)

Biurko powinno posiadać z prawej strony zamykaną na
klucz szufladę i szafkę z frontami wykonanymi z płyty w
kolorze zielonym, z zamontowanymi uchwytami
umożliwiającymi otwarcie.

2

Blenda biurka wykonana z płyty w kolorze zielonym.
Wymiary biurka: szer. 120 cm gł. 60 cm, wys. 77 cm.
Dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm od podanych
wymiarów.
Grubość płyty min. 18 mm.
Krzesło powinno posiadać miękkie, tapicerowane
siedzisko i oparcie w kolorze czarnym, możliwość
blokady oparcia w wybranej pozycji oraz regulację
głębokości siedziska i wysokości krzesła.
15.

KRZESŁO OBROTOWE

Podłokietniki regulowane, a oparcie wyprofilowane
w części lędźwiowej. Podstawa czarna nylonowa
wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni
twardych.
Szerokość siedziska: nie mniej niż 440 mm, głębokość
siedziska: 395-420 mm.

3

Szafka z przeznaczeniem na pojemniki i kuwety, korpus
trójdziałowy powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
16.

SZAFKA NA
POJEMNIKI
PLASTIKOWE

Tylna ściana wykonana z płyty HDF. W szafce powinny
być zamontowane prowadnice umożliwiające wsunięcie
plastikowych pojemników.
Wymiary nie mniej niż:
Szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 134 cm
Grubość płyty min. 18mm
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17.

POJEMNIKI
PLASTIKOWE DUŻE
POMARAŃCZOWE

18.

POJEMNIKI
PLASTIKOWE DUŻE
ZIELONE

19.

POJEMNIKI
PLASTIKOWE MAŁE
ZIELONE

20.

21.

22.

SZAFKA Z 3 PÓŁKAMI
ZAMYKANA JEDNĄ
PARĄ DRZWI

SZAFKA OTWARTA
Z PÓŁKAMI

SZAFA WYSOKA
Z DWOMA PARAMI
DRZWI I OTWATRĄ
PÓŁKĄ

Pojemniki plastikowe z przeznaczeniem do
przechowywania z możliwością wsunięcia do szafki
(na prowadnice) w kolorze pomarańczowym o
wymiarach 42 x 31 x 14,8 cm
Pojemniki plastikowe z przeznaczeniem do
przechowywania z możliwością wsunięcia do szafki
(na prowadnice) w kolorze zielonym o wymiarach
42 x 31 x 14,8 cm
Pojemniki plastikowe z przeznaczeniem do
przechowywania z możliwością wsunięcia do szafki
(na prowadnice) w kolorze zielonym o wymiarach
42 x 31 x 7,3 cm
Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym).
Tylna ściana wykonana z płyty HDF.
Szafka wyposażona w jedną parę drzwi z płyty MDF,
w kolorze zielonym lub pomarańczowym, z wyciętymi
otworami lub zamontowanymi uchwytami
umożliwiającymi otwieranie szafki.

25

18

12

2

W szafce powinny znaleźć się min. trzy półki
dopasowane do rozmiaru i koloru mebla.
Wymiary nie mniej niż szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 134
cm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów (+/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm
Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym).
Tylna ściana wykonana z płyty HDF.
W szafce powinny znaleźć się min dwie półki
dopasowane do rozmiaru i koloru mebla.
Wymiary nie mniej niż szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 114
cm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów (+/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm.
Korpus części dolnej (2/3 wysokości mebla), wykonany z
laminowanej płyty wiórowej (kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym).
W dolnej części mebla (1/3 wysokości) powinny się
znaleźć drzwi w kolorze pomarańczowym wykonane z
płyty MDF wraz z wycięciami lub uchwytami
umożliwiającymi otworzenie, a w środku min jedna półka
w rozmiarze i kolorze dopasowanym do mebla.

