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Gmina Włodowice, w imieniu której działa 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach 
z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Zestawienie przedmiotu zamówienia

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Włodowice” w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole w szkole” 
nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.  

Wszystkie urządzenia i materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, wymagania zgodności z normą PN: PN-EN 1176-1-7:2009

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Dane techniczne (urządzeń, mebli, wyposażenia) Ilość Proponowane dane 
techniczne (urządzeń, 
mebli, wyposażenia)

Cena 
jednostko-
wa netto

Wartość 
netto

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto

ZADANIE 1 – ORGANIZACJA PLACU ZABAW W FILII SP WE WŁODOWICACH Z SIEDZIBĄ W ZDOWIE:  
1. Karuzela tarczowa – 

dostawa wraz z montażem.  
Karuzela z trzema ramionami.  Konstrukcja: stal 
cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Podest: 
płyta ryflowana, aluminiowa. Śruby i mocowania 
wystawione na działanie warunków zewnętrznych 
nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych 

1 szt.
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zaślepkach. Kotwienie: zagłębione 75 cm w gruncie. 
Wymiary: 122 cm x 122 cm; Strefa bezpieczeństwa: 522 
cm x 522 cm; Wysokość całkowita: 69 cm; Wysokość 
swobodnego upadku: 69 cm; Produkt zgodny z PN EN 
1176-1:2009. 

2. Huśtawka podwójna 
stalowa – dostawa wraz z 
montażem.  

Konstrukcja huśtawki stalowa, ocynkowana, dwukrotnie 
pokryta farbą proszkową. Zawiesia ze stali nierdzewnej, 
ułożyskowane. Siedziska typu koszyk zapinany 
łańcuszkiem. Połączenie siedzisk z ramą za pomocą 
łańcucha. Wymiary: 232 cm x 395 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 750 cm x 315 cm; Wysokość całkowita: 
228 cm; Wysokość swobodnego upadku: 128 cm; Produkt 
zgodny z PN EN 1176-1:2009.

1 szt.  

3. Huśtawka wagowa – 
dostawa wraz z montażem.  

Konstrukcja ramy stalowa, ocynkowana, dwukrotnie 
malowana proszkowo. Oś osadzona w łożyskach. 
Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE. 
Wymiary: 37 cm x 264 cm; Strefa bezpieczeństwa: 260 cm 
x 500 cm; Wysokość całkowita: 114 cm; Wysokość 
swobodnego upadku: 99 cm; Produkt zgodny z PN EN 
1176-1:2009. 

1 szt.

4 Urządzenie wielofunkcyjne 
typu most z dwiema 
wieżami – dostawa wraz z 
montażem.  

Dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej 
strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: 
stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE. Wymiary: 235 
cm x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 cm x 678 cm; 
Wysokość całkowita: 220 cm; Wysokość swobodnego 
upadku: 59 cm; Wysokość podestu: 59 cm; Produkt 
zgodny z PN EN 1176-1:2009. 

1 szt.

5 Urządzenie wielofunkcyjne 
typu statek małego pirata – 
dostawa wraz z montażem. 

Zjeżdżalnia, piaskownica oraz inne elementy. Materiał: 
drewno klejone, płyta polietylenowa HDPE. Wymiary: 364 

1 szt.
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cm x 394 cm; Strefa bezpieczeństwa: 671 cm x 744 cm; 
Wysokość całkowita: 312 cm; Wysokość swobodnego 
upadku: 90 cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

ZADANIE 2 – DOSTO  SOWANIE POMIESZCZEŃ SP RUDNIKI  
a) Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace demontażowe oraz niezbędną przebudowę instalacji wodno 

– kanalizacyjnej w celu dostosowania do wymaganej wysokości urządzenia.
6 Umywalka z baterią 

umywalkową – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

W komplecie: umywalka koloru białego z otworem i 
przelewem, mocowana na śrubach. Wymiary 49 cm x 42 
cm.

2 szt.

7 Miska ustępowa ze 
spłuczką  – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.

Miska ustępowa koloru białego w komplecie ze spłuczką 
oraz deską sedesową. Wysokość 33 cm.

2 szt.

8 Półka na kubeczki – 
łazienkowa – dostawa wraz 
z montażem. 

Półka łazienkowa z podwójnymi haczykami na ręczniki i 
miejscem na 10 kubeczków wykonana z kolorowej płyty 
MDF. Wymiary 70 cm x 15,5 cm x30,5 cm.

2 szt.

9 Dozownik mydła w płynie 
– dostawa wraz z montażem.

Pojemność: min. 0,5 litra. Materiał obudowy: tworzywo 
ABS. Kolor obudowy: biały. Sposób uruchamiania: 
przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła.  Rodzaj 
montażu: naścienny, przykręcany. Zawór- niekapek . 
Zbiornik wielokrotnego napełniania. Sprężyna: stal 
hartowana.

2 szt.

10 Dozownik na ręczniki 
papierowe w listkach – 
dostawa wraz z montażem.

Materiał:  tworzywo  ABS.  Kolor:  biały.  System:  H3  – 
system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ. Pojemność: 
do 500 szt. Ręczników. Zamykany na kluczyk. Otwierany 
z boku.

2 szt.

11 Nakładka sedesowa 
zmniejszająca obwód 
ustępu – dostawa.

Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi 
końcówkami. Wymiary 30 cm x 40 cm x15cm.

2 szt.

12 Podest dziecięcy – dostawa. Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi 
antypoślizgami. Wymiary 40 cm x 30 cm x 14 cm

2 szt.

13 Lustro – dostawa wraz z Wykonane z miękkiego, odpornego na działanie 2 szt.
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montażem. zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 cm x 47cm.
b) Modernizacja toalet dla personelu. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace demontażowe oraz niezbędną przebudowę instalacji wodno – 

kanalizacyjnej w celu zamontowania nowych urządzeń.
14  Lustro – dostawa wraz z 

montażem.
Wykonane z miękkiego, odpornego na działanie 
zewnętrzne plastiku. Wymiary: 55 cm x 47cm. 

1 szt.

15 Umywalka z baterią 
umywalkową – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

W komplecie: umywalka koloru białego z otworem i 
przelewem, mocowana na śrubach. Wymiary 49 cm x 42 
cm.

1 szt.

16 Podajnik na mydło – 
dostawa wraz z montażem.

Pojemność: min. 0,5 litra. Materiał obudowy: tworzywo 
ABS. Kolor obudowy: biały. Sposób uruchamiania: 
przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła.  Rodzaj 
montażu: naścienny, przykręcany. Zawór- niekapek . 
Zbiornik wielokrotnego napełniania. Sprężyna: stal 
hartowana.

1 szt.

17 Podajnik na ręczniki 
papierowe – dostawa wraz z 
montażem.

Materiał:  tworzywo  ABS.  Kolor:  biały.  System:  H3  – 
system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ. Pojemność: 
do 500 szt. Ręczników. Zamykany na kluczyk. Otwierany 
z boku.

1 szt.

18 Zestaw wc kompakt, deska 
sedesowa – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

Miska ustępowa w komplecie ze spłuczką oraz deską 
sedesową. Wysokość 33 cm. 

1 szt.

ZADANIE 3 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ FILII SP WŁODOWICE Z SIEDZIBĄ W ZDOWIE
a) Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace demontażowe oraz niezbędną przebudowę instalacji wodno 

– kanalizacyjnej w celu dostosowania do wymaganej wysokości urządzenia.
19 Umywalka z baterią 

umywalkową – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

W komplecie: umywalka koloru białego z otworem i 
przelewem, mocowana na śrubach. Wymiary 49 cm x 42 
cm.

3 szt.

20 Miska ustępowa ze 
spłuczką  – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.

Miska ustępowa koloru białego w komplecie ze spłuczką 
oraz deską sedesową. Wysokość 33 cm.

3 szt.

21 Półka na kubeczki – Półka łazienkowa z podwójnymi haczykami na ręczniki i 3 szt.

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej



łazienkowa – dostawa wraz 
z montażem. 

miejscem na 10 kubeczków wykonana z kolorowej płyty 
MDF. Wymiary 70 cm x 15,5 cm x30,5 cm.

22 Dozownik mydła w płynie 
– dostawa wraz z 
montażem.

Pojemność: min. 0,5 litra. Materiał obudowy: tworzywo 
ABS. Kolor obudowy: biały. Sposób uruchamiania: 
przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła.  Rodzaj 
montażu: naścienny, przykręcany. Zawór- niekapek . 
Zbiornik wielokrotnego napełniania. Sprężyna: stal 
hartowana.

3 szt.

