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Załącznik nr 2a do SIWZ  

 
Część 1: Pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,  

              zajęć z programowania i robotyki, zajęć artystycznych, zajęć specjalistycznych oraz  

              stanowiących  wyposażenie sal dydaktycznych. 

  

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Stół dla przedszkolaka z pojemnikiem  

Wymiar to min. 120 x 80 x 46,52,58 cm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości min. 18 mm. Ma kształt prostokątny. Ma 4 nogi wykonane z litego drewna 

lakierowanego z możliwością regulacji wysokości w rozmiarze 1-3 o wysokości 44 - 57 cm 
i przekroju okrągłym min. 48 mm wyposażone w stopkę zabezpieczającą. 

4 

 
 

2. Krzesło przedszkolne niebieskie  

Rozmiar 3 przeznaczony dla dziecka w wieku 6-10 o wzroście 119 - 142 cm. Możliwość 
sztaplowania. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 35 cm. Siedzisko i oparcie 

dwuelementowe wykonane z sklejki pokrytej HPL o grubości min. 8 mm. Podstawa 

wykonana z metalu w kolorze niebieskim o przekroju okrągłym i średnicy min. 22 mm 
zakończona zaślepkami. 

25 

3. Zestaw mebli kolorowy  

Zestaw mebli o wymiarach min. 331 x 35 x 113 cm. Posiada ok. 60 wnęk. Typ: 
wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel 

osadzony na cokole. Zestaw mebli posiada ok. 30 półek wykonanych z płyty wiórowej o 
grubości min. 18 mm. Ok. 30 drzwi w rozmiarze: ok. 29,9 x 29,9 cm wykonane z płyty 

MDF w kolorze czerwonym / żółtym / jasnozielonym / niebieskim o grubości min. 12 mm. 
Powierzchnia gładka. Uchwyt drewniany. 

1 

4. Kolorowe skrytki  

Moduł meblowy o wymiarach min. 66 x 35 x 112 cm. Posiada min. 3 wnęki. Typ: 
wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel 

osadzony na cokole. Moduł meblowy posiada min. 2 półki wykonane z płyty wiórowej o 

grubości min. 18 mm. 

1 

5. Kolorowe skrytki 

Moduł meblowy o wymiarach min. 98 x 35 x 80 cm. Posiada min. 2 wnęki. Typ: 
wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel 

osadzony na cokole. Moduł meblowy posiada min. 1 półkę wykonaną z płyty wiórowej o 

grubości min. 18 mm. 

1 

6. Kolorowe skrytki 

Moduł meblowy o wymiarach min. 98 x 35 x 112 cm. Posiada min. 3 wnęki. Typ: 

wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel 
osadzony na cokole. Moduł meblowy posiada min. 2 półki wykonane z płyty wiórowej 

o grubości min. 18 mm. 

1 

7. Dywan  

Wymiar to min. 400 x 500 cm. Dywan w kształcie prostokąta o wadze ok. 16 kg. 

Antypoślizgowy spód. Materiał wykonania to: poliamid. Produkt wielokolorowy. Pożądany 
motyw przewodni to alfabet. 

1 

8. Szafa kolorowa  

Szafa o wymiarach min. 86 x 35 x 192 cm. Posiada min. 8 wnęk. Typ: wolnostojący. 
Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel osadzony na 

cokole. Szafa posiada min. 4 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. 
Min. 4 drzwi w rozmiarze: ok. 40,75 x 87 cm wykonane z płyty MDF w kolorze czerwonym 

/ żółtym / jasnozielonym / niebieskim o grubości min. 12 mm. Powierzchnia gładka. 
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Uchwyt drewniany. 

9. Biurko dla nauczyciela  

Wymiar to min. 120 x 60 x 77 cm. Korpus w kolorze brzoza o wymiarach min. 120 x 60 x 

75,5 cm wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm. Blat 
prostokątny o wymiarach min. 120 x 60 cm wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 

mm. Biurko posiada min. 1 szafkę wyposażoną w drzwi o wymiarze ok. 50,6 x 39,6 cm 
wykonane z MDF o grubości min. 12 mm. Posiada min. 2 szuflady o wymiarze 

zewnętrznym ok. 39,6 / 72 x 16 / 12,4 x 41,8 cm wykonane z MDF. Wymiar wewnętrzny 

to ok. 39,6 / 72 x 16 / 12,4 x 41,8 cm. Szuflady i szafka zamykane na zamek. 

