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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Placówka utrzymana w tonacji: biel, szarość, naturalny kolor drewna. Zwracamy szczególną 
uwagę na kolory w przygotowywanych ofertach, jeżeli chodzi o meble i dywany. 

 

Część I 
Wyposażenie 
sal 
dydaktycznych, 
szatni, łazienki, 
zaplecza 
kuchennego 

Szczegółowy opis Ilość 

Wyposażenie 
sali 
dydaktycznej: 
zakup krzesełek  

Krzesła w rozmiarze 1 z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej 
sklejki bukowej. Stelaż również ze sklejki bukowej. Preferowany kolor 
siedziska biały, szary lub kolor drewna naturalnego. 

25 sztuk 

Wyposażenie 
sali 
dydaktycznej: 
stoliki 5 
osobowe  

Stół dla 5 dzieci z blatem (np. kształt trapezu, koła lub prostokątu) w kolorze 
białym, szarym lub w tonacji buku. Nogi stołów z możliwością regulacji 
wysokości (do kilku różnych wysokości stołów). Łącznie 5 stołów dla 25 dzieci  

5 sztuk 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
leżaczki 

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka, konstrukcja 
pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim. Wymiar: ok 132,5 x 59 x 
12 cm (+/- 5 cm), maksymalne obciążenie ok. 60 kg 

25 sztuk 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
wózek na 
leżaczki  

Metalowa konstrukcja pozwalająca na przemieszczanie maksymalnie 15 
łóżeczek jednocześnie. Wymiar wózka ok: 131,8 x 58,3 x 11,8 cm (+/- 
5cm).Wózek powinien być dostosowany do oferty leżaczków. 

2 sztuki 

Wyposażenie 
sali 
dydaktycznej: 
zakup 
dywanów z 
Atestem 

Dywan o jednolitym kolorze – preferowany kolor szary. Dywany z atestem 
higienicznym i pokryte środkiem uniepalniającym.  
Łącznie 2 sztuki, w tym: 
1 dywan w rozmiarze 4x5 m  
1 dywan o rozmiarze 3x4 m 

2 sztuki 
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higienicznym 
PZH  

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
pościel  

Komplety pościeli.  
Na jeden komplet składa się:  
- poduszka, kołdra, powłoczki,  prześcieradło do leżaczka. Całość powinna 
być dostosowana rozmiarem do oferowanych leżaczków. Preferowany kolor 
pościeli: niebieski, szary, zielony.  

25 
kompletów 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
szafa na 
leżaczki 

2 szafy na leżaczki umożliwiające przechowanie łącznie 25 kompletów 
pościeli oraz 25 leżaczków. Szafy mogą być zamykane drzwiczkami lub 
zasłonką.  

2 sztuki 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
siedziska 
miękkie - pufy 

Pufy tzw. dropsy, wypełnione pianką ze zdejmowanym pokrowcem, niskie 
siedziska dla dzieci, preferowane okrągłe, wymiary ok. średnica od 25-35cm, 
wysokość od 8 do 10 cm., różne kolory. 

25 sztuk 

Wyposażenie 
sali 
dydaktycznej: 
zestaw szafek  

Zestaw szafek typu domki (daszki) lub równoważny, w kolorze białym, 
szarym, naturalnym drewna lub połączenie tych kolorów z kolorami 
pastelowymi. Zestaw bez rysunków/aplikacji. 
W skład pojedynczego zestawu powinny wchodzić: 

 3 szafki o wymiarach ok. 75 x 40 x 87 , w tym: 1 szafka z drzwiczkami, 
1 szafka otwarta, 1 szafka częściowo otwarta/częściowo zamknięta 
(zamknięte szuflady lub półeczki)  

 1 szafka typu słupek (regał) o wymiarach ok. 45 x 40 x 156 

 1 szafka typu kryjówka dla dzieci z pasującym do niej materacem lub 
równoważna 

 
Długość zestawu od 300 – 450 cm. 
 
Meble wykonane z  płyty wiórowej laminowanej. 

2 zestawy 

Wyposażenie 
sali 
dydaktycznej: 
otwarty regał z 
półkami - 
biblioteczka 

Regał typu biblioteczka do przechowywania książek, stojący, skośny, 
dostosowany kolorem i wzorem do zestawu mebli. 
 