23 Dozownik na ręczniki 
papierowe w listkach – 
dostawa wraz z montażem.

Materiał:  tworzywo  ABS.  Kolor:  biały.  System:  H3  – 
system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ. Pojemność: 
do 500 szt. Ręczników. Zamykany na kluczyk. Otwierany 
z boku.

3 szt.

24 Nakładka sedesowa 
zmniejszająca obwód 
ustępu – dostawa.

Nakładka na sedes dla dziecka zakończona gumowymi 
końcówkami. Wymiary 30 cm x 40 cm x15cm.

3 szt.

25 Podest dziecięcy – dostawa. Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi 
antypoślizgami. Wymiary 40 cm x 30 cm x 14 cm

3 szt.

26 Lustro – dostawa wraz z 
montażem.

Wykonane z miękkiego, odpornego na działanie 
zewnętrzne plastiku. Wymiary 55 cm x 47cm.

3 szt.

b) Modernizacja toalet dla personelu. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace demontażowe oraz niezbędną przebudowę instalacji wodno – 
kanalizacyjnej w celu zamontowania nowych urządzeń.

27  Lustro – dostawa wraz z 
montażem.

Wykonane z miękkiego, odpornego na działanie 
zewnętrzne plastiku. Wymiary: 55 cm x 47cm. 

1 szt.

28 Umywalka z baterią 
umywalkową – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

W komplecie: umywalka koloru białego z otworem i 
przelewem, mocowana na śrubach. Wymiary 49 cm x 42 
cm.

1 szt.

29 Podajnik na mydło – 
dostawa wraz z montażem.

Pojemność: min. 0,5 litra. Materiał obudowy: tworzywo 
ABS. Kolor obudowy: biały. Sposób uruchamiania: 
przycisk. Wizjer do kontroli poziomu mydła.  Rodzaj 
montażu: naścienny, przykręcany. Zawór- niekapek . 
Zbiornik wielokrotnego napełniania. Sprężyna: stal 
hartowana.

1 szt.

30 Podajnik na ręczniki 
papierowe – dostawa wraz 
z montażem.

Materiał:  tworzywo  ABS.  Kolor:  biały.  System:  H3  – 
system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ. Pojemność: 
do 500 szt. Ręczników. Zamykany na kluczyk. Otwierany 

1 szt.
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z boku.
31 Zestaw wc kompakt, deska 

sedesowa – demontaż 
starych oraz dostawa wraz z 
montażem nowych.   

Miska ustępowa w komplecie ze spłuczką oraz deską 
sedesową. Wysokość 33 cm. 

1 szt.

Zadanie 4 - Wyposażenie SP Rudniki.
a) Wyposażenie do utrzymania czystości.

32 Odkurzacz – dostawa. Odkurzacz bezrowkowy, moc ssania 2200 W, zmywalny 
filtr HEPA 13, nasadka TriActive 3 w 1, pojemność 
pojemnika na kurz 2 litry, 2 – częściowa rura teleskopowa.

1 szt.

33 Pralka – dostawa. Pralka ze wskaźnikiem LED przebiegu programu i 
elektronicznym sterowaniem za pomocą jednego pokrętła 
dla wszystkich programów. Dane techniczne: prędkość 
wirowania 1000-600 obr/min, klasa energetyczna A++, 
pojemność 7 kg, wielkość wsadu 55 l, średnica drzwi 
pralki 30 cm.

1 szt.

b) Doposażenie kuchni.
34 Szafa magazynowa – 

dostawa wraz z montażem.
Szafa typu magazynowa, wym. 100 cm x 60 cm x 180cm, 
wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi skrzydłowe, trzy 
przestawne półki.

1 szt.

35 Stół przyścienny z półką – 
dostawa wraz z montażem.

Stół przyścienny  z półką, wym. 100 cm x 60 cm x 85 cm, 
wykonany ze stali nierdzewnej.

2  szt.

36 Stół ze zlewem 2 
komorowym z półką – 
dostawa wraz z montażem.

Stół ze zlewem 2 komorowym z półką, wykonany ze stali 
nierdzewnej, wym.100 cm x 60 cm x 85 cm, komory o 
wym. 33 cm x 30 cm x 15 cm, komora zabudowana. W 
zestawie z baterią, syfonem.

1 szt.

37 Lodówka – dostawa wraz z 
montażem. 

Lodówka 350 l, wym. 60 cm x 60 cm x 185 cm, temp. 0-
+10, w komplecie 4 półki, możliwość regulacji temp. 
Elektroniczny wyświetlacz temp. Wbudowany zamek na 
klucz. 

1 szt.

38 Rozdrabniacz odpadków 
organicznych – dostawa 
wraz z montażem.

Rozdrabniacz odpadków organicznych o mechanizmie 
rozdrabniającym ze stali nierdzewnej. Obudowa z 
tworzywa sztucznego, śr. 21 cm, wys. 37,5 cm, waga 4,3 
kg, moc 0,75 km, napięcie 230 V.

1 szt.

39 Pojedynczy taboret gazowy Pojedynczy taboret gazowy po mocy 9 Kw, wykonany ze 2 szt.
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o mocy 9 kW – dostawa 
wraz z montażem.

stali nierdzewnej, wyposażony w dwukoronowy palnik.

40 Zmywarka 
gastronomiczna 
uniwersalna z funkcją 
wyparzania – dostawa wraz 
z montażem.

Zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcją 
wyparzania wykonana ze stali nierdzewnej, napięcie 400 
V, wym. 56,5x62,5x82,5 cm.

1 szt.

41 Zestaw garnków – dostawa. Zestaw zawiera 6 szt. naczyń: garnek z pokrywką 15l, 
garnek z pokrywką 8l, garnek do duszenia z pokrywką 
11,2l, rondel z pokrywką 5l, patelnia 3l, patelnia do ryb 3l. 
Wykonane ze stali nierdzewnej, wielowarstwowe dno 
korpusowe. Patelnie aluminiowe z powłoką teflonową.

1 kpl.

42 Zestaw naczyń dla dzieci 
(talerze) – dostawa.

Zestaw zawiera 18 szt.: kubek 0,25 litra - 6 szt.  talerz 
płytki  195–6 szt. salaterka 120- 6 szt. Szkło hartowane.

3  kpl.

c) Meble i wyposażenie.
43 Stół prostokątny z 

kolorowym obrzeżem – 
dostawa wraz z montażem.

Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem, z regulacją 
wysokości nóg. Wymiary blatu 74 cm x118cm, z 
zaokrąglonymi narożnikami, wykonany z płyty 
laminowanej, drewno koloru brzoza o gr. 18 mm, obrzeże 
wykończone PCV kolorowe. 2 szt. o wysokości 52 cm, 1 
szt. o wysokości 58 cm – znormalizowane.

3 szt.

44 Krzesło drewniane – 
dostawa wraz z montażem.

Krzesło typu, np. T z regulacją wysokości 1-2-buk, stelaż 
wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 mm x 20 mm i 
30 mm x 15 mm, a siedzisko i oparcie ze sklejki o gr. 8 
mm,  znormalizowane.

12 szt.

45 Krzesło drewniane – 
dostawa wraz z montażem.

Krzesło typu . np. T z regulacją wysokości 3-4-buk, stelaż 
wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 mm x 20 mm i 
30 mm x 15 mm, siedzisko i oparcie ze sklejki o gr. 8 mm, 
znormalizowane.

6 szt.

46 Zestaw mebli typu 
Premium – dostawa wraz z 
montażem.

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm - 
brzoza, wykończonymi kolorowymi elem. z MDF, z 
obrzeżem o gr. 2 mm wyposażone w metalowe nóżki. 
Szuflady posiadają system zabezpieczający przed 
wypadnięciem.
- szafka wisząca - 4 szt., wym. 94,2 cm x 35 cm x 40 cm
- szafka z półkami z regulowaną wysokością półek-2 szt. 

1 kpl.
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wym. 94 cm x 45 cm x 90 cm
- drzwiczki do szafki żółte dostosowane wymiarami do 
szafki wiszącej 2 pary, wym.39,5 cm x 35,4cm
-szafka z 8 szufladami duo żółte-2 szt. wym. 94 cm x 45 
cm x 90 cm, długość zestawu 3,76 m.

47 Szafka na prace typu 
Premium – dostawa wraz z 
montażem.

Szafka wykonana z  płyty laminowanej w odcieniu brzozy 
z obrzeżem PCV, wyposażona w metalowe nóżki. 
Umożliwia przechowywanie prac w formatach do A3. 
Wym. 48,5 cm x 33 cm x 90 cm.

1 szt.

48 Szafka  typu Premium z 
przesuwanymi drzwiami 
żółta – dostawa wraz z 
montażem.

Szafka  typu Premium z przesuwanymi drzwiami żółta, 
Wym. 94x45x90 cm. Wykonana z  płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV, wyposażona w 
metalowe nóżki. Szafa wyposażona w 2 półki.