1
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Korpus części górnej (nadstawki) powinien posiadać
ściany wykonane z laminowanej płyty wiórowej w
kolorze pomarańczowym oraz drzwi takie jak dolna
część.
Nadstawka powinna posiadać półkę dopasowaną w
kolorze i rozmiarze do mebla. Po środku szafy powinna
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znaleźć się jedna otwarta półka (nie zamknięta
drzwiami), w kolorze i rozmiarze dopasowanym do
mebla. Tylna ściana wykonana z płyty HDF.

23.

SZAFKA - WÓZEK NA
KÓŁKACH
(z możliwością
przechowywania
pojemników)

24.

SZAFKA NISKA NA
KÓŁKACH
(typu wyspa skarbów)

25.

SZAFA WYSOKA
Z PÓŁKAMI
OTWARTYMI I JEDNĄ
PARĄ DRZWI

Wymiary szafy nie mniej niż: szer. 105 cm, gł. 47 cm,
wys. 2017 cm.
Dopuszcza się tolerancję wymiarów (+/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm
Szafka typu wózek powinna być wykonana z
laminowanej płyty wiórowej (kolor do ustalenia z
Zamawiającym), boki w kolorze zielonym z wyciętymi
otworami /uchwytami umożliwiającymi swobodne
przesuwanie mebla.
W szafce mają zostać zamontowane prowadnice, które
pozwolą na wsuwanie i przechowywanie plastikowych
pojemników (minimum po 3 w pionie).
Mebel powinien mieć cztery kółka z blokadą.
Wymiary nie mniej niż: 68,5 x 45 x 88 cm (dopuszcza się
tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm
Mebel powinien być wykonany z laminowanej płyty
wiórowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), swoją
formą przypominać sześcian. Powinien mieć
zamontowane 4 kółeczka z blokadą, a w
podstawie/korpusie przestrzenie do przechowywania
np. plastikowych pojemników.

1
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Wymiary nie mniej niż: 83 x 83 x 53 cm (dopuszcza się
tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm
Korpus szafy powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym).
Szafa powinna posiadać łącznie 5 półek w rozmiarze
dopasowanym do mebla, przy czym w dolnej części mają
znaleźć się drzwi, które zasłonią dwie półki. Drzwi szafki
w kolorze pomarańczowym. Do drzwiczek powinny być
zamontowane uchwyty.
Półki i drzwi szafy powinny być wykonane z laminowanej
płyty wiórowej o grubości min. 18 mm.
Tył wykonany z płyty HDF.

1

Wymiary nie mniej niż: szer. 92 cm, gł. 45 cm, wys. 176
cm. (dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).

26.

SZAFA WYSOKA
Z SZUFLADAMI
I JEDNĄ PARĄ DRZWI

Korpus szafy powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym).
Szafa w dolnej części powinna posiadać co najmniej
6 szuflad (po 3 w pionie), w górnej części 3 półki
rozmiarem dopasowane do mebla, zamknięte drzwiami.

1
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Do frontów drzwi i szuflad powinny być zamontowane
uchwyty.
Elementy szafy wykonane z laminowanej płyty wiórowej
w kolorze pomarańczowym.
Tył wykonany z płyty HDF.
Wymiary nie mniej niż:
szer. 92 cm, gł. 45 cm, wys. 176 cm (dopuszcza się
tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Grubość płyty min. 18mm
Korpus komody powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).

27.

SZAFKA (KOMODA)
Z POJEMNIKAMI,
PÓŁKAMI I DRZWIAMI

Mebel powinien być trójdzielny, z prawej i lewej strony
powinny być po dwie półki zamknięte drzwiami w
kolorze korpusu wykonane z płyty o grubości min. 18
mm.
Środkowa część komody powinna mieć zamontowane
prowadnice, które umożliwią wsuwanie
i przechowywanie minimum 4 plastikowych pojemników.
Tył wykonany z płyty HDF, na drzwiach uchwyty.

1

Wymiary nie mniej niż: 92 cm, gł. 45 cm, wys. 94 cm
(dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).

28.

