
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawę, montaż i ustawienie mebli, wyposażenia, 
zabawek i pomocy dydaktycznych do Niepublicznego Przedszkola Edukoland w Szczecinku 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn.”Przedszkole Edukoland – szansą na 
terapię i edukację dziecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  2014-2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej;  
(Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.08.01.00-32-K037/19-00) 

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
39.16.10.00- 8 Meble przedszkolne 
39.17.30.00- 5 Meble do przechowywania 
39.53.10.00- 3 Dywany 
37.52.0000- 9  Zabawki 
39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 
39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 
37535200-9   Wyposażenie placu zabaw 

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, wniesienie, montaż i ustawienie następującego 
wyposażania: 
A.Wyposażenie sal przedszkolnych i przestrzeni wspólnych, zabawki i pomoce 
dydaktyczne, sprzęt multimedialny, zakup, dostawa i montaż placu zabaw wraz z 
przygotowaniem bezpiecznej nawierzchni 

L.p Nazwa przedmiotu zamówienia/
towaru

Ilość



1. Stoły 
Konstrukcja stołu z laminowanej 
płyty wiórowej w kolorze białym. 
Blat laminowany (laminat wysokiej 
jakości)  wykończony białym 
obrzeżem PCV . 
4 okrągłe nogi wykonane z 
lakierowanego na biało drewna 
bukowego z dokręcanymi 
końcówkami regulującymi 
wysokość. Ostatnia końcówka 
lakierowana na kolor blatu lub 
obrzeża. Nogi wkręcane na śrubę 
wewnętrzną. 

rozmiar „2” – wzrost 108-121 cm – 
noga + dwie dokrętki- 8 sztuk 

Kolor mebla: biały

2. Krzesełka przedszkolne dla dzieci w 
rozmiarach: 0, 1, 2  z białymi 
stelażami. 
- Ilość: 50 szt. 
20 szt.– w rozmiarze 0; 
20 szt.  – w rozmiarze 1; 
10 szt. – w rozmiarze 2; 
Wykonane są z naturalnej sklejki 
liściastej klasy I/I 
 Boki i oparcie krzesła wykończone 
w kolorze białym –lakier kryjący 
biały 
Siedziska krzeseł lakierowane na 
kolor biały 
Meble posiadają atest zgodny z 
polskimi normami w tym zakresie. 

8 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

50 sztuk- zdęcie poglądowe/przykładowe 



3. Szafa do zabudowy wnękowej 3m 
szerokość, 2,40m wysokość, z 
podziałem wewnętrznym na 25 
kompletów pościeli, oraz przestrzeń 
do przechowywania materiałów 
dydaktycznych i terapeutycznych.  
- Szafa wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
biały opal 
- Wykończenie obrzeży: ABS lub PCV 
o gr. 2 mm. 
- Fronty drzwiczek kolor biały opal 
wykonane z płyty MDF. 
-5 szkłydeł dużych o  wysokości 2 m 
i szerokość 60 cm 
5 skrzydeł pawlaczowych-  50 cm 
wysokości i szerokość 60 cm , 5 
półek na skrzydło 
Szafy z zawiasami- 28 zawiasów, 
system domyku TIP-ON 
Oklejona ABS o gr.0,8 mm 

1 sztuka 

  

4. Szafa do zabudowy wnękowej 4m 
szerokość, 2,40m wysokość, z 
podziałem wewnętrznym na 25 
kompletów pościeli, oraz przestrzeń 
do przechowywania materiałów 
dydaktycznych i terapeutycznych. 
- Szafa wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
biały opal 
-7 skrzydeł- szkłydła duże  wysokość 
2,5 m i szerokość 60 cm 
7 skrzydeł pawlaczowych wysokości 
50 cm i szerokość 60 cm , 5 półek na 
skrzydło ( z wyłączeniem skrzydeł 
pawlaczowych) 
Szafy z zawiasami -42 zawiasów, 
system domyku TIP-ON 
Oklejona ABS o gr.0,8 mm

1 szt. 