1 szt.

49 Szafka wysoka  typu 
Premium z  drzwiami żółta 
– dostawa wraz z montażem.

Szafka wysoka  typu Premium z drzwiami - żółta. Wym.94 
cm x 45 cm x 189 cm wykonana z  płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV, wyposażona w 
metalowe nóżki. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i 
dolnej części. Półki dolnej części.

1 szt.

50 Biurko typu Premium żółte 
– dostawa wraz z montażem.

Wym. 110 cm  x 70 cm  x 74 cm wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy z obrzeżem 
PCV, z kolorowymi elem. z płyty MDF, posiada metalowe 
nóżki, zamek.

1 szt.

51 Krzesło  – dostawa wraz z 
montażem.

Krzesło ISO,  wys. siedziska 47 cm, wykonane z włókna 
syntetycznego, siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż 
czarny z rury płasko-owalnej. 

1 szt.

52 Biblioteczka stojąca typu 
Premium zielona – dostawa 
wraz z montażem.

Biblioteczka stojąca wykonane z płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji brzozy z obrzeżem PCV. Wyposażona w 
pojemnik na książki z przegródkami, pod którymi są 2 
pufy (sprzedawane osobno). Wym. 81,5 cm  x 38 cm x 
55cm.

1 szt.

53 Pufy zielone do biblioteczki 
typu Premium zielona – 
dostawa.

Pufy okryte tkaniną PCV, wym. 36 cm x 36 cm x 28cm 1 szt.
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54 Dywan – dostawa. Dywan o wym. 2x3 m z motywem kolorowych figur 
geometrycznych.

1 szt.

55 Tablica sucho ścieralna – 
dostawa wraz z montażem.

Biała lakierowana tablica z powierzchnią sucho ścieralną, 
wym. 100 cm x 170 cm.

1 szt.

56 Szafa typu Jeż – dostawa 
wraz z montażem.

Szafka do przechowywania gier, zabawek i pomocy 
dydaktycznych na półkach  lub w pojemnikach, wym. 
100x39x124 cm.

1 szt.

57 Labirynt na nogi typu 
ślimaczek – dostawa.

Labirynt na nogi do rozwijania motoryki nóg oraz 
ćwiczenia równowagi, wym. 36 cm x 60 cm

1 szt.

58 Labirynt na nogi typu wąż 
– dostawa.

Labirynt na nogi do rozwijania motoryki nóg oraz 
ćwiczenia równowagi, wym. 36 cm x 60 cm

1 szt.

d) Zakup wyposażenia wypoczynkowego.
59 Łóżeczko przedszkolne – 

dostawa.
Konstrukcja stalowa, pokryte tkaniną przepuszczająca 
powietrze, narożniki z tworzyw sztucznego, wym. 132 cm 
x 60 cm x 12,5 cm, kolor niebieski

18 szt.

60 Pufa typu piesek – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

61 Pufa typu tygrys – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

62 Pufa typu biedronka – 
dostawa.

Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

63 Pufa typu baranek – 
dostawa.

Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

64 Pufa typu żółw – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

65 Pufa typu kotek – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

66 Gruszka mała czerwona i 
fioletowa – dostawa.

Miękkie gruszki dopasowujące się kształtem do osoby 
siedzącej. Pokryte tkaniną PCV bez ftalanów, wypełniona 
granulatem, śr. 80 cm, wys. 60cm, waga 4 kg, w kolorze 
czerwonym i fioletowym 

2 szt.

67 Poduszka sensoryczna 
myszka – dostawa.

Miękkie poduchy- zwierzątka w wesołych kolorach, 
wypełnione granulatem, pokryte trwałą, zmywalną tkaniną 

1 szt.
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PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. 
• waga 4 kg
• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszczący nos, 
szeleszczące uszy, na głowie miłe w dotyku futerko, na 
brzuchu guziczki, dolne łapki ze sznurówkami, wypełnione 
grochem.

68 Poducha typu rybka – 
dostawa.

Poducha w kształcie rybki wykonana z miękkiej tkaniny, 
wypełniona kawałkami pianki, wym. 70 cm x 80 cm

1 szt.

69 Poducha typu myszka – 
dostawa.

Poducha w kształcie myszki o wykonana z miękkiej 
tkaniny, wypełniona kawałkami pianki, wym. 70 cm x 80 
cm

1 szt.

70 Poduszka – dostawa. Miękkie kolorowe poduszki pokryte bawełnianą tkaniną w 
kolorach: zielony, czerwony, chabrowy, pomarańczowy, 
wym. 40 cm x 40 cm x 12 cm

4 szt.

71 Kanapa typu śpiący miś – 
dostawa.

Kolorowa kanapka, z oparciem w kształcie śpiącego misia. 
Wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, bez ftalanów. 
• wym. 102 cm x 56 cm x 62 cm 
• wys. siedziska 22 cm

1 szt.

72 Materac narożny typu 
serce – dostawa.

Kolorowy materac narożny z naszytymi aplikacjami 
kolorowych serc, służący do wypoczynku, zabawy. 
Pokrycie bawełniane. 
• wym. 150 cm x 150 cm x 15 cm

1 szt.

73 Bajkowe materace  3 
częściowe – dostawa.

Materace 3-częściowe z ruchomymi łapkami i uszami, 
obszyte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów. Jako 
podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.  
• wym. 197,5 cm x 114 cm x 5 cm

1 szt.

74 Kanapa rozkładana – 
dostawa.

Kanapa z pianki, pokryta tkaniną PCV, bez ftalanów. 
• wym. 48 cm x 80 cm x 49 cm 
• wym. po rozłożeniu 144 cm x 80 cm x 32,5 cm

1 szt.

75 Poduszki okrągłe (1 kpl. = 
10 szt.) – dostawa.

Poduszki wykonane z tkaniny PCV, wypełnione gąbką. 
Wymiarem dopasowane do stojaka na poduszki. 
• śr. 35 cm , wys. 3 cm

1 kpl.

e) Zakup mebli do szatni i innych pom. gosp.
76 Szatnia typu Porządkuś – 

dostawa wraz z montażem.
Szatnia, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka 

3 szt.
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na buty ażurowa. Szatnie mogą być uzupełnione 
kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 
• po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
• wys. ławeczki 34 cm
• 5 modułów 
• wym. 108,5 cm x 50 cm x 130 cm.

77 Szatnia typu Porządkuś 
mała – dostawa wraz z 
montażem.

Szatnia, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka 
na buty jest ażurowa. Szatnie mogą być uzupełnione 
kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 
• po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
• wys. ławeczki 34 cm
• 3 moduły 
• wym. 64 cm x 50 cm x 130 cm.

1 szt.

78 Szafa ubraniowa klon – 
dostawa wraz z montażem.

 Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm, szafa wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe. 
• wym. 76 cm x 53 cm x 185 cm.

1 szt.

79 Metalowa szafa 
gospodarcza drzwi 
granatowe – dostawa wraz z 
montażem.

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy 
stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, 
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, 
zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym 
ryglowaniem. Wyposażona w 4 półki, drążek na ubrania 
oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Ma wydzieloną 
komorę w kształcie litery ”L” i jedną komorę skrytkową o 
wym. 26cm x 29 cm x 49 cm i trzy komory skrytkowe o 
wym. 33 cm x 29 cm x 49 cm. 
• wym. 60 cm x 49 cm x 180 cm.

1 szt.

80 Regał metalowy 170 – 
dostawa wraz z montażem.

Regały metalowe z 4 półkami. Perforacja słupków nośnych 
umożliwia dowolną regulację odstępów między półkami. 
Maksymalne obciążenie półki wynosi 40 kg.; wym. 85 cm 
x 40 cm x 170 cm.

1 szt.

f) Zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek
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81 Klocki typu wesołe 
miasteczko – dostawa.

Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. 
• 88 elem. wym. ok. 5 cm x 5 cm x 5 cm 

1 kpl..

82 Kolorowe drewniane klocki 
– dostawa.

Wykonane z drewna brzozowego ze zwierzętami. 
• wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 cm  126 elem. 

1 kpl.

83  Klocki leśne miasteczko – 
dostawa.

Wykonane z drewna, 126 elementów 1 kpl.

84  Geometryczne kształty – 
dostawa.

Wykonane z tworzywa sztucznego, 250 elementów, 
grubość elem. 5 mm

4 kpl.

85 Wywrotka typu Middle 
Truck- samochód Middle 
Truck – dostawa.

Wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynią ładunkową, 
wys.65cm, dł.5mm, wykonane z tworzywa sztucznego.