Preferowany kolor regału: biały, szary lub połączenie tych kolorów z 
kolorami pastelowymi  

2 sztuki 

Wyposażenie 
sali 

Drewniany pojemnik w kształcie wagonika/budy/skrzynki, umożliwiający 
przechowywanie zabawek i klocków – preferowany kolor: naturalny, biały, 

2 sztuki 
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dydaktycznej: 
pojemnik typu 
wagonik/buda/
skrzynia 

szary lub kolory pastelowe dostosowane do reszty mebli.   
Wymiary: 
- minimalne ok 19x25x24 cm,  maksymalne ok 70x50x70 cm 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
Ścianka 
manipulacyjno-
sensoryczna – 
zestaw 1 

Duży zestaw przestrzenny np. las na stoliku, kostka aktywności, rakieta lub 
podobny, manipulacyjno-sensoryczny wyposażony m.in. w liczydło, lusterko, 
, zegar , sorter.  

1 zestaw 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
Ścianka 
manipulacyjno-
sensoryczna – 
zestaw 2 

Kącik manipulacyjno-sensoryczny wykonany z lakierowanej sklejki 
montowany do ściany. Zestaw 3 sztuk np. hipcio, krokodyl, miś lub 
równoważny. Każdy element powinien posiadać elementy stymulujące: np. 
liczydło, labirynt, szlaczki, lusterko.  
Wymiar pojedynczego elementu ok. 90x5x30 cm (+/- 5 cm). 
 

1 zestaw 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
pojemniki na 
rzeczy 
prywatne, 1 
pojemnik dla 
dziecka  

Pojemniki z pokrywką o pojemności 13l do przechowywania rzeczy 
dziecięcych 

25 sztuk 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
pojemniki 
zamykane na 
zabawki  

Pojemniki zamykane na zabawki w kształcie np. skrzyni wyposażonej w kółka 
ułatwiające przemieszczanie, zatrzaski oraz otwory odprowadzające 
powietrze lub równoważne. Pojemność ok. 52 l 

6 sztuk 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
miękkie kosze z 
dużymi uszami 
na zabawki 

Miękkie kosze lub pojemniki w kształcie worków na zabawki, maskotki. Po 
obu stronach uchwyty ułatwiające przenoszenie Wymiary ok. śr. 50 cm  wys. 
50 cm 

6 sztuk 

Wyposażenie Szafki do szatni z ławeczką wykonane z płyty wiórowej, wyposażone w 5 sztuk 
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szatni: zakup 
szafek do szatni 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na 
ubrania i worki, ze specjalnym miejscem na obuwie. Szafki bez drzwiczek. 
Jedna szafka przeznaczona dla 5 dzieci. Wymiar pojedynczej szafki: od 
105x36x131 cm do 108,5x50x131 cm. 

Kolor szafek: naturalny, biały lub szary.  

Wyposażenie 
zaplecza 
kuchennego 

Komplet naczyń dla dzieci. W skład kompletu dla 1 dziecka wchodzi: 
- talerz głęboki 
- płytki duży 
- płytki mały 
- miseczka mała deserowa 
- kubek 
Preferowany kolor naczyń: niebieski, zielony, szary. 

25 
kompletów 

Wyposażenie 
łazienki: 
kubeczki  

Kubeczki dla dzieci, jednokolorowe bez uszka  
Wymiar kubeczka: ok. śr. 7,7 cm, wys. 8,8 cm 

25 sztuk 

Wyposażenie 
łazienki: Kosz 
sanitarny na 
pieluchy 

Kosz na pieluchy o pojemności ok 60 litrów, ekonomiczny, łatwy w użyciu. 
Wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy ok 13,5 cm. Wymiary ok. 30 
x 42 x 72 cm  

2 sztuki 

Wyposażenie 
łazienki: nocniki 

Nocniki o wymiarach ok. 30 x 25 x 22 cm (w dwóch różnych kolorach, po 5 z 
każdego koloru) 

10 sztuk 

Wyposażenie 
łazienki: 
nakładka 
sedesowa z 
drabinką na 
toaletę 

Nakładka sedesowa wykonana z wytrzymałego plastiku,  bezpieczna dla 
maluchów. Można ją złożyć. Wymiar ok. 40,5 x 45,5 x 39,5 cm. Produkt z 
antypoślizgową powierzchnią stopnia i nóżką z czterema antypoślizgowymi 
stopkami.  