5. Zestaw szafek, długość 3m, 
szerokość 40cm dzielących 
przestrzeń sali zabaw na edukacyjną 
i rozrywkową. Z przeznaczeniem na 
gry, zabawki, podręczniki i pomoce 
edukacyjne. 
- Szafa wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
biały opal 
-Wysokość 80 cm, głębokość 40 cm 
Zawiasy 28 szt. i  14 TIP-ON 
 Oklejona Abs o grubości 0,8 mm 

16 skrzydeł małych 350 cm x 400 
cm

6. Zestaw szafek, długość 3m, 
szerokość 67cm dzielących 
przestrzeń sali zabaw na edukacyjną 
i rozrywkową. Z przeznaczeniem na 
gry, zabawki, podręczniki i pomoce 
edukacyjne 
- Szafa wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
biały opal 
- Wykończenie obrzeży: ABS lub PCV 
o gr. 0,8 mm. 
- 4 skrzydła ,głębokość 50 cm, 
wysokość 2,5 m 
4 skrzydła pawlaczowe 
28 zawiasów i 8 TIP-ON 

1 szt 

7. Szatnia wysokość 180cm i szerokość 
33 cm uchwyty 
-50 uchwytów i 2 wieszaki w środku 
4 zawiasy na szakę 
- Szafa wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
biały opal 
- Wykończenie obrzeży: ABS lub PCV 
o gr. 0,8 mm. 

1 szt.



8. Wyposażenie sali integracji 
sensorycznej- Domek lustrzany z 
akcesoriami 
Ścianki domku wykonane z płyty 
meblowej fornirowanej. Na 
wszystkich ścianach, suficie domku 
zainstalowane lustra akrylowe (tzw. 
bezpieczne lustra). Lustra  pełne, 
nie łączone z kilku mniejszych. Na 
podłodze znajduje się miękki 
materac. 
W skład domku ma wchodzić 
również: 
- kaskada światłowodowa 
sterowana bezprzewodowym 
pilotem  200 światłowodów o 3 
metrach długości 
- kolumna bąbelkowa automatyczna 
zmiana kolorów - 120cm, średnica 
10 cm 
- oświetlenie led UV - dodatkowe 
drugie, okrągłe wejście do domku z 
linkami UV, które reagują/świecą w 
oświetleniu UV 
- materac na podłodze 
- miękka osłona na podstawę 
kolumny 
Wymiary: 135 cm szerokość x 145 
cm wysokość x 140 cm głębokość.  

1 szt.

9. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- Podwiesie komplet na 
ścianę 
Podwieś wraz z 2 nogami z 
możliwością mocowania go do 
ściany. 

1 szt.

10. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- Plaoorma 
podwieszana z 2 wałkami 
Wymiary siedziska: 
długość 110 cm, szerokość 50 cm 
Waga około 5,9 kg

1 szt.

11. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej-Piłka z piłeczkami w 
środku 50 cm 

Piłka o średnicy 50 cm, 
przezroczysta, z 12 kolorowymi 
piłeczkami w środku.

1 szt.



12. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- Konik bujany 

Waga około 10 kg 
Max obciążenie 90 kg 

13. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Piłka z kolcami 
o średnicy 65cm  pokryta licznymi 
wypustkami na całej powierzchni

14. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Piłka rehabilitacyjne o średnicy 85 
cm.

15. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Piłka krzesło o średnicy 65 cm z 
wypustkami zapewniająca stabilne 
podparcie na podłożu.

16. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Ścieżka sensoryczna w 12 róznych 
rodzajach 
Przekątna dysku to 35cm.

17. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Ścieżka falista zielona 

Zestaw składa się z 8 
wyprofilowanych elementów o 
różnych fakturach, które połączone 
ze sobą, tworzą 
wąską ścieżkę.  
Wym. każdego elementu: 68 x 17 x 
11 cm.

1 szt.  Zdjęcie poglądowe 

12 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt.- Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



18. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Sorter do liczenia kształtów 

Gra zawiera: 

• 24 metalowe elementy do 
nakładania, 

• drewnianą podstawę i 
cztery metalowe elementy, 
które można łączyć 
drewnianym łącznikiem 
oraz zabezpieczać przed 
upadkiem konstrukcji 

• kostkę. 
Całość zapakowana w tubę. 
Długość elementu ok. 28cm. 