3szt.

86 Wywrotka-samochód – 
dostawa.

Wywrotka wyk.  z tworzywa sztucznego, z obracającym 
się bębnem, dł.38cm

3 szt.

87 Wywrotka z akcesoriami – 
dostawa.

Samochód  ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię 
ładunkową- wyk.  z tworzywa sztucznego. Dodatkowo 
dołączone są zabawki do piasku-8 elem, dł. 40 cm

4 szt.

88 Mata miasto – dostawa. Przedstawia schemat miasta, wykonana z tkaniny odpornej 
na zniszczenie, wym. 140 cm x 70 cm x 0,5 cm

1 szt.

89 Śpiąca lalka – dostawa. Interaktywna lalka (zamyka oczka, pochrapuje, brzuszek 
rusza się w górę i w dół), dł. 35 cm 

4  szt.

90 Zestaw instrumentów 
muzycznych – dostawa.

• 6 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - plastikowe 
marakasy, dł. 12,3 cm - jajka muzyczne, 2 szt., wym. 5,5 x 
3,5 cm - dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm , 1 para - 
kastaniety drewniane, śr. 5,5 cm, 1 para - kastaniety z 
rączką, dł. 21,8 cm, 1 para

2 szt.

91 Zestaw narzędzi – dostawa. Zestaw narzędzi 5 szt.
92 Bujak – dostawa. Np .typu jamnik-z mocnego tworzywa sztucznego, 

wyposażony w uchwyty i siedziska wym.105 cm x 43 cm x 
36cm

1szt

93 Szczęśliwy traw żabki – gra 
planszowa – dostawa.

Plansze wykonane są z tkaniny. Dołączone do zestawu 
stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają 
na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz – 
np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód. Do 
każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania. 

1 szt.
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• wym. 150 cm x 150 cm 
94 Matematyczny twister-

plansza do zabaw – dostawa.
Plansze wykonane są z tkaniny. Dołączone do zestawu 
stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają 
na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz – 
np. na trawie. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 
4 szpilki i torba do przechowywania. 
• wym. 150 cm x 150 cm.

1 szt.

95  Piłka – dostawa. Śr. 30 cm 5 szt
96  Sznurkowe skakanki – 

dostawa.
Dł. 2 m 25 szt.

97  Miękka mała lalka – 
dostawa.

Dł. 28 cm 1 szt.

98  Lalka płacząca – dostawa. Lalka interaktywna (płacze po wyciągnięciu smoczka), dł. 
25 cm

1 szt.

99 Lalka mała z nocnikiem – 
dostawa.

Lalka interaktywna (pije i siusia), w komplecie nocnik, 
kubek i butelka, dł. 27 cm

1 szt

100 Lalka siusiająca – dostawa. Lalka interaktywna ( pije i siusia), w komplecie nocnik, 
kubek i butelka, dł. 30 cm

1 szt

101  Lalka typu Zosia samosia – 
dostawa.

Lalka interaktywna ( mówi i płacze), dł. 41cm 1 szt

102  Lalka Bobas – dostawa. Lalka interaktywna ( miękka, wydaje odgłosy), dł. 41cm 1 szt
103  Lalka duża – dostawa. Dł. 55cm 1 szt
104 Kasia miss piękności – 

dostawa.
Lalka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm 1 szt.

105 Drewniane łóżeczko dla 
lalek – dostawa.

Wym. 52,5 cm x 30 cm x 35 cm 1 szt.

106 Medyczny wózek – dostawa. Wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z lekarskimi 
akcesoriami. 
• mikroskop, stetoskop, basen , lusterko czołowe  lusterko 
z rączką młoteczek 
• otoskop , wym. 42 cm x 14 cm x 45 cm

3 szt.

107 Duża kuchnia– dostawa. Wykonana z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne 
akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a 
pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak 
podczas prawdziwego gotowania, palniki mają 
podświetlenie. Akcesoria min. 

1 szt.
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• zestaw zawiera: patelnię, pokrywkę,  czajnik,  łyżkę, 
 nóż,  widelec,  3 talerze, 3 kubki, musztarda,  keczup, 
 mleko,  sałata,  wys. 72 cm 

108 Mały samochód terenowy – 
dostawa.

Mały samochód terenowy 1 szt.

109 Pojemnik typu Pirat – 
dostawa.

Pojemnik z tworzywa sztucznego zamykany, wym: 46 cm 
x 38 cm x 34cm

3 szt.

110 Kasa sklepowa  ze 
skanerem – dostawa.

Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym 
kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zestaw 
zawiera: mini koszyczek na zakupy, sałata, ketchup, sok 
owocowy, monety, banknoty,  karta płatnicza, wym. 35 cm 
x 17,5 cm x 15 cm 

1 szt.

111 Piłka do skakania – 
dostawa.

Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiada 
stabilne uchwyty do trzymania. • śr. 45 cm

3 szt.

112 Piłka do skakania – 
dostawa.

Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiada 
stabilne uchwyty do trzymania. • śr. 55 cm

3 szt.

113 Ringo sensoryczne – 
dostawa.

Wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na 
chlor. Nie zawiera ftalanów.  śr. 17 cm 

15 szt.

114 Koło latające – dostawa. Śr. 28,5 cm 15 szt.
Tunel typu Stonoga – 
dostawa.

Śr. 50 cm dł. 185 cm 1 szt.

115 Woreczki kolory – dostawa. Wym. 10 x 10 cm 
8 kolorów

3 szt.

116 Miś typu Grześ – dostawa. Wys. 35 cm 3 szt.
117 Miś typu Karolek – dostawa. Wys. 30 cm 2 szt.
118 Duży zestaw obiadowy – 

dostawa.
Kolorowy zestaw obiadowy wykonany z tworzywa 
sztucznego (plastikowy) - 25 elementów w zestawie

3 szt.

119 Straż pożarna – dostawa. Dł. 47 cm 
• dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm

3 szt.

120 Betoniarka – dostawa. Samochód ma kręcący się bęben, dł. 38 cm 3 szt.
121 Samochód koparka – 

dostawa.
Wyk. z tworzywa sztucznego, wym. 33x17cm 3 szt.

122 Układanka typu Hania – 
dostawa.

4- elementowe drewniane układanki.
• wym. 16,5 cm x 16,5 cm x 1 cm

1 szt.

123 Puzzle drewniane - 4 
warstwy pory roku – 

Wykonane ze sklejki lakierowanej 1 szt.
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dostawa.
124  Domek letniskowy dla lalek 

– dostawa.
Duży dom dla lalek, 3 piętra i strych, bogato wyposażone 
wnętrze, wykonany z drewna, wym. 85 cm x 34 cm 
x129cm, wyp. w 14 mebelków

1 szt.

125 Mały zestaw do piasku – 
dostawa.

Mały zestaw do piasku (dla grupy) 1 szt.

g) Pomoce dydaktyczne. Komplet pomocy dydaktycznych do realizacji w jednej grupie.
126 Zestaw bajek typu grajek 1 

– dostawa.
Zestaw 10 bajek na płytach CD 1 szt

127 Zestaw bajek typu grajek 2 
– dostawa.

Zestaw 10 bajek na płytach CD 1 szt

128 Gra typu rybki – dostawa. Gra polega na łowieniu rybek na haczyk 1 szt
129 Gra typu współpraca na 

krach – dostawa.
Gra dla 2-4 graczy  ucząca współpracy. W zestawie 4 
figurki zwierząt, 1 kostka, 

1 szt

130 Książka z ćwiczeniami typu 
Uczymy się słówek – 
dostawa.

Książka z ćwiczeniami; zawiera karty ze zdjęciami do 
kserowania i wycięcia, 3 gry planszowe, puzzle z 
numerami, grę lotto, grę bingo, 400 kart, zeszyt.

25 szt.

131 Skojarzenia – dostawa. 20 plastikowych kart do angielskiego przedstawiających 
przedmioty z najbliższego otoczenia, wym.13x13cm

1 szt

132 Mapa Polski dla 
najmłodszych – dostawa.

Makatka o wym. 84x87cm przedstawiająca  Polskę, rzeki, 
jeziora, góry itp. Nazwy i charak. elem. przyczepione są za 
pomocą rzepów.

1 szt

133 Gra memory typu Flagi – 
dostawa.

Zestaw zawiera 80 kartoników z 40 flagami państw świata 2 szt.

134 Gra typu Unia Europejska 
– dostawa.

Dwie gry planszowe o wym. planszy 67x48cm, 4 pionki, 
kostka, 100 kartonowych kart, 4 podkładki do układania 
flag.