DUŻA SZAFKA
WISZĄCA

Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej w kolorze brzoza, przystosowany do
powieszenia na ścianie.
Szafka powinna zawierać min. jedną półkę rozmiarem
dopasowaną do mebla wykonaną z laminowanej płyty
wiórowej w kolorze pomarańczowym.
Grubość płyt min. 18 mm. Tył wykonany z płyty HDF.

1

Wymiary nie mniej niż: szer. 92 cm, gł. 35 cm, wys. 52
cm. (dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej
płyty wiórowej w kolorze brzoza.

29.

30.

MAŁA SZAFKA
STOJĄCA

STOLIK
KWADRATOWY

Szafka powinna zawierać dwie półki rozmiarem
dopasowane do mebla wykonane z laminowanej płyty
wiórowej w kolorze pomarańczowym.
Grubość płyt min. 18 mm. Tył wykonany z płyty HDF.
Wymiary nie mniej niż: szer. 47 cm, gł. 45 cm, wys. 94 cm
(dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Stolik powinien posiadać blat kwadratowy wykonany z
laminowanej płyty wiórowej w kolorze buk o grubości
min. 18 mm z zaokrąglonymi rogami i brzegami
wykończonymi PCV, 4 nogi z litego drewna bukowego o
przekroju trapezowym z zaokrąglonymi krawędziami.

1
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Wymiary blatu: 75 cm x 75 cm

31.

32.

33.

KRZESŁA
Z PROFILOWANYM
OPARCIEM
(kolor zielony)

STOLIIK TRAPEZOWY

KRZESŁA
PROFILOWANE

Wymiary nóg: szer. 7 cm, gr. 4 cm, dł. 53 cm
(dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-2 cm).
Krzesło powinno posiadać metalowe nogi, a siedzisko
wraz z oparciem powinno stanowić jedną część i
wykonane być z tworzywa.
Oparcie powinno być wyprofilowane i w górnej części
mieć otwór/uchwyt, który umożliwi swobodne
przesuwanie krzesła. Całość w kolorze zielonym.
Wysokość siedziska nie mniej niż 43 cm.
Blat stołu powinien być wykonany z laminowanej płyty
meblowej w kształcie trapezu 140 x 70 cm (dopuszcza się
tolerancję wymiarów +/-2 cm), grubość min. 18 mm.
Nogi z rury okrągłej Ø 40 mm o końcówkach
zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego.
Kolor i wysokość stolika do uzgodnienia z Zamawiającym.
Nogi krzesła powinny być wykonane ze stali o
końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa
sztucznego. Siedzisko wraz z oparciem powinno stanowić
jedną część i wykonane być z tworzywa.
Oparcie krzesła powinno być wyprofilowane w odcinku
lędźwiowym.
Siedzisko zamontowane na wysokości nie mniej niż 38
cm, a wysokość oparcia nie mniej niż 41 cm.
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Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Ławka szkolna 2 os. z dwiema nogami. Stelaż ławki
powinien być wykonany z giętego profilu owalnego o
końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa
sztucznego.
34.

35.

ŁAWKA SZKOLNA
(stelaż czerwony)

KRZESŁO SZKOLNE
REGULOWANE
(stelaż czerwony)

Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej
wykończony obrzeżem PCV w kolorze buk.
Stelaż w kolorze czerwonym.
Wymiary: blat 130 cm x 50 cm grubość płyty min 18 mm,
wysokość ławki min 64 cm (dopuszcza się tolerancję
wymiarów +/-2 cm).
Stelaż krzesła powinien być wykonany z rury stalowej Ø
25mm o końcówkach zakończonych nakładkami z
tworzywa sztucznego.
Stelaż w kolorze czerwonym.
Siedzisko i oparcie profilowane powinny być wykonane
z lakierowanej sklejki.
W górnej części oparcie zaokrąglone z otworem
umożliwiającym przesunięcie krzesła.
Siedzisko zamontowane na wys. Min 38 cm (do wzrostu
133 – 159 cm)
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36.