19. Wyposażenie Sali integracji 
sensorycznej- 
Wieża sensoryczna z figurkami 

Wszystkie cegły mają otwór, w 
których znajduje się sześć różnych 
figurek.

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

2 szt. Zdjęcie poglądowe 



20. Logorytmika 
W zestawie Logorytmika znajdują 
się: 

• program mulqmedialny na 
pendrive, 

• profesjonalny mikrofon, 

• przewodnik 
metodyczny zawierający pro
pozycje scenariuszy zajęć 
oraz zestawy tekstów 
terapeutycznych. 

Wymagania techniczne 
System operacyjny: Windows 7/8.x/
10 - wersje 32- i 64-bit 
Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-
bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) 
Procesor: 2,4 GHz 
Karta graficzna pracująca z 
rozdzielczością 1024x768 
Karta dźwiękowa, głośniki lub 
słuchawki, mikrofon zewnętrzny 
(zalecany) 
Mysz lub inne urządzenie 
wskazujące 
Port USB 2.0/3.0 
1 GB miejsca na dysku twardym 
Wymaga zainstalowanego 
oprogramowania Adobe Flash 
Player 
Wymaga zainstalowanej 
przeglądarki plików PDF 

1 szt.



21. LOGOPEDIA PRO – LOGO-GRY 
W zestawie LOGO-GRY znajdują 
się: 

• program 
mulQmedialny na 
pendrive, 

• profesjonalny 
mikrofon, 

• Przewodnik 
metodyczny zawierając
y propozycje 
scenariuszy zajęć oraz 
zestawy tekstów 
terapeutycznych. 

Wymagania techniczne 
System operacyjny: Windows 7/8.x/
10 - wersje 32- i 64-bit 
Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-
bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) 
Procesor: 2,4 GHz 
Karta graficzna pracująca z 
rozdzielczością 1024x768 
Karta dźwiękowa, głośniki lub 
słuchawki, mikrofon zewnętrzny 
(zalecany) 
Mysz lub inne urządzenie 
wskazujące 
Port USB 2.0/3.0 
300 MB miejsca na dysku twardym 
Wymaga zainstalowanego 
oprogramowania Adobe Flash 
Player 
Wymaga zainstalowanej 
przeglądarki plików PDF 

1 szt.



22. Wyposażenie Sali Integracji 
Sensorycznej 
Edukacyjne hantle 

Część ciężarków jest w paski, część 
w biało-czarną kratę, a jeszcze inny 
element – w groszki. Po jednej 
s t r o n i e n a s z y t o g w i a zd kę i 
słoneczko, a po drugiej znajduje się 
lusterko i doczepione, mięciutkie 
kó łko . Ponadto, na jeden z 
ciężarków założono plasqkowe 
obręcze. Zabawka jest w pełni 
bezpieczna dla dzieci i polecana już 
od trzeciego miesiąca życia.  

Długość ciężarka - 16 cm

23. Dywany do sal przedszkolnych 
4m/4m ze sztucznej trawy, 
posiadające atest trudnopalności Cfl 
lub Bfl

2 szt.

24. Deska do balansowania 

Wymiary : 90 x 30 cm 
Waga: 2 kg 
Obciążenie do 100 kg 
Bukowe drewno warstwowe. Lakier 
półprzezroczysty na bazie wody.

25. Dzieci Pana Astronoma 
Bajka autorstwa Wandy 
Chotomskiej z muzyką Adama 
Markiewicza. 
• płyta CD

1 szt.

26. Calineczka 
Bajka H. Ch. Andersena w adaptacji 
Elżbiety Bussold, z muzyką Ryszarda 
Sielickiego. 
• płyta CD

1 szt.

27. Ali Baba i czterdziestu rozbójników 
bajka ze zbioru „Baśni tysiąca i 
jednej nocy” w adaptacji Antoniego 
Marianowicza, z muzyką Ryszarda 
Sielickiego. 
• płyta CD

1 szt.