1 

10. Krzesło obrotowe nauczycielskie  

Regulowane. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 41-54 cm. Siedzisko i oparcie 
profilowane dwuelementowe wykonane z tworzywa sztucznego i materiału. Podstawa 

wykonana z metalu i tworzywa sztucznego Jest to krzesło mobilne na kółkach. 

Wyposażone w podłokietniki. 

1 

11. Krzesło ISO szare  

Możliwość sztaplowania. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 47 cm. Siedzisko i 

oparcie dwuelementowe w kolorze szarym wykonane z tworzywa sztucznego i materiału. 
Podstawa wykonana z metalu i tworzywa sztucznego w kolorze czarnym o przekroju 

płasko-owalnym zakończona zaślepkami. 

25 

12. Zestaw interaktywny: Tablica interaktywna dotykowa i Projektor 

krótkoogniskowy 

Tablica interaktywna  
Technologia: dotykowa pozycjonowania w podczerwieni. Rozmiar powierzchni aktywnej: 

min. 92″. Rozmiar powierzchni roboczej: min. 88″. Obszar aktywny (szerokość/wysokość): 
min. 2016 x 1165 mm). Obszar roboczy (szerokość/wysokość): min. 1880 x 1165 mm. 

Format:  16:10. Powierzchnia: ceramiczna, magnetyczna, suchościeralna. Pasek skrótów: 

po obu stronach. Rama tablicy: aluminiowa. Metoda obsługi (pisania): pisak lub palec. 
Ilość punktów dotyku: min. 10-cio punktowy dotyk, obsługa gestów. Półka na pisaki: 

inteligenta półka (zmiana koloru pisaka w zależności od podniesionego lub uruchomienie 
gumki w przypadku podniesienia wymazywacza - półka zawiera min. 3 pisaki, 

wymazywacz). Rozdzielczość: min. 32767 x 32767. Czas reakcji: 125 punktów/sek (8ms). 
Dokładność: 1 mm. Łączność z komputerem: USB. Typ USB: AB. Zasilanie: < 0.5W. 

Wspierane systemy operacyjne: Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac i Linux. 

Wymiary zewnętrzne/Waga: ok. 2126*1275*57.8 mm / do 22 kg. Akcesoria: min. 3 
pisaki, wymazywacz, uchwyty montażowe, kabel usb 5m, inteligentna półka. Gwarancja: 

co najmniej 3 lata 
Oprogramowanie interaktywne 

Oprogramowanie w języku polskim. Wybór spośród 50 dostępnych języków 

oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka. 
Wspierane systemy operacyjne Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10/Linux/MacOS. Dwa tryby 

pracy z oprogramowaniem: Tryb przygotowywania materiałów oraz tryb ich prezentacji. 
Współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający 

wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji. Tryb adnotacji na ruchomym i 

zatrzymanym obrazie. Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez 
konieczności zamykania oprogramowania. Praca na slajdach – każdy plik lekcji może 

zawierać nieograniczoną liczbę slajdów. Ustawianie koloru tła strony dla każdej strony 
indywidualnie. Funkcja eksportu wykonanych materiałów do następujących formatów: 

*.jpg, *.ppt, *.pdf, *.html, *.doc, *.xls. Drukowanie pliku – całości lub tylko jego 
fragmentu (użytkownik decyduje sam który fragment zostanie wydrukowany poprzez 

zaznaczenie go). Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

pióro, pędzel, pióro do kaligrafii, zakreślacz, pisak laserowy, pisak teksturowy (Edycja 
narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji – ustawianie koloru pisaka, gradientu 

pisaka grubości linii, stylu linii oraz zakończenia). Rozpoznawanie i konwersja tekstu 
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ręcznego na tekst drukowany. Rozpoznawanie ręcznie rysowanych podstawowych figur 
geometrycznych. Baza gotowych figur geometrycznych z funkcją szybkiego 

przekształcenia figury w inną poprzez zwiększenie liczby boków a także wyświetlenie 
promienia oraz jego długości w przypadku okręgu.  

Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, obrazem, wzorem. 