2 sztuki 

Wyposażenie 
łazienki: 
półeczka na 
kubeczki 

Zestaw półeczek na kubeczki, umożliwiający przechowywanie 25 kubeczków. 
Półeczki z haczykami na ręczniki i miejscem na kubeczki. Półki powinny być 
dostosowane do oferowanych kubeczków. 

1 zestaw 

Wyposażenie 
łazienki: 
dozownik 
mydła 

Dozownik mydła w płynie, 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: ok. 19 x 
10 x 10 cm  

2 sztuki 

Wyposażenie 
łazienki: 

Pojemnik na papier toaletowy. Wykonany z trwałego tworzywa. Wyposażony 
w zamykaną kluczykiem komorę na papier, preferowany transparentny, na 

2 sztuki 
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pojemnik na 
papier 
toaletowy 

papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm, zamek z kluczem 
plastikowym; wizjer kontrolny, przykręcany do ściany, wymiary: ok. 26 x 24 x 
13 cm  

Wyposażenie 
łazienki: 
pojemnik na 
ręczniki 
papierowe 

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z biało-szarego 
tworzywa ABS lub równoważny. 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. ok. 27 x 13 x 27 cm 

2 sztuki 

Tablice 
korkowe w 
drewnianej 
ramie 90x120 

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych, wymiar ok. 90 x 120 
cm 

2 sztuki 

Tablice 
korkowe w 
drewnianej 
ramie 100x150 

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych, wymiar ok. 100 x 150 
cm 

2 sztuki 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
kosz na śmieci 

Kosz na śmieci o pojemności 20 l, wymiar: ok. wys. 39 cm • śr. 26 cm. Kosz 
kolorowy, zamykany.  

4 sztuki 

Wyposażenie 
Sali 
dydaktycznej: 
kojec dla dzieci 

Piankowy kojec dla dzieci składający się z wielu elementów, umożliwiający 
bezpieczną zabawę, elementy mogą być używane osobno, a po złożeniu 
tworzą kojec. Pianka łatwa w czyszczeniu. Kojec może pomieścić kilkoro 
dzieci.  
Może mieć formę np. kwadratu – wymiar ok 100x100 lub ok. 156x156 , 
kwiatka/koła, średnica ok. 150. 

1 szuka 

Wózek 
żłobkowy 4 
osobowy 

Wózek żłobkowy przeznaczony dla 4 dzieci w wieku 6-36 miesięcy. 
Aluminiowy, wyposażony w obrotowe koła z przodu i hamulec postojowy z 
tyłu. Każde siedzenie powinno być wyposażone w 5-punktowy pas 
bezpieczeństwa. Siedzenia regulowane. Wózek powinien mieć możliwość 
złożenia do przechowywania. 

1 szt. 

Zestaw 
piankowych 
kształtek 
gimnastycznych 

Zestaw w postaci piankowego placu zabaw/wyspy malucha lub równoważny. 
Zestaw składający się z min. 4 elementów piankowych kształtek 
gimnastycznych, umożliwiający różne ich łączenie, tworząc tor przeszkód dla 
maluchów, jeden element może mieć możliwość utworzenia basenu dla 
kulek. 

1 zestaw 

Część II 
Wyposażenie: 

Szczegółowy opis Ilość 
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zabawki, 
pomoce 
dydaktyczno-
edukacyjne 

Zestaw 
zabawek i 
materiałów 
wspomagającyc
h pracę z 
dziećmi 

Zestaw powinien zawierać: 

1.  Sorter 1 (w komplecie ok. 5 klocków do 
sortowania) 

1 szt. 

2.  Sorter 2 (w komplecie ok 5 klocków do sortowania) 1 szt. 

3.  Sorter drewniany/plastikowy domek  
(w komplecie ok 10 elementów do sortowania)  

1 szt. 

4.  Kostka aktywności (kostka ze ścianami 
posiadającymi możliwość manipulacji np.: liczydlo, 
dźwięki, alfabet, pianino, sorter itp.) 

1 szt. 

5.  Zwierzęta - komplet ok 20 różnych figurek zwierząt 1 szt. 

6.  Pojazdy typu chubbies lub równoważne - 3 
komplety małych pojazdów w wiaderku (wiaderko 
zawiera ok. 15 elementów) 

3 szt. 