3 szt. Zdjęcie poglądowe 

2 szt. (2 komplety po 2 sztuki w komplecie) 
Zdjęcie poglądowe 



28. Księżniczka na ziarnku grochu 
Bajka H. Ch. Andersena w adaptacji 
Jana Brzechwy, z muzyką 
Mieczysława Janicza. 
• płyta CD

1 szt.

29. Czerwony Kapturek 
Bajka na płycie CD

1 szt.

30. Skarb fabrykanta 
Książka Kaliny Jerzykowskiej „Skarb 
fabrykanta czyli … tuzin teatrów 
Felka Molierka” wraz z płytą CD 
zawierającą piosenki i nagrania 
podkładów muzycznych do 
piosenek 
format: 19 x 19 cm 
• 24 str.

1 szt.

31. Przygody Piotrusia Pana 
Bajka na płycie CD

1 szt.

32. Wyprawa po skarby 
Bajka Jadwigi Kozieradzkiej w 
reżyserii Stanisława Pieniaka, z 
muzyką Marka Stefankiewicza. 
• płyta CD 
• zeszyt

1 szt.

33. Recykling odpadów – puzzle 
54 elem. • wym. po złożeniu 32,5 x 
47,5 cm

1 szt.

34. Oszczędzaj wodę i chroń środowisko 
– puzzle 
 54 elem. • wym. po złożeniu 32,5 x 
47,5 cm

1 szt.

35. Oszczędzaj energię i chroń 
środowisko – puzzle 
54 elem. • wym. po złożeniu 32,5 x 
47,5 cm

1 szt.

36. Bajki-grajki: znane baśnie dla dzieci 
starszych 
Płyta CD

1 szt.

37. Wywrotka dla dzieci 

Pojazd budowlany z drewna i 
tworzywa sztucznego.  
• wym. 26 x 14,5 x 16,5 cm

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

 



38. Buldożer 

Pojazd budowlany z drewna i 
tworzywa sztucznego 

• wym. 26,5 x 14,5 x 14,5 cm 

39. Drewniany piętrowy parking 

4-poziomowy parking z podjazdami 
i windą dla samochodów 
umieszczoną na środku (winda jest 
ruchoma ze sznureczkiem i korbką) 
• lądowisko dla helikopterów • mini 
stacja benzynowa • 2 drewniane 
autka • drewniany helikopter  
• wym. 48 x 30 x 37,5 cm

40. Drewniane tory z pociągiem 59 
elementów 

 Drewniane tory, z pociągami i 
innymi akcesoriami w komplecie.  
wym. całkowite 50 x 42,5 x 10 cm 
• 2 elem. pociąg 
• 31 torów i 28 dodatkowych 
akcesoriów 
• 59 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 
cm do 17 x 9,5 x 1,5 cm 

41. Ambulans z dźwiękiem 

2 elem. o wym. 8,7 x 2,8 x 4,7 cm i 
9,5 x 3 x 4,5 cm

42. Radiowóz z więźniem 

2 elem. o wym. 8,7 x 2,8 x 5,1 cm i 
9,7 x 2,7 x 4,5 cm

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

4 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



43. Wóz strażacki z dźwiękiem 

2 elem. o wym. od 4,2 x 2,3 x 1,8 
cm do 9,5 x 3 x 4,5 cm

44. Liść ażurowy mały - Dekor 
Ozdobne aplikacje w kształcie liści 
wykonane z tworzywa PET. Do 
samodzielnego montażu za pomocą 
taśmy montażowej lub kleju 
montażowego. 
 
wym. 53 x 49,5 x 1,5 cm

45. Liść ażurowy duży - Dekor 

Ozdobne aplikacje w kształcie liści 
wykonane z tworzywa PET. Do 
samodzielnego montażu za pomocą 
taśmy montażowej lub kleju 
montażowego. 
 
