
                    

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 2 do zapytania  

ofertowego z dnia 03.09.2014 
 

Wykaz zamawianych materiałów – druk ofertowy 
 

L.p. Nazwa pomocy dydaktycznej Ilość Cena 
brutto 

1. Liczydło na stojaku ze sklejki, z metalowymi mocowaniami, rama z 
drewna brzozowego; wym. ok. 68x60x120 cm 

2  

2. Ścienna mapa fizyczna Polski- makatka wykonana z miękkiej pianki 
pokrytej kolorowym filcem lub w formie dywanu na ścianę, z 
przyczepianymi elementami np. Warszawa, Kraków, Tatry 

2  

3. Głoski do zabawy- gra edukacyjna od 5 lat, w 4 wariantach, kształcąca 
słuch fonemowy i koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową, 
koncentrację słuchową 

2  

4. Sylaby do zabawy- j. w. 2  
5. Puzzle Poznaj litery- układanka literowa pomagająca opanować 

znajomość wszystkich liter alfabetu 
4  

6. Domino sylabowe- na każdej kostce 2 sylaby otwarte, min. wym. kostki 
3,5x7; ok. 24 kostek 

4  

7. Znaki drogowe w woreczku- min. 16 znaków: patyki i stojaki z drewna, 
górna część z plastiku, woreczek z tkaniny 

2  

8. Waga tradycyjna- klasyczna, z 2 zdejmowanymi pojemnikami; do ważenia 
drobnych produktów stałych; dług. ok. 33 cm, wys. ok.11 cm 

2  

9. Drewniana waga z metalowymi szalkami i 6 odważnikami, wym. ok. 
31x30 cm 

2  

10. Matematyczny bączek-drewniana plansz, wym. ok. 22x22x3cm, z cyframi, 
min. 2 drewniane baczki o wys. ok. 4 cm  

2  

11. Drzewo makatka – 4 pory roku, z miękkiej pianki pokrytej kolorowym 
filcem; z ok. 39 ruchomymi  elementami charakterystycznymi dla każdej 
pory roku; wym. ok. 130x80 cm 

4  

12. Makatka :W sadzie- wykonana j. w.; z  ok.28 elem. Ruchomymi; wym. ok. 
150x85 cm 

2  

13. Makatka: Ekosystem- zestaw 3 dywanów, z otworami do zawieszenia na 
ścianie; w zestawie min. 24 elem. przyciągane elektrostatycznie do 
dywanów; wym. ok.119x79 cm 

2  

14. Makatka: Kalendarz: wykonana j. w. ; z kieszonkami na umieszczenie 
kartoników z zapisem roku, nazwami miesięcy i dni tygodnia; w zestawie 
min. 6 plansz do oznaczenia aktualnego stanu pogody oraz kolorowe 
oznaczenia pór roku z typowymi dla nich atrybutami; przy kieszonkach na 
nazwy miesięcy i dni tygodnia- guziki do zawieszenia strzałki; wym. ok. 
150x90 cm 

2  

15. Makatka np. typu Kot Pyś: wykonana j. w. ubierany w pory roku- 
kolorowe miękkie ruchome elementy stroju i akcesoria (ok. 23 elem.) , 
które kot trzyma w łapach, dostosowane są do 4 pór roku; wym. ok. 
70x30cm 

2  

16. Gra typu np. Kolorowe rybki: zawiera min.12 rybek z magnesami i 2 2  



 
 

2 
 

wędki z magnesami 
17. Układanka typu Cyferkowe dłonie- drewniana tabliczka z ruchomymi 

nakładanymi palcami w 6 kolorach, z liczbami od 1 do 10; wym. tabliczki 
ok. 38x21 cm 

20  

18. Dywan twister- dywan z dłońmi i stopami w 4 kolorach; wym. ok. 
200x100cm 

2  

19. Kreatywna miarka wzrostu- kolorowa miarka do mierzenia wzrostu; 
posiada ok. 38 elem.( do wykonania razem z dziećmi); skala pomiaru ok. 
od 50 do 150 cm; w zestawie 2 szt. 