Wyświetlanie obrazu z wizualizera bezpośrednio w programie od obsługi monitora i 
tablicy. Lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku 

angielskim oraz polskim. Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w 
innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością 

katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą 

Projektor krótkoogniskowy  
System projekcji : DLP Sigle/Pojedynczy 0.65″ WXGA Rozdzielczość rzeczywista: min. 

1280 x 800 pikseli. Jasność: min. 3,000 ANSI Lumenów. Współczynnik kontrastu: 
20,000:1. Wyświetlane kolory: 1.07 Mld. Obiektyw: F/#=2.6, f=6.9mm. Proporcje ekranu: 

Natywny 16:10 (5 do wyboru). Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość): 0.49. 
Rozmiar obrazu (przekątna): 70”-120”. Współczynnik powiększenia (zoom): Stały. 

Trapezowa Korekta Obrazu Keystone: 1D; Vertical/Pionowy ± 30 degrees/Stopni. 

Przesunięcie projekcji (Projection Offset): 105%. Obsługiwana rozdzielczość: VGA(640 x 
480) do WUXGA_RB(1920 x 1200) * RB= Reduced blanking 

Częstotliwość odświeżania poziomego: 15K -102KHz 
Częstotliwość odświeżania pionowego: 23-120Hz 

Kompatybilność HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Języki menu 

ekranowego: 30 języków, w tym angielski, francuski, niemiecki, polski. Waga: do 2.6 kg. 
Chip DMD: DC3 DMD Chip. Zabezpieczenie: Kensington Lock, Security Bar 

Źródło światła: Lampa (200W). Słyszalna Głośność (Tryb Normalny/Ekonomiczny): 
33dB/29dB. Temperatura pracy: 0° ~ 40°C. Złącza: HDMI x1; Wejście VGA (D-sub 15pin) 

x 2 (wspólne z komponentowym); Wyjście VGA (D-sub 15pin) x 1; 
Wejście Audio (mini jack) x 2; Wyjście Audio(mini jack) x 1; RS232 (DB-9pin) x 1; USB 

(typ A) x1 (zasilanie 5V/1.5A); USB (typ mini B) x 1; Odbiornik Podczerwieni x2 (przód, 

góra); Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny / SmartEco / LampSave): 
5000/10000/10000/15000 h (Normalny/Eco/ SmartEco/Lamp Save). Wymiary (szer. x 

wys. x gł.): 296*120*239 mm. Zużycie energii: Tryb Uśpienia/Standby <0.5W. Zasilanie: 
AC100V do 240V, 50Hz do 60Hz. Akcesoria (standardowe): Pilot / Baterie RCE013 x 1; 

Kabel Zasilający; Instrukcja Szybkiego Uruchomienia; Instrukcja CD x 1 Karta 

Gwarancyjna). Uchwyt montażowy, ścienny. Akcesoria (opcjonalne): Lampa; Okulary 3D 
DGD5 

Gwarancja:  5 lat na projektor, 3 lata – na lampę; bez limitu godzin 

13. Laptop z systemem operacyjnym wraz z pakietem Office 
Laptop:  

Procesor 2 rdzenie, od 2.3 GHz do 2.8 GHz, 3 MB cache) lub szybszy. Pamięć RAM min. 8 
GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz). Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB Dysk 

twardy 500 GB SATA 5400 obr. lub większy. Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka 
DVD+/-RW DualLayer. Typ ekranu błyszczący lub matowy, LED. Przekątna ekranu min. 

15,6". Rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768 (HD). Karta graficzna 300-650 MHz lub o 

lepszych parametrach. Zintegrowana karta dźwiękowa. Wbudowany mikrofon. 
Wbudowane głośniki stereo. Kamera internetowa. Łączność Wi-Fi. Moduł Bluetooth. LAN 

10/100/1000 Mbps. Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – minimum 1 szt. 
USB 2.0 - minimum 2 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Wyjście 

słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 

szt. HDMI - 1 szt. Bateria 4-komorowa, 2200 mAh, Li-Ion Wielodotykowy, intuicyjny 
touchpad. Wydzielona klawiatura numeryczna. Dołączone akcesoria: Zasilacz; Mysz 

optyczna przewodowa. Typ podłączenia USB Rozdzielczość 3200 dpi. 
Oprogramowanie (System operacyjny) 
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Microsoft Windows 8.1 Pro PL 64bit BOX DVD lub Microsoft Windows 10 PRO PL 64bit 
BOX DVD; Okres licencji wieczysta; wersja językowa polska.  