1 szt

135 Plansze typu 4 sezonowe 
drzewa – dostawa.

Plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające 4 
pory roku. Wym. 32,5x12,5 cm, 4 plansze drzewa o wys. 
62,5cm

1 szt

136 Sortowanie odpadów – 
dostawa.

Gra planszowa o wym. planszy 39x39cm, 4 ciężarówki, 20 
poj. Do sortowania 

1 szt

137 Domino typu Mały ekolog – 
dostawa.

Gra zawiera 48 szt. domina, wym. po złożeniu 20x10cm 5 szt.

138 Magnetyczne plansze typu Plansze magnetyczne, w zestawie 12 kart o wym. 25x5cm, 6 szt.
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Bawimy się liczbami – 
dostawa.

860 magnetycznych żetonów

139 Liczydło stojące – dostawa. Koraliki w 2 kolorach, wym. 85x120cm 1 szt
140 Magnetyczna linijka gigant 

– dostawa.
Miarka o dł. 3 m, 39 dwustronnych tabliczek, 38 
magnesów do oznaczania 930 o śr.20mm, 8 o śr. 30mm)

1 szt

141 Zestaw zdjęć typu 
Umiejętności – dostawa.

Kpl. zdjęć do ćw. językowych, 227 zdjęć o wym. 11cm x 
14 cm

1 szt

h) Artykuły plastyczne: komplet artykułów plastycznych

142 Bristol mix. – dostawa. A3/100 ark. 15 szt.

143 Bristol biały – dostawa. A4/100 ark. 15 szt.
144 Wkład z kolorowego 

papieru rysunkowego – 
dostawa.

A4/400 ark. 10 szt.

145 Bibuła-mix kolorów – 
dostawa.

Zestaw zawiera 15 rolek 2 szt.

146 Nożyczki przedszkolne – 
dostawa.

Zestaw zawiera 10 szt. 3 szt.

147 Taśma samoprzylepna – 
dostawa.

18 mm x 30 m 10 szt.

148 Klej przezroczysty – 
dostawa.

200 ml 15 szt.

149 Klej – dostawa. poj. 1l 15 szt.
150 Papier szary – dostawa. A3 20 arkuszy 10 szt.
151 Klasyczne markery 

zmywalne – dostawa.
Zestaw zawiera 8 szt. 15 szt.

152 Plastelina – dostawa. Zestaw zawiera 12 kol. 25 szt
153 Kredki ołówkowe typu 

Bambino – dostawa.
Okrągłe, 12 kolorów 30 szt.

154 Farby do malowania – 
tempery – dostawa.

Zestaw zawiera 6 kolorów  po 1000 ml 5  kpl.

155 Zestaw pędzli do malowania 
– dostawa.

Materiał: włosie kozie, zestaw zawiera 24 szt. 10 szt.

156 Tektura falista – dostawa. Zestaw zawiera 10 arkuszy. 15 szt.
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i) Komplet wyposażenia zapew. bezp. warunki opieki nad dziećmi
157 Apteczka metalowa – 

dostawa.
Zamykana na klucz - wym. 25x25x12cm z wyposażeniem: 
opaska elastyczna opaska elastyczna, plaster duży plaster, 
chusta trójkątna, koc ratunkowy, agrafka, rękawice 
winylowe, apteczka koloru białego, napis biały na 
zielonym tle - APTECZKA i emblemat krzyż biały na 
zielonym tle

1szt

158 Zabezpieczenie gniazdek 
elektrycznych – dostawa.

Zestaw zawiera 8 szt. 1kpl.

159 Zabezpieczenie miękkie 
narożników – dostawa.

Wykonane z pianki, zestaw zawiera 4 szt. 1kpl.

j) Zakup sprzętu ICT
160 Komputer wraz z 

oprogramowaniem – 
dostawa.

Komputer wraz z oprogramowaniem typu HL 1155 
Multimedia i3/4/1TB/DVR

1 szt

161 Monitor  – dostawa. Monitor LCD 19” WIDE LED 1 szt.
162 Notebook 17” z 

oprogramowaniem – 
dostawa.

Ekran min 17,0 cala, procesor Intel Core i3-3120M, typ 
ekranu LED, pamięć RAM 4GB DDR3, karta graficzna 
NIVIDA Geforce GT 740M 2GB DDR3, dysk twardy 
500GB, złącza 1 HDMI, 4xUSB2.0, WiFi, System 
operacyjny Windows 8, 

2 szt.

163 Projektor multimedialny – 
dostawa wraz z montażem.

Technologia DLP, jasność 2700 ANSI lumenów, kontrast 
4000:1, żywotność lampy do 6500 godz., w cenie montaż 
sufitowy wraz z okablowaniem

1 szt.

164 Ekran do projekcji – 
dostawa.

Rozmiar 240cmx180cm, biała obudowa, powierzchnia 
matowa biała, mocowanie do sufitu i ściany, rozwijany za 
pomoca pilota na radio, elektryczny sterownik na kablu + 
pilot zdalnego sterowania, czarna ramka wokół białego 
ekranu, proporcja 4:3

1 szt.

165 Drukarka laserowa czarno-
biała – dostawa.

Szybkość druku do 29 str./min. Druk dwustronny. 
Rozdzielczość 2400x600 dpi. Pamięć systemu 64 MB. 
Interfejs USB. Ethernet 10/100. Maksymalne obciążenie 
miesięczne 30 000 stron.

1 szt.

k) Zakup sprzętu audiowizualnego
166 Telewizor – dostawa. Telewizor 42-calowy z podświetleniem LED o 

rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli.  z możliwością 
1 szt.
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podłączenia laptopa, USB
167 Radio z odtwarzaczem CD i 

kasetowym– dostawa.
Moc wzmacniacza 6 W, korektor graficzny tuner radiowy 
FM AM MW, wyświetlacz LCD, odtwarzacz CXD i MP3, 
pilot, port USB, czytnik kart pamięci, magnetofon 
kasetowy

1 szt.

168 Odtwarzacz DVD– dostawa. Odtwarzanie płyt DVD-R, DVD-RW,DVD+R, DVD+RW, 
CD-R i CD-RW oraz odtwarzanie plików MP3, WMA, 
MPEG-4, DivX JPEG, kompatybilny w telewizorem 
cyfrowe wyjście koaksjalne, wyjście audio L/R, USB 2.0 
oraz złącze HDMI

1 szt.

l) Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem
169 Tablica interaktywna z 

oprogramowaniem – 
dostawa wraz z montażem.

Tablica ceramiczna dotykowa i zarazem magnetyczna, z 
funkcją 4TOUCH, przekątna tablicy 70’’, wyposażenie: 
półka na pisaki, 2 pisaki, oprogramowanie na płycie CD, 
kabel USB, zestaw montażowy - z montażem i 
okablowaniem

1 szt.

m) Zakup kserokopiarek
170 Kserokopiarka – dostawa. Typ: kopiarka cyfrowa, funkcje drukarka sieciowa, skaner 

sieciowy, format oryginału A6-A3 Rozdzielczość 
skanowania /kopiowania i drukowania 600x600dpi, pamięć 
kopiarki 512 MB +80GB HDD, Funkcje: sortowanie 
elektroniczne, automatyczny wybór papieru, automatyczne 
przełączanie szuflad, kopiowanie w negatywie, kopiowanie 
dzielone, automatyczna numeracja stron
kopiarka na szafce

1 szt.

171 Urządzenie wielofunkcyjne 
kolorowe – dostawa.

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. 
Szybkość druku do 20 str./min. Rozdzielczość 9600x600 
dpi. Druk dwustronny. Pamięć systemu 256 MB. Interfejs 
USB. Ethernet 10/100. Wyświetlacz LCD. Maksymalne 
obciążenie miesięczne 65 000 stron.

1 szt.

ZADANIE 5 - WYPOSAŻENIE FILII SP WŁODOWICE  SIEDZIBĄ W ZDOWIE
a) Wyposażenie do utrzymania czystości

172 Odkurzacz – dostawa. Odkurzacz bezrowkowy, moc ssania 2200 W, zmywalny 
filtr HEPA 13, nasadka TriActive 3 w 1, pojemność 
pojemnika na kurz 2 litry, 2 – częściowa rura teleskopowa.

1 szt.

b) Meble i wyposażenie
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173 Stół prostokątny z 
kolorowym obrzeżem – 
dostawa wraz z montażem.

Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem, z regulacją 
wysokości nóg. Wymiary blatu 74 cm x118cm, z 
zaokrąglonymi narożnikami, wykonany z płyty 
laminowanej, drewno koloru brzoza o gr. 18 mm, obrzeże 
wykończone PCV kolorowe. 2 szt. o wysokości 52 cm, 1 
szt. o wysokości 58 cm – znormalizowane.

3 szt.