ZESTAW MEBLI

Zestaw powinien być złożony z 4 części (szaf).
Korpusy szaf powinny być wykonane z laminowanej płyty
wiórowej, o grubości min 18 mm.
Szafy powinny posiadać półki kolorem i rozmiarem
dopasowane do mebla, w dolnej części zamknięte
drzwiami z malowanego MDF.
Dwie skrajne szafy dodatkowo powinny posiadać drzwi w
górnej części zamykając e min jedną półkę. Wszystkie
drzwi mają zawierać uchwyty / otwory umożliwiające
otwieranie.
W części środkowej, szafy mają zawierać po dwie
otwarte półki, przy czym jedna ma być przedzielona
pionową płytą na pół (tworząc dwie odrębne części).

1

Kolor korpusu i kolory drzwi do uzgodnienia z
Zamawiającym.
Wymiary całego zestawu nie mniej niż: szer. 280,
gł. 42 cm, wys. 195 cm (dopuszcza się tolerancję
wymiarów +/-2 cm).

37.

FLIPCHART

Tablica powinna posiadać magnetyczną powierzchnie,
przeznaczoną również do pisania mazakami ścieranymi
na sucho, minimum trzy nogi o regulowanej wysokości, a
na całej szerokości zamontowaną półkę z
przeznaczeniem na akcesoria piśmiennicze.
W górnej części tablicy powinien znaleźć się regulowany
rozstaw uchwytów, na arkusze papieru umożliwiający
stosowanie różnych formatów.

5

Rozmiar powierzchni magnetycznej min 100 x 70 cm.
Skład zestawu:
1) tablica – 1 szt.,
2) zestaw mazaków 4 - kolorowych - 1 szt.
3) gąbka do ścierania – 1 szt,
4) papier do flipcharta - 2 szt.
Fototapeta winylowa na podkładzie z flizeliny min 350 g,
o wymiarach 4 m x 2,5 m., wodoodporny druk przy
zastosowaniu ekologicznych tonerów.
38.

FOTOTAPETA

Fototapeta wykonana w dwóch wzorach:
1) wnętrze komnaty / pokoju,
2) park / ogród.
Dokładny wzór do ustalenia z Zamawiającym.
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CZĘŚĆ 2 – KLOCKI, ZABAWKI I ELEMENTY EDUKACYJNE:
Każde opakowanie zabawek musi być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne,
tzn. zawierające wszystkie niezbędne elementy do ułożenia konstrukcji przewidzianej
w instrukcji.
Wszystkie zabawki winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa i być
przeznaczone do użytku przez dzieci.

Lp.

NAZWA TOWARU

1.

KLOCKI na tzw. „klik”

2.

Klocki konstrukcyjne zestaw

3.

KLOCKI
– kształtki
rehabilitacyjne

4.

KLOCKI MAGENTYCZNE

5.

KLOCKI MATEMATYCZNE
Z KARTAMI Z ZADAŃ

6.

MAGNATYCZNE
LICZMANY
– ZESTAW CYFR

Opis / parametry
Zestaw winien zawierać min 150 kolorowych klocków,
które mogą się z sobą różnymi bokami, wraz z min
30 akcesoriami i instrukcją obsługi ułożenia min 4
konstrukcji.
Klocki mają być zapakowane w plastikowe pudełko
ułatwiające przechowywanie,.
Klocki wykonane winny być z materiałów przyjaznych
dla dzieci, posiadających atest dot. bezpieczeństwa
zabawek.
Zestaw plastikowych/gumowych/dmuchanych
klocków przestrzennych różnego typu: rurki, wafle,
koła zębate – min 150 elementów/zestaw,
umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji
poprzez łączenie ze sobą poszczególnych klocków.

Liczba
szt.