wym. 40 x 78 x 1,5 cm

46. Mata – kształty, kolory, liczby 

Uczy kolorów, kształtów oraz 
liczenia w zakresie od 1 do 10 
również w czasie gier ruchowych. 
• okrągła winylowa mata o śr. 122 
cm 
• 5 dmuchanych kostek o wym. 12,7 
cm 
• 5 woreczków z grochem o śr. 8 cm 
• instrukcja 
• od 3 lat

47. Gra Jenga 

Gra zręcznościowa, polegająca na 
układaniu jak najwyższej wieży, 
poprzez przenoszenie klocków z 
dołu wieży na szczyt. Gra ćwiczy 
koncentrację i zręczność. • 54 elem. 
o wym. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



48. Grzybobranie – gra edukacyjne 

To popularna gra, w trakcie której 
gracze wędrują po planszy i zbierają 
grzyby. Po drodze spotykają ich 
różne przygody. Po drugiej stronie 
planszy znajduje się druga gra: 
Cudowna podróż. W trakcie tej gry 
gracze muszą wykonywać zabawne 
zadania opisane na kolejnych 
polach planszy. 
• dwustronna plansza o wym. 42 x 
31 cm • 25 grzybków • 18 żetonów 
ze zwierzątkami • kostka do gry • 4 
pionki • 4 koszyczki • dla 2-4 graczy

49. Patyczaki – gra edukacyjna 

Zabawa polega na układaniu 
obrazków z patyczków.  
• 48 plasqkowych patyczków w 4 
kolorach: żółty, czerwony, niebieski, 
zielony o wym. 12 x 1,5 cm 
• 8 dwustronnych plansz z 
wzorkami do układania o wym. 22,7 
x 14 cm 
• instrukcja 
• dla 1-2 graczy 
• od 3 do 6 lat

50. Gram w kolory – gra edukacyjna 

Gra zawiera koło kolorów z wirującą 
wskazówką. 
• 48 tafelków w 8 kolorach o wym. 
4,8 x 4,8 cm 
• 4 dwustronne plansze o wym. 
23,5 x 16 cm 
• instrukcja 
• od 3 lat

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



51. Zgadnij Kto to?- gra edukacyjna 

Gra rozwijająca spostrzegawczość, 
umiejętność zapamiętywania i 
kojarzenia - trzeba jak najszybciej 
odnaleźć właściwą twarz wśród 
wielu innych. Jedno sprytne pytanie 
może wyeliminować kilka kart za 
jednym razem. Wygrywa ten, kto 
pierwszy rozpozna tajemniczą twarz 
wybraną przez przeciwnika. 
• 48 plasqkowych ramek 
• 2 plansze 
• 2 arkusze z postaciami 
• 4 podpórki 
• 4 znaczniki postaci 
• 2 znaczniki punktacji 
• wym. 25,5 x 25,5 cm 
• dla 2 graczy

52. 4 Pory roku- Gra edukacyjna 

Loteryjka edukacyjna zawierająca 3 
gry. Uczy spostrzegawczości 
analizowania obrazu i kojarzenia 
sytuacyjnego. Ilustracje zachęcają 
do opowiadania, co o danej porze 
roku robią dzieci na obrazku. 
• 4 dwustronne plansze o wym. 
23,5 x 16 cm 
• 35 kartoników o wym. 4,2 x 4,2 
cm 
• dla 2-4 graczy

53. Kot w worku – gra edukacyjna 

Elementy z grubej tektury 
umieszczone w woreczku. Dziecko 
za pomocą dotyku musi rozpoznać, 
co przedstawia wylosowany 
element. Następnie umieszcza 
żeton na planszy, na takim samym 
obrazku jak wylosowany. 
• 9 dwustronnych plansz o wym. 15 
x 15 cm 
• 27 obrazków 
• dla 1-4 graczy

1 szt. Zdjęcie pogladowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



54. Memory Jedzenie- Gra edukacyjna 

Gra tematyczna ćwicząca pamięć 
wzrokową, umiejętność kojarzenia, 
logiczne myślenie i koncentrację. 
Wzbogaca słownictwo z zakresu 
danego tematu (zwierzęta, jedzenie, 
kultura, miejsca). W trakcie gry 
uczestnicy kolejno odkrywają po 
dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to 
gracz ją zabiera, jeżeli nie, obrazki 
trafiają na poprzednie miejsce. • 34 
elem. (17 par) o wym. 9 x 9 cm

55. Domino- gra edukacyjna 

Domina polegają na 
dopasowywaniu identycznych 
obrazków widocznych na 
kartonikach lub takiej samej liczby 
kropek. 