Pakiet biurowy (Microsoft Office) 
Microsoft Office 2019 Standard; Okres licencji: wieczysta. Liczba użytkowników: 

nieograniczona; Liczba stanowisk 1 (z możliwością zmiany komputera); Wersja językowa: 

polska. 

14. Magiczny Dywan - podłoga interaktywna 

Interaktywna podłoga  

Ilość gier i animacji: min. 30; Jasność projektora: min. 3200 ANSI; Klasa projektora: 
Standard; Serwis: Standard; Moduł WiFi; Obsługa za pomocą pilota; Podział gier na 

grupy; Projektor w poziomie: TAK; Używany w edukacji; Automatyczne przełączanie gier; 
Zdalne aktualizacje; Zdalne dodawanie gier; Dźwięk; Wymiary podłogi: długość min. 200 

cm x szerokość min. 270 cm 

1 

15. Mega zestaw paneli do manipulacji.  
Ścienna tablica manipulacyjna podzielona jest na min. 5 części, z których każda w inny 

sposób wspiera zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na tablicy znajdują się między 
innymi labirynty manipulacyjne, koło z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, 

lusterko, magnetyczny labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami. 

2 

16. Stół manipulacyjny  
Edukacyjny stolik aktywności. Pożądane wyposażenie to między innymi koła zębate, 

labirynty przestrzenne z kolorowymi kształtami, ruchomymi postaciami i przedmiotami, 
które można przemieszczać po wyznaczonym torze. Wym.: min. 60 x 81 cm; materiał: 

drewno, metal  

2 

17. Gra edukacyjna - Tactiloto  
Gra zawiera 24 kolorowe, drewniane formy o wymiarach ok. 6,5 cm, 24 kartonowe fiszki o 

wymiarach 8x8 cm, woreczek.  

2 

18. Zestaw samochodów spychacz, koparka, walec, wywrotka  
Samochody budowlane, niezbędne na każdym placu budowy. W skład zestawu wchodzą 

spychacz, koparka, walec i wywrotka z ruchomymi elementami. wym. ok. 15 x 10 x 11 
cm;  

2 

19. Naczepa z zestawem zabawek do piasku  

W skład zestawu wchodzą dodatki do zabawy w piasku, tj. łopatka i grabki, min. 3 
foremki, stateczek oraz młynek. Wym. ok. 68 x 22,5 x 18,5 cm. Pojazd powinien posiadać 

ruchomy kiper. 

10 

20. Gigant Traktor-Spychacz  
Auto o dużych gabarytach i ogromnej wytrzymałości. Posiada wiele ruchomych elementów 

uatrakcyjniających zabawę. Doskonałe do zabaw w plenerze. wym. min. 55 x 36,5 x 32 

cm 

10 

21. Wózek z klockami  

Wygodny kolorowy wózek edukacyjny z drewnianymi klockami w kształcie kostek z 
alfabetem cyferkami oraz znakami matematycznymi. wym. wózka  min. 29 x 27 cm; dł. 

rączki min. 30 cm; 26 klocków (bok sześcianu 4 cm); 

2 

22. Mata 2 w 1 
Mata edukacyjna 2w1 zawiera domek – pojemnik do przechowywania zabawek o 

wymiarze min. 25 x 25 38 cm oraz matę edukacyjną o wymiarach min. 25 x 38 x 78 cm, 

materiał: poliester. 

2 

23. Lalka bobas w ubranku. Dziewczynka  

Interaktywna lalka z miękkiego tworzywa sztucznego, która po naciśnięciu na brzuszek 
mówi. Przypomina swoim wyglądem prawdziwe dziecko w wieku niemowlęcym. Ubrana w 

przyjemne w dotyku kolorowe ubranko. wys.: min. 32 cm; materiał: tworzywo sztuczne. 

5 

24. Wieloryb na biegunach – niebieski  
Masywny i stabilny, z siedziskiem przeznaczonym dla 1-3 osób (w zależności od wieku 

dzieci). Do zabawy w domu lub na zewnątrz. wym. min. 105 x 43 x 36 cm 

5 
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25. Koń na biegunach  
Produkt w całości wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Powinien spełniać 

dwie funkcje: tradycyjny bujak a po wyczepieniu podstawy jako jeździk. W celu 
zapewnienia bezpiecznej zabawy siedzisko i rączki powinny być odpowiednio 

wyprofilowane. Kształt zabawki musi być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci 

powyżej 12 miesiąca. Wymiar min. 59 x35,3 x 53,5 cm. 