6

10

8 zestawów, tj. 4 różne typy po 2 szt. każdy.
Zestaw ma zawierać min 10 klocków (co najmniej 5
różnych) wykonanych z wysokiej gęstości pianki
pokrytej trwałą i zmywalną tkaniną.
Klocki powinny umożliwić łączenie w tory przeszkód,
jak również tworzenie przestrzennych konstrukcji.
Najmniejszy element powinien posiadać wymiary
min: 30 x 30 x 15 cm
Zestaw powinien zawierać magnetyczne patyczki
i metalowe niklowane kuleczki, które będą się łączyć
i pozwolą na tworzenie różnorodnych przestrzennych
form. Zestaw ma składać się z minimum 70
elementów/komplet.
Zestaw powinien zawierać różnokolorowe klocki,
które będzie można łączyć w dowolny sposób,
tworzyć ciągi liczbowe i słupki, jak również działania
matematyczne.
Minimalna ilość klocków w zestawie 100 szt.
Dodatkowo karty z zadaniami/karty pracy
Zestaw powinien zawierać magnetyczne cyfry i znaki
matematyczne, które umożliwią naukę liczenia i
realizacje zadań przy pomocy tablicy magnetycznej.

1

2
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Zestaw powinien zawierać minimum 10 cyfr oraz
7 znaków matematycznych.

5 zestawów: po 4 różne rodzaje w zestawie

7.

8.

KLOCKI
– MIASTA, MIEJSCA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ, POJAZDY,
MASZYNY

KLOCKI DREWNIANE

9.

WAGA WIELOFUNKCYJNA
SZKOLNA

10.

ZESTAW
MAJSTERKOWICZA

11.

PLUSZAKI / MASKOTKI

12 15.

PUZZLE

Plastikowe klocki o różnorodnych kształtach i
wymiarach winny umożliwić budowanie różnych
konstrukcji, np. budowli, maszyn, pojazdów. Klocki
przeznaczone da dzieci w wieku szkolnym.
W każdym opakowaniu klocków muszą znaleźć się
min 2 figurki np.: ludzików, zwierząt, przedmiotów
(akcesoriów).
Klocki powinny być wykonane z drewna w skład
zestawu powinny wchodzić klocki w kolorze
naturalnym jak i kolorowe, posiadać różne kształty
umożliwiające tworzenie różnorodnych konstrukcji.
5 kompletów po min. 3 różne zestawy klocków,
każdy zestaw w osobnym pudełku.
Waga ma posiadać plastikowe pojemniki o
pojemności co najmniej 0,5 l, z uchwytami oraz
odpływem na wodę, umożliwiając pomiar stałych,
sypkich i płynnych produktów.
Wymiary nie mniej niż 13 x 37 x 14 cm
Zestaw powinien umożliwić konstruowanie
trójwymiarowych modeli np. pojazdów, owadów.
Powinien składać się z metalowych części, które łączą
się za pomocą śrubek i nakrętek, zawierać instrukcję.
W zestawie powinno znajdować się min. 200
elementów oraz dwa narzędzia.
Pluszowe maskotki swoim kształtem powinny
przypominać zwierzątka. Zabawki o wysokości min.
25 cm, max. 110 cm, przy czym dostawa winna
obejmować 5 zestawów po 5 różnych maskotek w
zestawie, w tym jedna1 o wysokości do 30 cm i jedna
o wysokości min 90 cm.
Puzzle o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym:
2 - dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym,
1 - w wersji 3D.
Puzzle – min 60 elementów
(5 zestawów po 2 opakowania różnych tematycznie
puzzli)

20

15

2

5

25

45

Puzzle min 100 elementów
(5 zestawów po 4 opakowania różnych tematycznie
puzzli)
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Puzzle min 200 elementów
(5 zestawów po 2 opakowania różnych tematycznie
puzzli)
Puzzle 500 elementów
(5 opakowań)

16 19.

GRY PLANSZOWE

Wzory poszczególnych puzzli do ustalenia
z Zamawiającym.
Gry planszowe:
1) 5 szt. – gra polegająca na układaniu wyrazów z
pojedynczych liter,
2) 10 szt. (5 zestawów po 2 różne szt. każdy) – gry
logiczne umożliwiające rozwój myślenia,
umiejętności matematycznych,
3) 10 szt. (5 zestawów po 2 różne szt. każdy) – gry
przygodowe rozwijające wiedze o świecie,
4) 10 szt. (5 zestawów po 2 różne szt. każdy) –
kooperacyjnych umożliwiających współpracę
uczestników gry w osiągnięciu założonego celu

35

Wszystkie gry powinny:
- umożliwić zabawę min 2 uczestnikom,
- mieć zróżnicowany poziom trudności adekwatny do
wieku dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym,
- zawierać instrukcję w języku polskim.