7.  Owoce do krojenia - 2 komplety 2 szt. 

8.  Komplet drewnianych autek (pojedynczy zawiera 
ok 6 pojazdów np. koparka, karetka pogotowia, 
wóz strażacki, wóz policyjny, taksówka; auto 
transportowe- 2 komplety 

2 szt. 

9.  Krojone produkty żywnosciowe - 2 komplety 2 szt. 

10.  Drewniana zjeżdżalnia dla aut 1 szt. 

11.  Drewniana remiza strażacka 1 szt. 

12.  Drewniany transporter dla samochodów 1 szt. 

13.  Drewniany pchacz/Wózek manipulacyjny 1 szt. 

14.  Drewniany wózek z klockami 1 szt. 

15.  Drewiany wózek sklepowy 1 szt 

16.  Klocki typu jeżyki ok 70 elementów 1 szt. 

17.  Klocki typu jeżyki - pojazdy ok 200 elementów 1 szt. 

18.  Klocki kwiatki ok 60 elementów 1 szt.  

19.  Klocki do łączenia typu ludziki ok 100 elementów 1 szt. 

20.  Klocki typu duplo lub równoważne ok 200 szt. 2 szt. 

21.  Klocki typu duplo lub równoważne - zwierzęta ok. 
60 elementów 

2 szt. 

22.  Klocki typu wafle (bok ok. 10,5 cm) lub 
równoważne ok 200 elementów 

1 szt. 

1 zestaw 
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23.  Klocki typu duplo lub równoważne - domek 1 szt. 

24.  Klocki typu wafle lub równoważne - safari ok 100 
elementów 

1 szt. 

25.  Klocki drewniane ok 100 elementów (klocki z 
namalowanymi domkami lub literkami/cyframi lub 
zwierzątkami lub inny wzór, 2 różne zestawy) 

2 szt. 

26.  Lustrzane klocki (komplet klocków z akrylowymi 
lusterkami) ok 10 szt w komplecie 

1 szt. 

27.  Komplet 3 lalek manipulacyjnych miękkich lub 
równoważnych – dziewczynki (różne rozmiary ok. 
20, 30, 50 cm) 

1 szt. 

28.  Komplet 3 lalek manipulacyjnych lub 
równoważnych - chłopcy ( różne rozmiary ok. 20, 
30, 50 cm) 

1 szt. 

29.  Zestaw 4 miękkich lalek z różnych stron świata lub 
równoważne 

1 szt. 

30.  Lalka bobas (dziewczynka) w ubranku wysokość ok 
32 cm 

2 szt. 

31.  Lalka bobas (chłopiec) w ubranku wysokość ok 32 
cm 

2 szt. 

32.  Lalka dziewczynka - samodzielnie stojąca wysokość 
ok. 45 cm w ubraniu - lalka siostra 

1 szt. 

33.  Wózek dla lalek (1 szt. gondola, 1 sz. spacerówka) 2 szt. 

34.  Drewniane łóżeczko dla lalek 1 szt. 

35.  Komplet 5 aut budowlanych ( komplet zawierający 
m.in.: śmieciarkę, walec, wywrotkę, betoniarkę, 
ładowarkę, wymiary aut ok. 30x15x12 cm) 

1 szt.  

36.  Duża wywrotka wymiar ok. 55x36x32 cm 1 szt.  

37.  Drewniany komplet torów kolejowych  
(w komplecie tory, pojazdy, ludziki, drzewa, znaki 
drogowe, domki) ok. 100 elementów 

1 szt. 

38.  Parking drewniany dwupoziomowy 1 szt. 

39.  Warsztat drewniany z narzędziami 1 szt. 

40.  Drewniana kuchnia zawierająca m.in. kuchnię 
miekrofalową, zegar, zlew, panel do gotowania, 
piekarnik, schowek 

1 szt. 

41.  Komplet naczyń kuchennych ok. 40 elementów 1 szt. 

42.  Komplet naczyń - serwis do herbaty 1 szt. 
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43.  Mix jedzenia - komplet ok 72 szt. różnych 
produktów (np. Ryby, jajka, warzywa, owoce) 

1 szt. 

44.  Mix pieczywa - komplet ok. 5-10 szt. 1 szt. 

45.  Komplet zabawek do piasku (w komplecie 
wiaderko, grabki, łopatka, konewka, foremki, 
młynek) 

2 szt. 