 28 elem. o wym. 7,5 x 3,5 cm 
• dla 1-4 graczy

56. Zagadki Smoka Obiboka – gra 
edukacyjna 

Zestawy zawierają 135 kart, na 
których po jednej stronie znajdują 
się rymowane zagadki, a po drugiej 
kolorowe ilustracje-odpowiedzi. W 
nagrodę za prawidłowo rozwiązaną 
zagadkę dzieci otrzymują element 
pasujący do obrazka. 

135 kart z zagadkami o wym. 9,2 x 7 
cm 
• 36 żetonów o śr. 1,9 cm 
• 6 plansz o wym. 10,5 x 15 cm 
• dla 1-4 graczy

57. Pachołki z cyferkami 

Do zabaw ruchowych z 
wykorzystaniem cyfr od 0 do 9. 
• wys. 23 cm 
• 10 szt.

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

 



58. Liść ażurowy średni- dekor 

Ozdobne aplikacje w kształcie liści 
wykonane z tworzywa PET. Do 
samodzielnego montażu za pomocą 
taśmy montażowej lub kleju 
montażowego. 
 
wym. 50 x 57,5 x 1,5 cm

59. Szarfa żółta 

1 szt. 
• szer. 3 cm 
• dł. 100 cm

60. Szarfa niebieska 

1 szt. 
 szer. 3 cm 
• dł. 100 cm

61. Szarfa czerwona 

Szarfy wykonane z taśmy 
polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 
cm • szer. 3 cm

62. Szarfa zielona 

Szarfy wykonane z taśmy 
polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 
cm • szer. 3 cm

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 



63. Tablica magnetyczna biała 

Tablica biała suchościeralna o 
powierzchni magnetycznej 
ceramicznej. Rama wykonana z 
profilu aluminiowego w kolorze 
srebrnym, wykończona popielatymi 
narożnikami. 10 lat gwarancji na 
powierzchnię lakierowaną. 

wym. 170 x 100 cm

1 szt.

64. Lustro logopedyczne małe 

Lustro w drewnianej ramie z 
podpórką. 

wym. bez ramy 25 x 25 cm

65. Lustro 80 x 80 

Kwadratowe lustro w ramie ze 
sklejki o gr. 15 mm. Mocowane do 
ściany na 4 śruby (rama posiada 
nawierty o śr. 5 mm). Po 
zawieszeniu lustro odstaje od ściany 
na ok. 2,5 cm. # wym. całkowite 80 
x 80 cm # wym. lustra 68 x 68 cm.

66. Pojemnik buda 

Wykonany z płyty laminowanej w 
tonacji brzozy, o gr. 18 mm. 
 
Buda z otwartym dachem, może być 
przeznaczona na zabawki i klocki. 
 
• wym. 60 cm x 42 cm x 65 cm

67. Lalka Paola Reina 32cm 

Wielkość laleczki: 32 cm 
Na strój laleczki składa się: 
- sukienka 
- rajstopy 
-opaska 
-buciki 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

1 szt. Zdjecie poglądowe 



68. Viking Toys, pojazd Śmieciarka  

Wym.: 330 x 230 x 230 

69. Viking Toys, traktor Ecoline 

Wym.: 350 x 180 x 170

70. Viking Toys, Mighty, pojazd Jeep 
wojskowy 

Wym.: 285 x 135 x 145

71. LEGO 10717 CLASSIC 1500 EL. 
KLOCKI KLOCKI 

72. Klocki LEGO CLASSIC zestaw 
KREATYWNE budowle MOTYL 

7 szt. - Zdjęcie poglądowe 

7 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

8 szt. Zdjęcie poglądowe 

5 szt. Zdjęcie poglądowe 

 

10 szt. Zdjęcie poglądowe 



73. LEGO CLASSIC 11004 POMYSŁOWE 
OKIENKA 

74. Zestaw gier planszowych i 
karcianych Granna – różne rodzaje

20 szt.