2  

20. Puzzle tematyczne „ Cztery pory roku”- zestaw puzzli do ułożenia 4 plansz 
przedstawiających zmiany w przyrodzie i czynności charakterystyczne dla 
poszczególnych pór roku; ok. 40 elem.; wym. jednej układanki ok. 
65x10,5 cm 

4  

21. Miarka typu Violinka- kolorowa miarka do mierzenia wzrostu, zawieszana 
na ścianie, skala pomiaru: 80-150 cm 

2  

22. Puzzle tematyczne np.  „Plac zabaw”- min. 45 elem. , o dużym rozmiarze; 
zgrubego kartonu, wym. ok. 58x38,5 cm 

4  

23. Tablica magnetyczna bardzo duża-z ramką, z czarnym flamastrem i 
zmazywaczem; wym. ok. 47x67 cm 

2   

24. Makatka np. :Lokomotywa- zestaw – z miękkiej gąbki pokrytej tkaniną; w 
zestawie: lokomotywa wym. ok. 41x31 cm, 3 wagoniki wym. ok. 40x23 
cm, każdy wagon z min. 5 oknami- kieszonkami(o wym. ok. 6x7 cm) do 
umieszczenia zdjęć dzieci, ok.45 chmurek z minami( 15 radosnych, 15 
neutralnych, 15 smutnych)  

2  

25. Makatka : lokomotywa - wagonik (dodatkowy do zestawu j. w.) 4  
26. Układanka typu Już czytam- ok.12 portretów zwierząt z podpisami( nazwy 

4-literowe);książeczka z instrukcją i wierszykami o tych zwierzętach; 
kostka do gry; wym. obrazka ok. 9x9,5 cm 

10  

27. Pacynki bajki- zestaw np. Królewna, Rycerz, Smok, Dobra Wróżka; wym. 
ok. 25 cm; 4 szt. 

2zest.  

28. 
 

Pacynki Czerwony Kapturek- j/w: Wilk, Gajowy, Babcia, Czerwony 
Kapturek 

2zest  

29. 
 
 

Plansze tematyczne :Drzewa liściaste i iglaste-2 szt., Warzywa 2- 2 szt.- 
zalaminowane dwustronne, wym. ok. 61x86 cm 

4 
 
 

 

30. 
 
 

Mozaika z klipsami- mozaika o dowolnym kształcie, wym. ok. 30x20 cm, 
klipsy ok. 300 elem. o wym. ok.1,5x1,5 cm, w min. 8 kolorach 

2 
2 
2 

 

31. Torba z instrumentami 2  
32. Dzwonki z rączką 2  
33. Alfabet (drewniane klocki) drukowane- z nadrukami wielkich i małych 

liter drukowanych; min. 12 klocków w 1 pudełku, wym. min. klocka 3x3 
cm 

20 
kompletów: 
10 wielkich,  
10 małych 

 

34. Alfabet (drewniane klocki) pisane-j/w 20  
35. Zestaw do nauki liczenia w zakresie 10-drewniane pudełko o wym. ok. 

22x22x6 cm, składające się z min. 10 podstawek do umieszczania 
obrazków i liczmanów, min. 10 tabliczek z dłońmi, min. 10 tabliczek z 
liczbami, min. 10 tabliczek z przedmiotami 

2  

36. Liczmany- kolorowe żetony lub o in. kształcie, wym. ok. 3 cm, min. 20 
elem. 

2  

37. Liczbowe przewlekanki-drewniane lub plastikowe elementy do 2  
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przewlekania np. w kształcie dłoni lub liczb, w różnych kolorach i z różną 
ilością dziurek do nawlekania, w zestawie min. 60 szt. I 6 sznureczków 