20.

KSIĄŻKI EDUKACYJNE

Książki edukacyjne (przygodowe, przyrodnicze,
upowszechniające wiedzę o człowieku i świecie).
5 zestawów po 10 różnych książek dostosowanych do
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Tytuły
poszczególnych książek do uzgodnienia z
Zamawiającym. Jednocześnie, Zamawiający wymaga,
by min 4 książki w zestawie były oprawione w twarde
okładki.

50

Kolorowanki dostosowane do dzieci w wieku
wczesnoszkolnym i szkolnym.
21.

22.

KOLOROWANKI

ZESTAW
INSTRUMENTÓW
PERKUSYJNYCH

Każda kolorowanka ma zawierać nie mniej niż 10
stron.

50

5 kompletów po min. 20 szt. różnych tematycznie
kolorowanek.
Zestaw różnych instrumenty, aby uzyskać różne
dźwięki i zabawy, dzięki czemu dzieci.
Minimalny skład zestawu:

2

Bębenek na sznurku, marakasy, cymbałki z pałeczką,
trójkąt z pałeczką, talerze, kastaniety.
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Poducha (2 różne szt.) powinna być wykonana z
trwałej, zmywalnej tkaniny PCV bez ftalanów, którą
łatwo utrzymać w czystości, wypełniona granulatem,
który umożliwi dopasowanie do osoby siedzącej.

23.

24.

25.

PODUCHA SENSORYCZNA

SIEDZISKA SENSORYCZNE
TYPU GRUSZKI

STÓŁ DO GIER

Wymiary: wysokość 60 cm (+/- 5 cm), średnica 80 cm
(+/- 5cm), waga ok. 4 kg. Kształtem powinna
przypominać np. Kotka i Pieska (po 1 rodzaju).

2

Poducha ma zawierać elementy sensoryczne, np.:
łapki na rzepy, piszczący nos, szeleszczące uszy z
dzwoneczkami w środku, na głowie i ogonie miłe w
dotyku futerko, dolne łapki ze sznurówkami,
wypełnione grochem.
Siedzisko powinno być wykonane z trwałej,
zmywalnej tkaniny PCV bez ftalanów, którą łatwo
utrzymać w czystości, wypełniona granulatem, który
umożliwi dopasowanie do osoby siedzącej.
Wymiary: wysokość 80 cm (+/- 5cm), średnica 60 cm
(+/-5cm), waga ok. 4 kg.
Kolory: zielony, pomarańczowy, żółty. Liczba siedzisk
w danym kolorze zostanie ustalona z Zamawiającym.
Stół przystosowany do min 4 gier zespołowych
(wymienne pola do gry), przeznaczony dla 2 - 4
graczy, do użytku w pomieszczeniu. W zestawie
akcesoria umożliwiające korzystanie z gier.

9

5

Wymiary pola gry minimum 104 x 58 cm, wysokość
stołu min. 80 cm

CZĘŚĆ 3 - ARTYKUŁY BIUROWE, PLASTYCZNE I PAPIERNICZE:
Lp.

NAZWA TOWARU

1.

blok rysunkowy
biały A4

2.

blok rysunkowy
kolorowy A4

3.

blok rysunkowy
biały A3

4.

blok rysunkowy
kolorowy A3

5.

blok techniczny
biały A4

Opis / parametry
Blok powinien zawierać min. 20 kartek formatu A4
w kolorze białym o gramaturze papieru min. 80
g/m2.
Blok powinien zawierać min. 20 kartek formatu A4
o gramaturze papieru min. 80 g/m2.
Kartki barwione w kolorach.
Blok powinien zawierać min. 20 kartek formatu A3
w kolorze białym o gramaturze papieru min.
100g/m2.
Blok powinien zawierać min. 20 kartek formatu A3
o gramaturze papieru min. 100g/m2. Kartki
barwione w kolorach.
Blok powinien zawierać min. 10 kartek formatu A4
w kolorze białym o gramaturze papieru min.