174 Krzesło drewniane – 
dostawa wraz z montażem.

Krzesło typu, np. T z regulacją wysokości 1-2-buk, stelaż 
wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 mm x 20 mm i 
30 mm x 15 mm, a siedzisko i oparcie ze sklejki o gr. 8 
mm,  znormalizowane.

12 szt.

175 Krzesło drewniane – 
dostawa wraz z montażem.

Krzesło typu . np. T z regulacją wysokości 3-4-buk, stelaż 
wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 mm x 20 mm i 
30 mm x 15 mm, siedzisko i oparcie ze sklejki o gr. 8 mm, 
znormalizowane.

6 szt.

176 Zestaw mebli typu 
Premium – dostawa wraz z 
montażem.

Szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm - 
brzoza, wykończonymi kolorowymi elem. z MDF, z 
obrzeżem o gr. 2 mm wyposażone w metalowe nóżki. 
Szuflady posiadają system zabezpieczający przed 
wypadnięciem.
- szafka wisząca - 4 szt., wym. 94,2 cm x 35 cm x 40 cm
- szafka z półkami z regulowaną wysokością półek-2 szt. 
wym. 94 cm x 45 cm x 90 cm
- drzwiczki do szafki żółte dostosowane wymiarami do 
szafki wiszącej 2 pary, wym.39,5 cm x 35,4cm
-szafka z 8 szufladami duo żółte-2 szt. wym. 94 cm x 45 
cm x 90 cm, długość zestawu 3,76 m.

1 szt.

177 Szafka na prace typu 
Premium – dostawa wraz z 
montażem.

Szafka wykonana z  płyty laminowanej w odcieniu brzozy 
z obrzeżem PCV, wyposażona w metalowe nóżki. 
Umożliwia przechowywanie prac w formatach do A3. 
Wym. 48,5 cm x 33 cm x 90 cm.

1 szt.

178 Szafka  typu Premium z 
przesuwanymi drzwiami 
żółta – dostawa wraz z 
montażem.

Szafka  typu Premium z przesuwanymi drzwiami żółta, 
Wym. 94x45x90 cm. Wykonana z  płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV, wyposażona w 
metalowe nóżki. Szafa wyposażona w 2 półki.

1 szt.

179 Szafka wysoka  typu 
Premium z  drzwiami żółta 

Szafka wysoka  typu Premium z drzwiami - żółta. Wym.94 
cm x 45 cm x 189 cm wykonana z  płyty laminowanej o gr. 

1 szt.
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– dostawa wraz z montażem. 18 mm w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV, wyposażona w 
metalowe nóżki. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej i 
dolnej części. Półki dolnej części.

180 Biurko typu Premium żółte 
– dostawa wraz z montażem.

Wym. 110 cm  x 70 cm  x 74 cm wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy z obrzeżem 
PCV, z kolorowymi elem. z płyty MDF, posiada metalowe 
nóżki, zamek.

1 szt.

181 Krzesło  – dostawa wraz z 
montażem.

Krzesło ISO,  wys. siedziska 47 cm, wykonane z włókna 
syntetycznego, siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż 
czarny z rury płasko-owalnej. 

1 szt.

182 Biblioteczka stojąca typu 
Premium zielona – dostawa 
wraz z montażem.

Biblioteczka stojąca wykonane z płyty laminowanej o gr. 
18 mm w tonacji brzozy z obrzeżem PCV. Wyposażona w 
pojemnik na książki z przegródkami, pod którymi są 2 
pufy (sprzedawane osobno). Wym. 81,5 cm  x 38 cm x 
55cm.

1 szt.

183 Pufy zielone do biblioteczki 
typu Premium zielona – 
dostawa.

Pufy okryte tkaniną PCV, wym. 36 cm x 36 cm x 28cm 1 szt.

184 Dywan – dostawa. Dywan o wym. 2x3 m z motywem kolorowych figur 
geometrycznych.

1 szt.

185 Tablica sucho ścieralna – 
dostawa wraz z montażem.

Biała lakierowana tablica z powierzchnią sucho ścieralną, 
wym. 100 cm x 170 cm.

1 szt.

186 Szafa typu Jeż – dostawa 
wraz z montażem.

Szafka do przechowywania gier, zabawek i pomocy 
dydaktycznych na półkach  lub w pojemnikach, wym. 
100x39x124 cm.

1 szt.

187 Labirynt na nogi typu 
ślimaczek – dostawa.

Labirynt na nogi do rozwijania motoryki nóg oraz 
ćwiczenia równowagi, wym. 36 cm x 60 cm

1 szt.

188 Labirynt na nogi typu wąż 
– dostawa.

Labirynt na nogi do rozwijania motoryki nóg oraz 
ćwiczenia równowagi, wym. 36 cm x 60 cm

1 szt.

c) Zakup wyposażenia wypoczynkowego
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189 Łóżeczko przedszkolne – 
dostawa.

Konstrukcja stalowa, pokryte tkaniną przepuszczająca 
powietrze, narożniki z tworzyw sztucznego, wym. 132 cm 
x 60 cm x 12,5 cm, kolor niebieski

18 szt.

190 Pufa typu piesek – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

191 Pufa typu tygrys – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

192 Pufa typu biedronka – 
dostawa.

Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

193 Pufa typu baranek – 
dostawa.

Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

194 Pufa typu żółw – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

195 Pufa typu kotek – dostawa. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem, który można 
prać, wypełnienie z pianki, śr. 35 cm, wys. 30cm

1 szt.

196 Gruszka mała czerwona i 
fioletowa – dostawa.

Miękkie gruszki dopasowujące się kształtem do osoby 
siedzącej. Pokryte tkaniną PCV bez ftalanów, wypełniona 
granulatem, śr. 80 cm, wys. 60cm, waga 4 kg, w kolorze 
czerwonym i fioletowym 

2 szt.

197 Poduszka sensoryczna 
myszka – dostawa.

Miękkie poduchy- zwierzątka w wesołych kolorach, 
wypełnione granulatem, pokryte trwałą, zmywalną tkaniną 
PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. 
• waga 4 kg
• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszczący nos, 
szeleszczące uszy, na głowie miłe w dotyku futerko, na 
brzuchu guziczki, dolne łapki ze sznurówkami, wypełnione 
grochem.

1 szt.

198 Poducha typu rybka – 
dostawa.

Poducha w kształcie rybki wykonana z miękkiej tkaniny, 
wypełniona kawałkami pianki, wym. 70 cm x 80 cm

1 szt.

199 Poducha typu myszka – 
dostawa.

Poducha w kształcie myszki o wykonana z miękkiej 
tkaniny, wypełniona kawałkami pianki, wym. 70 cm x 80 
cm

1 szt.

200 Poduszka – dostawa. Miękkie kolorowe poduszki pokryte bawełnianą tkaniną w 
kolorach: zielony, czerwony, chabrowy, pomarańczowy, 
wym. 40 cm x 40 cm x 12 cm

4 szt.

201 Kanapa typu śpiący miś – Kolorowa kanapka, z oparciem w kształcie śpiącego misia. 1 szt.
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dostawa. Wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, bez ftalanów. 
• wym. 102 cm x 56 cm x 62 cm 
• wys. siedziska 22 cm

202 Materac narożny typu 
serce – dostawa.

Kolorowy materac narożny z naszytymi aplikacjami 
kolorowych serc, służący do wypoczynku, zabawy. 
Pokrycie bawełniane. 
• wym. 150 cm x 150 cm x 15 cm

1 szt.

203 Bajkowe materace  3 
częściowe – dostawa.

Materace 3-częściowe z ruchomymi łapkami i uszami, 
obszyte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów. Jako 
podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.  
• wym. 197,5 cm x 114 cm x 5 cm

1 szt.

204 Kanapa rozkładana – 
dostawa.

Kanapa z pianki, pokryta tkaniną PCV, bez ftalanów. 
• wym. 48 cm x 80 cm x 49 cm 
• wym. po rozłożeniu 144 cm x 80 cm x 32,5 cm

1 szt.

205 Poduszki okrągłe (1 kpl. = 
10 szt.) – dostawa.

Poduszki wykonane z tkaniny PCV, wypełnione gąbką. 
Wymiarem dopasowane do stojaka na poduszki. 
• śr. 35 cm , wys. 3 cm

1 kpl.

d) Zakup mebli do szatni i innych pom. gosp.
206 Szatnia typu Porządkuś – 

dostawa wraz z montażem.
Szatnia, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka 
na buty ażurowa. Szatnie mogą być uzupełnione 
kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 
• po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
• wys. ławeczki 34 cm
• 5 modułów 
• wym. 108,5 cm x 50 cm x 130 cm.