5 

26. Samochód Przygód  

Samochód posiada stacyjkę na kluczyk oraz moduł elektroniczny, ślizg o długości min. 150 

cm, antypoślizgowe schody za siedzeniem kierowcy i pasażera, wejście od strony kierowcy 
i pasażera, pojemnik spełniający funkcję skrzyni na zabawki lub piaskownicy pod maską 

samochodu. Produkt powinien być wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na 
promienie UV. Wymiary: min. 233 x 68 x 91 cm. 

2 

27. Domek z tworzywa 

Posiada ok. 4 różnorodne motywy umieszczone na ściankach domku. Przykładowe 
motywy: ściana sportowa: obręcz, tarcza do rzucania, piłka; ściana ze stacją benzynową: 

dystrybutor paliwa, telefon oraz specjalnie wyprofilowane detale; ściana ze sklepem 
spożywczym - barem szybkiej obsługi: podjazd pod okienko z okiennicami, kasa, półki 

wewnątrz domku oraz wyprofilowane akcesoria. 

wym. min. 140 x 124 x 147 cm 

2 

28. Tunel transparentny składany  

Tunel powinien być wykonany z transparentnej tkaniny w celu zapewnienia komfortu 
zabawy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Nie 

powinien wymagać montażu, by po zabawie można go było złożyć i schować do okrągłej, 

podręcznej torby. Wymiar tunelu: min. 60 x 180 cm 

5 

29. Silikonowe osłonki na narożniki. Przezroczyste 

Wykonane z sylikonu osłonki zabezpieczające ostre narożniki mebli by chronić małe dzieci 

przed urazami. 4 szt.; wym.: ok.3,5 x 3,5 x 2 cm; materiał: PCV; mocowanie: taśma 
dwustronna; kolor: przezroczysty; 

144 

30. Bezpieczna głowa 
Silikonowa taśma zabezpieczająca krawędzie mebli (100cm x 1cm) Powinna być 

wykonana z miękkiego i elastycznego tworzywa. Taśma ma chronić przed ewentualnymi 

urazami lub otarciami, które powodują ostre, chropowate krawędzie. Powinna być 
przezroczysta. W zestawie ma się znajdować min. 3 taśmy i samoprzylepna taśma 

montażowa.  

36 

31. Suszarka na kółkach - duża do ułożenia prac  
wym. min. 43 x 33 x 90 cm; ok. 25 poziomów do ułożenia prac; do suszenia prac 

plastycznych, pokryte lakierem epoksydowym, wymagają montażu wys. Min. 90 cm;  

9 

32. Straganik spożywczy 
Stragan z materiałową markizą oraz dodatkowym wyposażeniem między innymi owoce i 

produkty spożywcze, waga i kasa fiskalna. Minimum 18 elem.: wym.: min. 45 x 27 x 91 
cm; wys. blatu roboczego: ok. 45 cm; materiał: drewno, tkanina, tworzywo sztuczne 

9 

33. Nasadka profilowana zestaw 

Min. 15 szt. w ok. 5 kolorach. Wygodne uchwyty do pisania, nasadki na kredkę i ołówek w 
kształcie ergonomicznym, wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. 

18 

34. Zwierzęta. Liczmany 

Ok. 6 zwierząt (np.: krowa, owca, koń, kura, świnka i kaczka). Każde ze zwierząt 
występuje w ok. sześciu kolorach (np.: zielonym, żółtym, fioletowym, czerwonym, 

niebieskim i pomarańczowym); ok. 72 szt.; wym. ok. 2,5 cm 

9 

35. Warzywa liczmany 

Ok. 144 szt.; od ok. 3, 5 do ok. 5,5 cm; Np.: kukurydza, ogórek, bakłażan, marchewka, 

papryka i czosnek 

9 

36. Wagi 

W zestawie min. 2 wagi wraz z odważnikami. 