Liczba
szt.
40
40
20
20
20
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190g/m2.
Blok powinien zawierać min. 10 kartek formatu A4
o gramaturze papieru min. 160g/m2. Kartki
barwione w kolorach.
Blok powinien zawierać min. 10 kartek formatu
blok techniczny
7.
A3 w kolorze białym o gramaturze papieru min.
biały A3
240g/m2.
Blok powinien zawierać min. 10 kartek formatu A3
blok techniczny
8.
o gramaturze papieru min. 180g/m2. Kartki
kolorowy A3
barwione w kolorach.
Blok powinien być przeznaczony do malowania
blok technik mokrych
farbami akwarelowymi, posiadać lekko ziarnistą
9.
20 ark 24x32
fakturę, zawierać min. 20 arkuszy o wymiarach
24x32 cm i gramaturze papieru min. 200g/m2.
Blok powinien być przeznaczony do malowania
blok technik mokrych
farbami akwarelowymi, posiadać lekko ziarnistą
10.
20 ark 30x40
fakturę, zawierać min. 20 arkuszy o wymiarach
30x40cm i gramaturze papieru min. 200g/m2.
Blok powinien być przeznaczony do malowania
kredkami pastelowymi, zawierać min. 15 arkuszy o
blok do pasteli 160 gr
11
wymiarach 32,5 x 45 cm i gramaturze papieru
15 ark 32,5 x 45
160g/m2. Papier powinien być wykonany min. w
50% z bawełny.
Blok powinien zawierać min. 26 arkuszy papieru o
blok z papierem do
wymiarach 24 x 34 cm w różnych kolorach z
12
scrapbookingu 26 arkuszy nadrukowanymi motywami przedstawiającymi np.
kwiaty, gwiazdki, paski, kratkę, groszki.
Papier biały do wydruków i kopiowania o
13 papier A4 xero biały
gramaturze min 80g
Długopis z wkładem o kolorze czarnym, grubość
14 długopis czarny
linii 0,5 – 0,7 mm
Długopis z wkładem o kolorze niebieskim, grubość
15 długopis niebieski
linii 0,5 – 0,7 mm
Miękka gumka z syntetycznej gumy do usuwania
16 gumka do mazania
śladów ołówków grafitowych na różnych rodzajach
nawierzchni
Ołówek drewniany z gumką do mazania, twardość
17 ołówek HB z gumką
- HB
Strugaczka plastikowa do kredek / ołówków,
18 strugaczka
zawierająca min 1 ostrze do temperowania.
Nożyczki szkolne o długości ok. 14 cm, z gumowy
19 nożyczki szkolne
rączkami
Taśma klejąca biurowa, jednostronna, o szerokości
20 taśma klejąca
12 mm
Zestaw 24 różnokolorowych kredek ołówkowych
21 kredki ołówkowe
w opakowaniu. Kredki o twardości HB.
6.

blok techniczny
kolorowy A4

20
20
20

20

20

20

20
25
40
40
40
80
25
20
25
50
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kredki akwarelowe
22
36 kolorów
23

kredki grafionowe
12 kolorów

Zestaw powinien zawierać kredki akwarelowe w
36 kolorach, przeznaczonych do malowania na
sucho i na mokro.
Zestaw powinien zawierać kredki wykonane z
glinki kaolinowej w 12 kolorach.
Zestaw kredek woskowych powinien zawierać 144
sztuki – 12 kolorów po 12 szt. Kolory: biały, żółty,

zestaw kredek woskowych
pomarańczowy, czerwony jasny, fioletowy,
144 kredek
różowy, niebieski ciemny, zielony jasny, zielony,
brązowy ciemny, popielaty, czarny.
Zestaw powinien zawierać 18 kolorów farb
zestaw farb akwarelowych akwarelowych, w postaci okrągłych guziczków
25
18 kolorów
min. Ø 23,5 mm zamykanych w plastikowym
24

30
30

20

20

opakowaniu.