3 szt.

207 Szatnia typu Porządkuś 
mała – dostawa wraz z 
montażem.

Szatnia, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. 
Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka 
oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka 
na buty jest ażurowa. Szatnie mogą być uzupełnione 
kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 
• po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm 
• wys. ławeczki 34 cm
• 3 moduły 
• wym. 64 cm x 50 cm x 130 cm.

1 szt.
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208 Szafa ubraniowa klon – 
dostawa wraz z montażem.

 Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm, szafa wyposażona w półkę na kapelusze oraz 
drążek na wieszaki ubraniowe. 
• wym. 76 cm x 53 cm x 185 cm.

1 szt.

209 Metalowa szafa 
gospodarcza drzwi 
granatowe – dostawa wraz 
z montażem.

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy 
stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, 
wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, 
zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym 
ryglowaniem. Wyposażona w 4 półki, drążek na ubrania 
oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Ma wydzieloną 
komorę w kształcie litery ”L” i jedną komorę skrytkową o 
wym. 26cm x 29 cm x 49 cm i trzy komory skrytkowe o 
wym. 33 cm x 29 cm x 49 cm. 
• wym. 60 cm x 49 cm x 180 cm.

1 szt.

210 Regał metalowy 170 – 
dostawa wraz z montażem.

Regały metalowe z 4 półkami. Perforacja słupków nośnych 
umożliwia dowolną regulację odstępów między półkami. 
Maksymalne obciążenie półki wynosi 40 kg.; wym. 85 cm 
x 40 cm x 170 cm.

1 szt.

e) Zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek

211 Klocki typu wesołe 
miasteczko – dostawa.

Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. 
• 88 elem. wym. ok. 5 cm x 5 cm x 5 cm 

1 kpl..

212 Kolorowe drewniane 
klocki – dostawa.

Wykonane z drewna brzozowego ze zwierzętami. 
• wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 cm  126 elem. 

1 kpl.

213  Klocki leśne miasteczko – 
dostawa.

Wykonane z drewna, 126 elementów 1 kpl.

214  Geometryczne kształty – 
dostawa.

Wykonane z tworzywa sztucznego, 250 elementów, 
grubość elem. 5 mm

4 kpl.

215 Wywrotka typu Middle 
Truck- samochód Middle 
Truck – dostawa.

Wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynią ładunkową, 
wys.65cm, dł.5mm, wykonane z tworzywa sztucznego.

3szt.

216 Wywrotka-samochód – 
dostawa.

Wywrotka wyk.  z tworzywa sztucznego, z obracającym 
się bębnem, dł.38cm

3 szt.

217 Wywrotka z akcesoriami 
– dostawa.

Samochód  ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię 
ładunkową- wyk.  z tworzywa sztucznego. Dodatkowo 
dołączone są zabawki do piasku-8 elem, dł. 40 cm

4 szt.
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218 Mata miasto – dostawa. Przedstawia schemat miasta, wykonana z tkaniny odpornej 
na zniszczenie, wym. 140 cm x 70 cm x 0,5 cm

1 szt.

219 Śpiąca lalka – dostawa. Interaktywna lalka (zamyka oczka, pochrapuje, brzuszek 
rusza się w górę i w dół), dł. 35 cm 

4 szt.

220 Zestaw instrumentów 
muzycznych – dostawa.

• 6 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - plastikowe 
marakasy, dł. 12,3 cm - jajka muzyczne, 2 szt., wym. 5,5 x 
3,5 cm - dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm , 1 para - 
kastaniety drewniane, śr. 5,5 cm, 1 para - kastaniety z 
rączką, dł. 21,8 cm, 1 para

2 szt.

221 Zestaw narzędzi – 
dostawa.

Zestaw narzędzi 5 szt.

222 Bujak – dostawa. Np .typu jamnik-z mocnego tworzywa sztucznego, 
wyposażony w uchwyty i siedziska wym.105 cm x 43 cm x 
36cm

1szt

223 Szczęśliwy traw żabki – 
gra planszowa – dostawa.

Plansze wykonane są z tkaniny. Dołączone do zestawu 
stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają 
na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz – 
np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód. Do 
każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 
przechowywania. 
• wym. 150 cm x 150 cm 

1 szt.

224 Matematyczny twister-
plansza do zabaw – 
dostawa.

Plansze wykonane są z tkaniny. Dołączone do zestawu 
stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają 
na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz – 
np. na trawie. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 
4 szpilki i torba do przechowywania. 
• wym. 150 cm x 150 cm.

1 szt.

225  Piłka – dostawa. Śr. 30 cm 5 szt
226  Sznurkowe skakanki – 

dostawa.
Dł. 2 m 25 szt.

227  Miękka mała lalka – 
dostawa.

Dł. 28 cm 1 szt.

228  Lalka płacząca – dostawa. Lalka interaktywna (płacze po wyciągnięciu smoczka), dł. 
25 cm

1 szt.

229 Lalka mała z nocnikiem – 
dostawa.

Lalka interaktywna (pije i siusia), w komplecie nocnik, 
kubek i butelka, dł. 27 cm

1 szt
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230 Lalka siusiająca – 
dostawa.

Lalka interaktywna ( pije i siusia), w komplecie nocnik, 
kubek i butelka, dł. 30 cm

1 szt

231  Lalka typu Zosia samosia 
– dostawa.

Lalka interaktywna ( mówi i płacze), dł. 41cm 1 szt

232  Lalka Bobas – dostawa. Lalka interaktywna ( miękka, wydaje odgłosy), dł. 41cm 1 szt
233  Lalka duża – dostawa. Dł. 55cm 1 szt
234 Kasia miss piękności – 

dostawa.
Lalka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm 1 szt.

235 Drewniane łóżeczko dla 
lalek – dostawa.

Wym. 52,5 cm x 30 cm x 35 cm 1 szt.

236 Medyczny wózek – 
dostawa.

Wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z lekarskimi 
akcesoriami. 
• mikroskop, stetoskop, basen , lusterko czołowe  lusterko 
z rączką młoteczek 
• otoskop , wym. 42 cm x 14 cm x 45 cm

3 szt.

237 Duża kuchnia– dostawa. Wykonana z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne 
akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a 
pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, jak 
podczas prawdziwego gotowania, palniki mają 
podświetlenie. Akcesoria min. 
• zestaw zawiera: patelnię, pokrywkę,  czajnik,  łyżkę, 
 nóż,  widelec,  3 talerze, 3 kubki, musztarda,  keczup, 
 mleko,  sałata,  wys. 72 cm 

1 szt.

238 Mały samochód terenowy 
– dostawa.

Mały samochód terenowy 1 szt.

239 Pojemnik typu Pirat – 
dostawa.

Pojemnik z tworzywa sztucznego zamykany, wym: 46 cm 
x 38 cm x 34cm

3 szt.

240 Kasa sklepowa  ze 
skanerem – dostawa.

Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym 
kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. Zestaw 
zawiera: mini koszyczek na zakupy, sałata, ketchup, sok 
owocowy, monety, banknoty,  karta płatnicza, wym. 35 cm 
x 17,5 cm x 15 cm 

1 szt.

241 Piłka do skakania – 
dostawa.

Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiada 
stabilne uchwyty do trzymania. • śr. 45 cm

3 szt.

242 Piłka do skakania – 
dostawa.

Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiada 
stabilne uchwyty do trzymania. • śr. 55 cm

3 szt.
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243 Ringo sensoryczne – 
dostawa.

Wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na 
chlor. Nie zawiera ftalanów.  śr. 17 cm 

15 szt.

244 Koło latające – dostawa. Śr. 28,5 cm 15 szt.
245 Tunel typu Stonoga – 

dostawa.
Śr. 50 cm dł. 185 cm 1 szt.

246 Woreczki kolory – 
dostawa.

Wym. 10 x 10 cm 
8 kolorów

3 szt.

247 Miś typu Grześ – dostawa. Wys. 35 cm 3 szt.
248 Miś typu Karolek – 

dostawa.
Wys. 30 cm 2 szt.

249 Duży zestaw obiadowy – 
dostawa.

Kolorowy zestaw obiadowy wykonany z tworzywa 
sztucznego (plastikowy) - 25 elementów w zestawie

3 szt.

250 Straż pożarna – dostawa. Dł. 47 cm 
• dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm

3 szt.

251 Betoniarka – dostawa. Samochód ma kręcący się bęben, dł. 38 cm 3 szt.
252 Samochód koparka – 

dostawa.
Wyk. z tworzywa sztucznego, wym. 33x17cm 3 szt.

253 Układanka typu Hania – 
dostawa.

4- elementowe drewniane układanki.
• wym. 16,5 cm x 16,5 cm x 1 cm

1 szt.