18 
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37. Piłki sensoryczne o różnych kształtach 
Zestaw zawiera min. 6 różnokolorowych miękkich piłeczek z tworzywa sztucznego, 

wypełnionych powietrzem. Każda piłka powinna posiadać inną fakturę powierzchni. 
Średnica min. 11 cm; materiał: tworzywo sztuczne 

9 

38. Wyprawka plastyczna dla 25-osobowej grupy dzieci na cały rok 

Skład wyprawki powinny wchodzić: Karton kolorowy A3 (15kol.) – min. 60ark. Tektura 
falista złota i srebrna A3 – min. 12ark. Papier rysunkowy biały A4 – min. 750ark. 

Plastelina zestaw klasowy – min. 2,4kg Brystol A4 – min. 250ark. Bibuła karbowana – 

min. 10 rolek. Pasy papieru wycinankowego – min. 300szt. Bibuła Tygrys - 1rolka Bibuła 
Leopard - 1rolka Bibuła Krowa - 1rolka Tektura falista beżowa – min. 50ark.Tempery 1-

litrowe – ok. 6 kolorów. Klej uniwersalny 1l. - 1szt. Kredki świecowe – grube (min. 12kol.) 
- 25op. Brystol biały A3 – min. 100ark. Papier wycinankowy A4 – min. 130 ark. Brystol 

kolorowy A4 -  min. 100szt. Papier rysunkowy kolorowy A3 – min. 150ark. Bibuła gładka – 
min. 30ark. Tektura falista kolorowa – min. 10ark. Kredki zestaw klasowy min. 60szt. - 

5op. Buteleczki z dozownikiem - 25szt. Samoprzylepne arkusze folii piankowej – min. 

10ark. Kolorowe ruchome oczka – min. 100szt. Druciki kreatywne kolorowe – min. 100szt. 
Pompony zwierzęce – min. 100szt. Pędzle standard okrągłe 4mm – min. 7szt. Pędzle 

standard okrągłe 8mm – min. 11szt. Pędzle standard płaskie 9mm – min. 7szt. Dziurkacz 
kombinerki i 4 wkłady – 1 zestaw. Teczka - 25szt. Nożyczki tradycyjne - 5szt. 

9 

39. Tabliczki żelowe z pisakiem  

Elastyczna płytka z grubej folii z magnetycznym żelem w środku. Po płytce można pisać i 
rysować bez końca dołączonym do zestawu sztyftem z metalową końcówką. Aby zmazać 

część obrazka lub zupełnie usunąć go z płytki, wystarczy tylko przetrzeć ją dłonią. 
Wymiary: A5 
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40. Szafa na łóżeczka i pościel na 16 szt. 

Szafa o wymiarach min. 141 x 60 x 200 cm. Posiada min. 17 wnęk. Typ: wolnostojący. 
Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Mebel osadzony na 

cokole. Szafa posiada min. 16 półek wykonanych z płyty MDF o grubości min. 6 mm.  Min. 

4 drzwi w rozmiarze: min. 69,9 x 77,6 / 107,8 cm wykonane z płyty MDF o grubości min. 
12 mm. Powierzchnia gładka. Uchwyt aluminiowy. 

5 

41. Łóżeczka przedszkolne niebieskie- zestaw 6 szt. 
Wymiar to min. 133 x 57 x 15 cm. Jest to łóżeczko w kształcie prostokąta o wadze ok. 4 

kg. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby 

niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie 
siateczki. Wysokość zgodna z normą. Materiał wykonania to: rurki stalowe, tworzywo 

sztuczne, tkanina. Dominującą barwą produktu jest niebieski. 

13 

42. Pościel. Komplet  
Bawełniana pościel w pastelowych kolorach, przystosowana wymiarami do w/w łóżeczka. 

Kołdra, poduszka, powłoczki, prześcieradło białe. - kołdra i poduszka 100% polycotton, 
temp. prania wkładów 30° - powłoczki i prześcieradło 100% bawełna, temp. prania 

powłoczek 60° - wym. poduszki 38 x 27 cm - wym. kołderki 110 x 94 cm - wym. 

prześcieradła 140 x 68 cm. Powłoczki na kołdrę i poduszkę. 100% bawełna, temp. prania 
60° - wym. powłoczki poduszki 38 x 27 cm - wym. powłoczki kołderki 114 x 98 cm; 

w trzech różnych kolorach po 26 szt. 
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*Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta oraz Deklaracja zgodności CE 

dostępne na wskazanej przez dostawcę stronie WWW 
 

Licencje wystawione na Publiczne Przedszkole w Jemielnicy  
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