26

farby plakatowe
12 kolorów

27

zestaw farb do malowania
palcami (12 kolorów)

farby dekoracyjne
28 o połysku perłowym
6 kolorów
29 modelina 18 kolorów
30 plastelina 12 kolorów
31 plastelina 24 kolory
32

piasek kinetyczny 2
kg/opakowanie

33 pastele suche 36 kolorów
34 Pastele olejne 36 kolorów
35

zestaw 5 szpatułek
do modelowania

36 masa papierowa min 420g
37 glina rzeźbiarska min 520g
glina samoutrwardzalna
38
biała min 420g
39

glina samoutrwardzalna
kolorowa

Zestaw powinien zawierać 12 kolorów farb
plakatowych o pojemności min. 20ml każda.
Zestaw powinien zawierać 12 kolorów farb o
pojemności min. 15ml każda, przeznaczonych do
malowania palcami.
Zestaw powinien zawierać 6 kolorów farb
wodnych transparentnych o perłowym połysku.
Pojemność min. 10ml każda.
Zestaw powinien zawierać 18 kolorów
termoutwardzalnego tworzywa plastycznego.
Zestaw powinien zawierać 12 kolorów masy
plastycznej.
Zestaw powinien zawierać 24 kolory masy
plastycznej.
Opakowanie powinno zawierać min.2 kg piasku
kinetycznego i 3 foremki - różne kolory.
Zestaw powinien zawierać 36 kolory pasteli
suchych.
Zestaw powinien zawierać 36 kolory pasteli
suchych.
Zestaw powinien zawierać 5 plastikowych
szpatułek do modelowania o różnych kształtach.
Jedno opakowanie powinno zawierać min. 420g
materiału plastycznego o konsystencji gotowego
ciasta.
Jedno opakowanie powinno zawierać min. 520g
masy plastycznej – gliny rzeźbiarskiej
Jedno opakowanie powinno zawierać min. 420g
masy plastycznej twardniejącej bez wypalania
w kolorze białym.
Jedno opakowanie powinno zawierać min. 420g
masy plastycznej twardniejącej bez wypalania
w kolorze.

20
20
20
40
20
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20
20
20
20
10
10
10
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

Mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor żółty
mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor czerwony
mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor zielony
mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor wrzosowy
mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor stara róża
mikroguma
20 x 29 cm x 2 mm
kolor błękitny
mikroguma
20 x 29 cm x 2mm
kolor pomarańczowy
mikroguma
20 x 29 cm x 2mm
kolor jasno szary
mikroguma
20 x 29 cm x 2mm
kolor chamois
mikroguma
20 x 29 cm x 2mm
kolor czekoladowy
zestaw min 3 różnych
wałków - kulki do faktur

51 zestaw do qiullingu

52

nawijak do quillingu
z dodatkową koncówką

Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze żółtym .
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze czerwonym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze zielonym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze wrzosu.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze różowym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze błękitnym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze pomarańczowym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze jasnoszarym.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze kawy z mlekiem.
Arkusz o grubości 2mm i wymiarach 20 x 29 cm
pieczonego tworzywa sztucznego (giętka i miękka
pianka – mikroguma) w kolorze czekoladowym.
Zestaw powinien zawierać min. 3 różne wałki w
kształcie kul, które na swojej powierzchni
posiadają fakturę. Wałki powinny być
przeznaczone do malowania farbami, robienia
wzorów na masach plastycznych.
Zestaw do tworzenia ozdób powinien zawierać
min.: 280 pasków w 28 kolorach, szablon z
kołowymi otworami o średnicach od 2 - 40 mm,
podkład korkowy, 6 szpilek.
Metalowe narzędzie o długości min 14,5 cm z
dwoma metalowymi końcówkami: do nawijania
pasków, z okrągłym rylcem do wytłaczania.
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