254 Puzzle drewniane - 4 
warstwy pory roku – 
dostawa.

Wykonane ze sklejki lakierowanej 1 szt.

255  Domek letniskowy dla 
lalek – dostawa.

Duży dom dla lalek, 3 piętra i strych, bogato wyposażone 
wnętrze, wykonany z drewna, wym. 85 cm x 34 cm 
x129cm, wyp. w 14 mebelków

1 szt.

256 Mały zestaw do piasku – 
dostawa.

Mały zestaw do piasku (dla grupy) 1 szt.

f) Pomoce dydaktyczne. Komplet pomocy dydaktycznych do realizacji w jednej grupie
257 Zestaw bajek typu grajek 

1 – dostawa.
Zestaw 10 bajek na płytach CD 1 szt

258 Zestaw bajek typu grajek 
2 – dostawa.

Zestaw 10 bajek na płytach CD 1 szt

259 Gra typu rybki – dostawa. Gra polega na łowieniu rybek na haczyk 1 szt
260 Gra typu współpraca na 

krach – dostawa.
Gra dla 2-4 graczy  ucząca współpracy. W zestawie 4 
figurki zwierząt, 1 kostka, 

1 szt
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261 Książka z ćwiczeniami 
typu Uczymy się słówek – 
dostawa.

Książka z ćwiczeniami; zawiera karty ze zdjęciami do 
kserowania i wycięcia, 3 gry planszowe, puzzle z 
numerami, grę lotto, grę bingo, 400 kart, zeszyt.

25 szt.

262 Skojarzenia – dostawa. 20 plastikowych kart do angielskiego przedstawiających 
przedmioty z najbliższego otoczenia, wym.13x13cm

1 szt

263 Mapa Polski dla 
najmłodszych – dostawa.

Makatka o wym. 84x87cm przedstawiająca  Polskę, rzeki, 
jeziora, góry itp. Nazwy i charak. elem. przyczepione są za 
pomocą rzepów.

1 szt

264 Gra memory typu Flagi – 
dostawa.

Zestaw zawiera 80 kartoników z 40 flagami państw świata 2 szt.

265 Gra typu Unia 
Europejska – dostawa.

Dwie gry planszowe o wym. planszy 67x48cm, 4 pionki, 
kostka, 100 kartonowych kart, 4 podkładki do układania 
flag.

1 szt

266 Plansze typu 4 sezonowe 
drzewa – dostawa.

Plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające 4 
pory roku. Wym. 32,5x12,5 cm, 4 plansze drzewa o wys. 
62,5cm

1 szt

267 Sortowanie odpadów – 
dostawa.

Gra planszowa o wym. planszy 39x39cm, 4 ciężarówki, 20 
poj. Do sortowania 

1 szt

268 Domino typu Mały ekolog 
– dostawa.

Gra zawiera 48 szt. domina, wym. po złożeniu 20x10cm 5 szt.

269 Magnetyczne plansze typu 
Bawimy się liczbami – 
dostawa.

Plansze magnetyczne, w zestawie 12 kart o wym. 25x5cm, 
860 magnetycznych żetonów

6 szt.

270 Liczydło stojące – dostawa. Koraliki w 2 kolorach, wym. 85x120cm 1 szt
271 Magnetyczna linijka 

gigant – dostawa.
Miarka o dł. 3 m, 39 dwustronnych tabliczek, 38 
magnesów do oznaczania 930 o śr.20mm, 8 o śr. 30mm)

1 szt

272 Zestaw zdjęć typu 
Umiejętności – dostawa.

Kpl. zdjęć do ćw. językowych, 227 zdjęć o wym. 11cm x 
14 cm

1 szt

g) Artykuły plastyczne: komplet artykułów plastycznych

273 Bristol mix. – dostawa. A3/100 ark. 15 szt.

274 Bristol biały – dostawa. A4/100 ark. 15 szt.
275 Wkład z kolorowego 

papieru rysunkowego – 
dostawa.

A4/400 ark. 10 szt.
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276 Bibuła-mix kolorów – 
dostawa.

Zestaw zawiera 15 rolek 2 szt.

277 Nożyczki przedszkolne – 
dostawa.

Zestaw zawiera 10 szt. 3 szt.

278 Taśma samoprzylepna – 
dostawa.

18 mm x 30 m 10 szt.

279 Klej przezroczysty – 
dostawa.

200 ml 15 szt.

280 Klej – dostawa. poj. 1l 15 szt.
281 Papier szary – dostawa. A3 20 arkuszy 10 szt.
282 Klasyczne markery 

zmywalne – dostawa.
Zestaw zawiera 8 szt. 15 szt.

283 Plastelina – dostawa. Zestaw zawiera 12 kol. 25 szt
284 Kredki ołówkowe typu 

Bambino – dostawa.
Okrągłe, 12 kolorów 30 szt.

285 Farby do malowania – 
tempery – dostawa.

Zestaw zawiera 6 kolorów  po 1000 ml 5  kpl.

286 Zestaw pędzli do 
malowania – dostawa.

Materiał: włosie kozie, zestaw zawiera 24 szt. 10 szt.

287 Tektura falista – dostawa. Zestaw zawiera 10 arkuszy. 15 szt.
h) Komplet wyposażenia zapew. bezp. warunki opieki nad dziećmi

288 Zabezpieczenie gniazdek 
elektrycznych – dostawa.

Zestaw zawiera 8 szt. 1kpl.

Zabezpieczenie miękkie 
narożników – dostawa.

Wykonane z pianki, zestaw zawiera 4 szt. 1kpl.

i) Zakup sprzętu ICT
289 Notebook 17” z 

oprogramowaniem – 
dostawa.

Ekran min 17,0 cala, procesor Intel Core i3-3120M, typ 
ekranu LED, pamięć RAM 4GB DDR3, karta graficzna 
NIVIDA Geforce GT 740M 2GB DDR3, dysk twardy 
500GB, złącza 1 HDMI, 4xUSB2.0, WiFi, System 
operacyjny Windows 8,

1 szt.

290 Ekran do projekcji – 
dostawa.

Rozmiar 240cmx180cm, biała obudowa, powierzchnia 
matowa biała, mocowanie do sufitu i ściany, rozwijany za 
pomoca pilota na radio, elektryczny sterownik na kablu + 

1 szt.
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pilot zdalnego sterowania, czarna ramka wokół białego 
ekranu, proporcja 4:3

291 Drukarka laserowa 
czarno-biała – dostawa.

Szybkość druku do 29 str./min. Druk dwustronny. 
Rozdzielczość 2400x600 dpi. Pamięć systemu 64 MB. 
Interfejs USB. Ethernet 10/100. Maksymalne obciążenie 
miesięczne 30 000 stron.

1 szt.

j) Zakup sprzętu audiowizualnego
292 Telewizor – dostawa. Telewizor 32-calowy z podświetleniem LED o 

rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli.  z możliwości a 
podłączenia laptopa, USB

1 szt.

293 Radio z odtwarzaczem CD 
i kasetowym – dostawa.

Moc wzmacniacza 6 W, korektor graficzny tuner radiowy 
FM AM MW, wyświetlacz LCD, odtwarzacz CXD i MP3, 
pilot, port USB, czytnik kart pamięci, magnetofon 
kasetowy

1 szt.

294 Odtwarzacz DVD – 
dostawa.

Odtwarzanie płyt DVD-R, DVD-RW,DVD+R, DVD+RW, 
CD-R i CD-RW oraz odtwarzanie plików MP3, WMA, 
MPEG-4, DivX JPEG, kompatybilny w telewizorem 
cyfrowe wyjście koaksjalne, wyjście audio L/R, USB 2.0 
oraz złącze HDMI

1 szt.

295 Radio z odtwarzaczem CD 
– dostawa. 

Moc wzmacniacza 6 W, korektor graficzny tuner radiowy 
FM AM MW, wyświetlacz LCD, odtwarzacz CXD i MP3, 
pilot, port USB, czytnik kart pamięci

1 szt.

k) Zakup kserokopiarek
296 Kserokopiarka  – dostawa. Typ: kopiarka cyfrowa, funkcje drukarka sieciowa, skaner 

sieciowy,,  format oryginału A6-A3 Rozdzielczość 
skanowania /kopiowania i drukowania 600x600dpi, pamięć 
kopiarki 512 MB +80GB HDD, Funkcje: sortowanie 
elektroniczne, automatyczny wybór papieru, automatyczne 
przełączanie szuflad, kopiowanie w negatywie, kopiowanie 
dzielone, automatyczna numeracja stron
kopiarka na szafce

1 szt.

RAZEM

Wykonawca:
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…............................................................................................................
(pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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