RAZEM  
 

L.p. Nazwa materiałów plastycznych Ilość Cena 
brutto 

  1. Wyprawka plastyczna dla 25- osobowej grupy dzieci na cały rok. Wyprawka 
powinna zawierać:( nie mniej niż)- Karton kolorowy A3(15 kolorów)-60 arkuszy, 
- Tektura falista złota i srebrna A3- 12 arkuszy 
- Papier rysunkowy biały A4-750 arkuszy 
- Plastelina zestaw klasowy- nie mniej niż2,5 kg 
- Brystol A4 - 250 arkuszy 
- Bibuła karbowana10 rolek w różnych kolorach 
- Akwarele nie mniej niż 8 opakowań 
- Pasy papieru wycinankowego 300sztuk 
- Bibuła Tygrys 1 rolka 
- Bibuła Leopard 1 rolka 
- Bibuła Krowa 1 rolka 
- Tektura falista beżowa nie mniej niż 50 arkuszy 
- Tempery 1- litrowe w 6 kolorach 
- Klej uniwersalny 1- litrowy - 1 sztuka 
- Kredki świecowe grube 12 kolorów - 25 opakowań 
- Brystol biały A3- 100 arkuszy 
- Papier wycinankowy w 12 kolorach A4- 130 arkuszy 
- Brystol kolorowy( co najmniej 12 kolorów) A4-100szt. 
- Bibuła gładka w 12 kolorach - 30 arkuszy 
- Tektura falista kolorowa ( w co najmniej8 kolorach)- 10 arkuszy 
- Kredki ołówkowe kolorowe( zestaw klasowy 60 sztuk)- 5 opakowań 
- Buteleczki z dozownikiem-20 sztuk 
- Samoprzylepne arkusze foli piankowej - 10 arkuszy 
- Kolorowe ruchome oczka- 100 sztuk 
-Druciki kreatywne kolorowe - 100sztuk 
- Pompony zwierzęce - 100sztuk 
- Pędzle standard okrągłe 4mm- 7 sztuk 
- Pędzle standard okrągłe 8 mm- 11 sztuk 
- Pędzle standard płaskie 9mm- 7 sztuk 
- Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 1 zestaw 
-Teczka na prace plastyczne 25 sztuk  
- Nożyczki tradycyjne - 5 sztuk 
- Nożyczki plastikowe ze wzorkami- 1 zestaw ( 3 wzorki w zestawie) 
 

4szt.  

2. Nożyczki plastikowo- metalowe w 4 wzorki( każdy wzorek inny np. ząbki, fale i in.) 2zest.  
3. Suszarka: duża metalowa na kółkach o wymiarach nie mniejszych niż43x33x90cm,  

składająca się z 25 poziomów do ułożenia prac;  w dowolnym pastelowym kolorze 
2  

4. Dziurkacze metalowe z plastikową obudową o wymiarach minimum 2,5cm, po 2 
sztuki każdego kształtu, przedstawiające: aniołka, choinkę ,liść klonu, kwiatek, 
słońce, śnieżynkę, motyla, serce 

16 szt..  

5. Pianki do modelowania w pięciu kolorach, po 2opakowania w pojemnikach nie 
mniejszych niż 0,2kg,w kolorze zółtym, czerwonym, purpurowym, niebieskim, 
zielonym 

10szt.  

   6. Magnesy do tablicy -duży zestaw 120 sztuk, średnica 2,5 cm, kolorowe 2 zest  
7. Fartuszki dla dzieci przedszkolnych do malowania, bez rękawów; w kilku kolorach, 15  



 
 

4 
 

nie mniej niż 45 szt. komp. 
8. Szablony, stemple z elastycznego  tworzywa, gładkie, o wymiarach, 15x15cm (nie 

mniejszych) o bezpiecznych krawędziach, przylegające do kartki, o łatwo 
zmywalnej powierzchni, do wielokrotnego stosowania. każdego szablonu po 2 
sztuki, nie mniej niż 16 szablonów, w każdym zestawie po 6 wzorów  
przedstawiających: ogród – 6 stempli np motyl, tulipan, konewka, ślimak, dynia, 
słoneczni; warzywa- np: marchew, pomidor, sałata,  burak, papryka, groszek (lub 
inne); zagroda- np: koń, krowa, świnia, baran, kot, pies (lub inne); ptaki-np: gołąb, 
indyk, kaczka, gęś, kura, kogut (lub inne); liscie drzew-np:klon, kasztanowiec, buk, 
dąb, lipa, miłorząb (lub inne); owoce-banan, śliwka, truskawka, wiśnia, gruszka, 
jabłko (lub inne); Boże Narodzenie- świeczka, choinka, szopka, bombka, bałwanek, 
skarpetka; Wielkanoc- baranek, zajączek, bazie, koszyk, pisanka, kurczaczek  