46.  Drewniany domek dla lalek - duży (z 
wyposażeniem) 

1 szt. 

47.  Komplet dwóch piłek skaczących w kształcie 
zwierząt - dwa różne zwierzęta, wymiar ok. 
20x50x30 cm 

1 szt. 

48.  Tunel dla dzieci (długość od 150-200 cm) 1 szt. 

49.  Drewniana nakładanka pociąg (komplet ok. 14 
elementów) 

2 szt. 

50.  Drewniany np. piesek do ciągnięcia na sznurku 2 szt. 

51.  Drewniana zabawka nakładanka (polegająca na 
nakładaniu na trzpień pierścieni wg wielkości) 

2 szt. 

52.  Wieża z plastikowych kubków dla najmłodszych 4 szt. 
 

Zestaw pomocy 
dydaktyczno-
edukacyjnych 

 
Zestaw powinien zawierać: 

1 

Drewniana nakładanka typu domek, kura, miś gąsienica 
służąca do nakładania elementów na trzpień lub 
trzpienie 2 szt. 

2 
Nakładanka drewniana 3 wieże  (ok 30 elementów 
drewnianych) 1 szt. 

3 
Tabliczki z fakturami (zestaw ok. 10 tabliczek z różnymi 
fakturami) 1 szt. 

4 Komplet ok 6 drewnianych klocków sensorycznych 1 szt 

5 Gra typu balansujący np. delfin,krokodyl 1 szt. 

6 
Nakładanki drewniane (10 różnych sztuk np. Zwierzęta 
z farmy, pojazdy, owoce) 10 szt. 

7 Drewniane puzzle edukacyjne - pory roku (1 komplet) 1 szt. 

8 Drewniane puzzle edukacyjne - np. życie na wsi 1 szt. 

9 Karty ze zdjęciami do pracy - emocje i uczucia 1 szt. 

1 zestaw 
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10 Karty do pracy ze zdjęciami - czynności 1 szt. 

11 Karty do pracy ze zdjęciami - owoce 1 szt. 

12 Karty do pracy ze zdjęciami - ubrania 1 szt. 

13 
Loteryjki dźwiękowe - 4 różne zestawy np.: dźwięki w 
domu, dźwięki z otoczenia, dźwięki z zagrody, emocje 4 szt. 

14 Piłeczki emocje - komplet ok 6 piłek 1 szt. 

15 Pacynki emocje - komplet ok 6 pacynek 1 szt. 

16 
Emocje mata - komplet z lustrami do nauki 
rozpoznawania emocji 1 szt. 

17 Kostka edukacyjna z kieszonkami 1 szt. 

18 Karty pracy do kostki edukacyjnej z kieszonkami 1 szt. 

19 
Nakładanki drewniane - figury 3 różne komplety 
nakładanek np. Cylindry, 3 figury, bryły 2 szt. 

20 
Piosenki na każdą okazję - 2 różne komplety cd z 
piosenkami dla dzieci w wieku do lat 3 2 szt. 

21 

Kostka manipulacyjna - duża piankowa kostka pokryta 
materiałem niepalnym. Na bokach kostki 
umieszczonych jest 6 różnych wzorów. Różne rodzaje 
zapięć (sznurowadła, guziki o różnej średnicy, klamerki) 
są doskonałe do ćwiczeń manipulacyjnych. Dł. boku ok. 
30 cm 1 szt. 

22 
Książeczki w twardej oprawie dla dzieci w wieku do lat 
3 - różne 20 szt. 

23 
Komplet drewnianych instrumentów muzycznych w 
torbie/pudełku - komplet ok. 14 instrumentów 1 szt. 

24 Chusta animacyjna średnica ok. 3,5m 1 szt. 
 

Zestaw pomocy 
do integracji 
sensorycznej i 
zajęć 
Montessori 

Zestaw powinien zawierać: 

1 Puzzle botaniczne - komplet 3 szt. 1 szt. 

2 Puzzle zoologiczne - komplet 3 szt. 1 szt. 

3 

Pomoce Montessori - komplet 4 drewnianych ramek 
do ćwiczeń np. Ramka z guzikami, do sznurowania, z 
zamkiem błyskawicznym, ze sprzączkami 1 szt. 