12 szt. Zdjęcie poglądowe 



75. Casio AP-270 BK - pianino cyfrowe 

Kolor biały 

Ilość klawiszy: 88 

Rodzaj klawiatury: Tri-sensor Scaled 
Hammer Acqon Keyboard II 

Wykończenie klawiszy: Syntetyczny 
heban i kość słoniowa 

Czułość: 3 poziomy czułości, wył. 

Maksymalna polifonia: 192 

Ilość wbudowanych brzmień: 22 

Brzmienie pianina stereo: Tak 

Hex Layer: Brak 

Warstwy: Tak (Poza dźwiękami 
basowymi) 

Podział klawiatury: Tak 

Odpowiedź młotków: Tak 

Rezonans strun: Brak 

Rezonans tłumików: Tak 

Symulator klapy: Brak 

Symulator Key Off: Brak 

Przydźwięk tłumików: Brak 

Efekty cyfrowe: 8 

Ilość wbudowanych rytmów: Brak 

Ilość wbudowanych utworów: 60 

Otwierana klapa wierzchnia: Brak 

Funkcja lekcji: Tak, Wł./ wył. Parqi 

Rejestrator MIDI: 2 ścieżki, 1 utwór 

Rejestrator audio/odtwarzacz: Brak 

Tryb Duetu: Tak 

Metronom: Tak 

Pedały: 3 (Tłumiki, So~, Sostenuto) 

Pozycja półpedału:Tak 

Transpozycja: 2 oktawy (-12 
półtonów, 0, +12 półtonów) 

Kontrola strojenia: A4 = 415.5Hz ~ 
440.0Hz ~ 465.9Hz 

Wyświetlacz: Brak 

Wejście słuchawkowe: 2 (Standard 
jack stereo) 

Złącze na pedały: Brak 

Połączenie listwy z pedałami: Tak 

1 szt. Zdjęcie poglądowe 



76. Viking Toys, śmieciarka  

wym. 224 x 200 x 299 

77. Laptop Lenovo L340 
 
- procesor Intel Intel i5-9300HF 
2,4GHz 
- 8GB pamięci RAM 
- dysk SSD 256GB 
- ekran 15,6", rozdzielczość FHD 
(1920 x 1080) 
- podświetlana klawiatura 
- Kamera HD 720p z mikrofonem 
stereo i fizyczną osłoną obiektywu 
- Gniazdo blokady antykradzieżowej 
Kensington Lock 
- system Windows 10 
- złącze HDMI 
- złącza USB 3.1 oraz USB C

1 szt.

78. Ekran AVTEK Touchscreen 5 Lite 55" 
 
Rozmiar ekranu 55" 
20 punktów dotyku 
Wbudowany komputer z systemem 
Android 
Rozdzielczość panelu    3840 x 2160 
Żywotność panelu    30.000 h 
Wbudowane głośniki    2x 8 W

1 szt.

8 szt. Zdjęcie poglądowe 



80. Adaptacja bezpiecznej nawierzchni 
pod plac zabaw 

Powierzchnia terenu całkowita 
przeznaczona na plac zabaw to  
200m2 
Prace niezbędne do przygotowania 
bezpiecznej nawierzchni pod plac 
zabaw. 
Plac zabaw znajduje się na drugim 
piętrze budynku. 

1. Wykonanie hydroizolacji masą 
dwukomponentową/odporną na 
naciski i ewentualne ścieranie wraz 
z wywinięciem na ściany 
200m2/210m2 
2.Ułożenie wykładziny np,,trawki'' 
200m2 
3.Wykonanie ok.40 otworów w 
styropapie/gr 30cm 
4.Zamocowanie kotew w stropie 
żelbetowym  40 szt. 
5.Wypoziomowanie i 
zalanie ,,szklanek ''betonowych do 
zamocowania stóp urządzeń 
-wyposażenia placu zabaw 
6.Zamontowanie wyposażenia 
7.Montaż odbojów /osłon/ 
ogniomurów i ścian budynku z 
paneli kompozytowych /wys panele 
długość ca 70m 
8.Transport ręczny /2 piętro/ 

1 szt.