16  

9. Kredki do malowania twarzy testowane dermatologicznie, bezzapachowe, łatwo 
zmywalne ze skóry, spieralne z tkanin, nie brudzące rąk, w 6 kolorach w zestawie( 
biały, żółty, czerwony, zielony, czarny, niebieski) 

4  

10. Temperówka na baterie metalowa w plastikowej obudowie na 4 baterie AA 3  
Razem  

 

 

L.p. Nazwa zabawki  Ilość Cena 
brutto 

1. Kącik lekarski na kółkach wyposażony w min. 16 przedmiotów-przyborów 
niezbędnych w pracy lekarza 

2  

2. Kuchenka typu  Muchomorek ,z płyty wiórowej, czerwona,z blatem, okapem i 
schowkami; ruchome drzwiczki, pokrętła, 4 palniki; wym. min .80 cm x 50 cm x120 
cm ,szer. z blatem bocznym min.90 cm 

2  

3. Kuchenka typu Koniczynka zielona ,z płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, od 
frontu piekarnik z ruchomymi drzwiami, w tylnej ścianie min. 2 półki, przy ścianie 
bocznej blat o wym. min.50 cm x 20 cm, wym. min. Kuchenki 60cm x60 cm x65 cm 

2  

4. Łóżeczko dla lalek, drewniane o wym.min.60cmx30cmx25cm, z pościelą  2  
5. Wózek  głęboki z wyjmowaną gondolą, o wym.min.50cmx35cmx60cm 2  
6. Wózek  spacerowy z plastiku siedzisko z tkaniny, podpórki pod ręce nogi, z 

pojemnikiem na zakupy, wym. min. .50cmx40cmx25cm     
2  

7. Warsztat plastikowy typu Wojtka , wyposażony w narzędzia, śruby i in.elementy 
konstrukcyjne min.35elementów, min. wysokość warsztatu 85 cm. 

2  

8. Drewniany warsztat o min. wym. 40cmx25cmx50cm, wyposażony w śrubki, 
młotek, piłę i In.narzędzia-min.35 elementów 

2  

9. Straganik sklepik wykonany z drewna, min. wym. 120cmx80cmx80cm, blat i min 
.dwie półki duże i dwie małe, z boczną ścianką i daszkiem 

2  

10. Śmieciarka z podnoszoną naczepą,ze schowkami i klapami, wym. min. 
40cmx20cmx15cm 

2  

11. Gigant wywrotka z ruchomym kiprem, min. wym. 50cmx35cmx30cm 2  
12. Wózek przyczepka typu wywrotka o nośności do 50 kg   z kompletem do 

piaskownicy np. wiaderko, sitko, łopatka, grabki, foremki ;min. wym. 
45cmx20cmx30cm 

2  

13. Traktor z przyczepą, przyczepa odłączana na dwóch kółkach, min. wymiary 
35cmx15cmx12cm; traktor z kabiną 

2  

14. Lalka miękka, chłopiec , wielkość min. 50 cm 4  
15. Zestaw małych pojazdów plastikowych z zaczepami, min.18 szt. ,np. ciuchcia, 

bagażówka, wyścigówka, przyczepa, beczkowóz, dźwig, samolot, śmigłowiec, 
1  
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traktor, koparka, ciężarówka i In. 
16. Lalka miękka, chłopiec, wielkość min. 40 cm 4  
17. Lalka miękka typu dzidziuś,  siedząca, o min. wysokości 30 cm. 4  
18. Klocki trójwymiarowe, drewniane, , o różnych kształtach, np. trójkątne, 

prostokątne, walce i In., o różnych kolorach np. czerwone, zielone, żółte, 
niebieskie; min.100 elementów 