4 
Dotykowe krążki - komplet 5 małych i 5 dużych 
krążków o różnych fakturach 1 szt. 

1 zestaw 
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5 
Komplet piłek sensorycznych z różnymi kształtami 
(komplet zawierający ok. 20 piłek) 1 szt. 

6 Klepsydry zygzaki- komplet 3 sz. 1 szt. 

7 Klepsydry klasyczne- komplet 3 szt.  2 szt. 

8 

Dźwiękowe kubki - komplet ok. 18 kubków 
(przeźroczyste kubki z różnymi kolorowymi elementami 
w środku) 1 szt. 

9 
Klocki drewniane tęczowe łuki  - szerokość elementu ok 
4cm 2 szt. 

10 

Lustro dające 9 perspektyw lub równoważne - 
wykonane z bezpiecznego i solidnego, odpornego na 
zarysowania wysokiej jakości tworzywa, wymiar ok 50 x 
50, do zawieszenia/naklejenia na ścianie  1 szt. 

 

Część III 
Artykuły 
plastyczne 

Szczegółowy opis Ilość 

Zakup 
artykułów 
plastycznych  

Zestaw do prac plastycznych dla grupy 25 dzieci. W skład zestawu powinny 
wchodzić m.in:  
- piankowe listki samoprzylepne (komplet 144 szt.) 
-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. 

1 zestaw 
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-  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 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 

Masy 
plastyczne 

Zestaw mas plastycznych, w tym: 
1. 10 różnych kompletów tzw ciastoliny np. play-doh lub równoważne 
2. 5 różnych kompletów z piaskiem kinetycznym (pojedynczy zestaw ok. 

600 gram piasku) 

1 zestaw 

Część IV: 
Drobne 
wyposażenie 

Szczegółowy opis Ilość 

Zakup 
drobnego 
pozostałego 
wyposażenia:  

1 zestaw powinien zawierać: 
- 2 termometry bezdotykowe – termometr umożliwiający pomiar z 
odległości 0,5-3 cm, mierzący temperaturę ciała, obiektów, płynów, kąpieli, 
posiłków. Pomiar natychmiastowy poniżej 1 s., duży ekran z 
podświetleniem, pamięć 30 pomiarów, tryb nocny, alarm gorączki, 
automatyczne wyłącznie po 30 sekundach lub równoważny 
- 2 termometry zaokienne – plastikowy termometr zaokienny, zakres 
pomiaru temperatury od -40o do +50oC 

- 2 gąsienice spacerowe min. 15 uchwytów 
- 1 apteczkę w szafce metalowej z wyposażeniem zamykana na klucz, wymiar 
ok. 25x25x12 cm 

1 zestaw 
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- szelki odblaskowe – szelki z odblaskiem z przodu i z tyłu, rozmiar 
uniwersalny dla dzieci od 3 do 8 lat, wym. ok. 30x38 cm, 25 sztuk 

- ochraniacze na obuwie – jednorazowe ochraniacze ze ściągaczem (50 par w 
opakowaniu) 

- woreczki na obuwie – wykonane z kolorowej tkaniny, wymiar ok. 25x30 cm (25 
sztuk) 

- 4 szt ochraniacz narożnika ołówek lub równoważny, wymiary wysokość ok 100cm, 
grubość ok 2cm, do ochrony narożników przed uderzeniami w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom 

- zabezpieczenia kontaktów 8 szt. 
- zabezpieczenia na narożniki mebli, mogą być przeźroczyste lub kolorowe – 8 szt. 
- zabezpieczenie mebli blokujące możliwość otwarcia drzwi, szuflad, szafek, może 
być przeźroczyste lub kolorowe, 4 szt. 

Część V: zakup 
elementów 
placu zabaw 

Szczegółowy opis Ilość 

Elementy placu 
zabaw 

Zestaw powinien zawierać: 
1. Domek z patio wykonany z wysokiej jakości plastiku, wyposażony w 

część kuchenną, z akcesoriami (ok 19 elementów). Wymiar: długość 
ok. 170 cm, wysokość ok 120 cm 

2. Piaskownica z wysokiej jakości plastiku w kształcie np. kraba lub 
równoważna 
Wymiary wewnętrzne ok:  95x95x18 cm. 

 
Oba produkty mogą stać zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. 

1 zestaw 

 
 

Kierownik projektu: Magdalena Zakrzewska-Olejnik 
 