81. Wyposażenie placu zabaw 
Lokomotywa 

Specyfikacja materiałowa: 
słupy nośne 10 x 10 – stal 
malowana cynkowana ogniowo 
przejście rurowe – rura PP 
barierki + elementy ozdobne – płyta 
HPL z certyfikatem trudnopalności  
Maksymalna wysokość upadkowa 
(HIC) : 90 cm

1 szt.



82. Wyposażenie placu zabaw 
Lokomotywa 
Specyfikacja materiałowa: 
słupy nośne 10x10 cm – stal 
malowana ogniowo, 
przejście rurowe – rura PP 
barierki + elementy ozdobne – płyta 
HPL z certyfikatem trudnopalności 
Maksymalna wysokość upadkowa 
(HIC) : 90 cm

1 szt.

83. Wyposażenie placu zabaw 
Domek  

Specyfikacja: 

podest 150x150 cm - dach 
dwuspadowy 

tablica do rysowania kredą, gra 
„KÓŁKO I KRZYŻYK” 

panel „ AUTO”, panel „ LABIRYNT” 

ławeczka do siedzenia, słupy nośne 
10x10 cm drewno klejone 

montaż na kotwach stalowych 
cynkowanych ogniowo 

Specyfikacja materiałowa 

słupy nośne 10x10 cm – stal 
malowana cynkowana ogniowo, 

dach, panele płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności 

gra „ KÓŁKO I KRZYŻYK” – tworzywo 
PVC , 

tablica do rysowania – płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności 

Wymiary 

Szerokość: 1,70 m 

Długość: 1,75 m 

Wysokość: 2,30 m 

Maksymalna wysokość 
upadkowa(HIC): 0,9 m 

Wymiary strefy funkcjonowania 
szerokość: 4,60 m 

Wymiary strefy funkcjonowania 
długość: 4,75 m 

Głębokość fundamentowania: -0,50 
m

1 szt.



84. Wyposażenie placu zabaw 
Zestaw 

Specyfikacja: 

wieża z dachem h = 2,5 m (podest h 
= 60 cm) 

wieża h = 1,5 m (podest h = 60 cm) 

zjeżdżalnia 

wejście po schodach 

wejście trap 

panel „LICZYDŁO” 

panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM” 

słupy nośne - profil stalowy 7x7cm 
zabezpieczony podkładem 
cynkowym + malowany proszkowo, 

podesty , schody – płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności 

dachy i bariery, sklepik - płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności 

zjeżdżalnia -blacha nierdzewna + 
ew.HPL z certyfikatem 
trudnopalności 

poręcza, wejścia/zejścia i uchwyty, 
rurki stalowe nierdzewne, 

Wymiary 

Szerokość: 2,25 m 

Długość: 2,77 m 

Wysokość: ~2,50 m 

Maksymalna wysokość upadkowa: 
0,60 m

1 szt.



85. Wyposażenie placu zabaw 
Zestaw 

Wieża z dachem h=3 m (podest h = 
90 cm) 2 x wieża h = 2 m (podest h 
= 90 cm) zjazd strażacki wejście 
łukowe zjeżdżalnia trap wejściowy 2 
x trap wspinaczkowy przejście 
linowe most poziomy belka 
balansujaca wejście drabinka 
pionowa 

Specyfikacja materiałowa  

słupy nośne - profil stalowy 7x7cm 
zabezpieczony podkładem 
cynkowym + malowany proszkowo, 
podesty , schody – płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności dachy i 
bariery, sklepik - płyta HPL z 
certyfikatem trudnopalności 
zjeżdżalnia -blacha nierdzewna + 
ew.HPL z certyfikatem 
trudnopalności poręcza, wejścia/
zejścia i uchwyty, rurki stalowe 
nierdzewne, Wymiary Maksymalna 
wysokość upadkowa: <1m

1 szt.