2  

19. Drewniany, kolorowy wózek o min. wym. ok.28 cmx26cm, z rączką o dług. ok. 30 
cm i min. 30 drewnianymi klockami w kształcie kostek z literami,  cyframi i In. 
znakami matematycznymi 

2  

20. Klocki typu „Tworzymy zwierzęta”; min. 52 drewniane  kolorowe klocki o różnych 
kształtach, do budowania zwierząt;  wym. klocków  od 4cmx2 cmx4 cm do 
12cmx3,5cmx2cm 

2  

21.  Klocki typu Technic, plastikowe, pozwalające tworzyć budowle z ruchomymi 
elementami, o kolorystyce zbliżonej do maszyn i pojazdów, min. 200 elem. 

2  

22. Klocki typu Mechanik, plastikowe, kolorowe, o kształcie kół i rurek, śr. okrągłego 
klocka ok.7 cm, rurki o różnym kształcie i dług. min. 7 cm; min.70 elem. 

2  

23. Pociąg drewniany z drewnianymi klockami w kolorach np. czerwony, żółty, zielony i 
In.; lokomotywa i min. 2 wagony z zaczepami 

2  

24. Lalka chodząca typu Klara z długimi związanymi włosami, ubiór- dwie warstwy, 
buty; min. wys. ok.70 cm 

2  

25. Lalka pijąca i siusiająca, w ubraniu, wys. min.85 cm; 6 akcesoriów np. butelka ze 
smoczkiem, smok do ssania, nocnik, łyżeczka i In. 

2  

26. Lalka miękka, dziewczynka min. wys.50 cm 4  
27. Lalka miękka, dziewczynka, min. wys. 35 cm  4  
28. Piankowe klocki :prostopadłościany, sześciany, walce i in. ; kolorowe, wym. min. 

120cmx90cmx30cm; min. 10 elem. 
1  

29. Piankowe klocki: prostopadłościany, sześciany, walce i in. ;kolorowe, wym. min. 
150cmx90cmx30cm; min.11 elem. 

1  

30. Piłka typu  hop, z dwoma uchwytami i rysunkiem kota, w kolorze np. 
pomarańczowym,  czerwonym, min. śr. 66 cm 

2  

31. Piłka typu  hop, z jednym podwójnym uchwytem i rysunkiem kota, w kolorze np. 
niebieskim, żółtym, min. śr. 60 cm 

2  

32. Skakanka: 
Kot-5szt. 
Słoń-5szt. 
Małpka-5 szt. 
Zebra-5 szt. 

20 szt.  

33. Pojemnik na piłki: metalowy, na kółkach, wym. min. 100cmx50cmx50cm 1  
34. Ławka gimnastyczna duża, drewniana ,z równoważnią, z zaczepem z jednej strony, 

na metalowym stelażu; min. dług. 3 m 
1  

35. Stolik z akcesoriami sportowymi w formie szafki, kolorowe ścianki boczne o wym. 
min. 90cmx60cmx80cm; w zestawie akcesoria : piłka do rugby, min. 3 piłki 
piankowe, min.2 ringo, min. 16 woreczków, min.16 szarf, min. 12 opasek, 1 zestaw 
gimnastyczny, komplet kręgli, piłka sześcian, min. 3 talerze cyrkowe, min.  3 
piłeczki cyrkowe, min. 3 pary mini szczudeł, platforma na kółkach 

2  

36. Płotek do zabaw  ruchowych, różne kolory, regulowane 3 wysokości, wymiary min. 
30cmx45cm 

40  

37 
 

Obręcz gimnastyczna o śr. min.60 cm., różne kolory np. czerwony, zielony, 
niebieski, żółty i in. 

5 kpl 
 

 

38. Wstęgi gimnastyczne do ćwiczeń, w różnych kolorach, o dług. min. 60 cm 7 kp  
39. Piłkarzyki: stół z certyfikatem CE, o stabilnej konstrukcji, z chromowanymi 

wspornikami między nogami, wym. min. dług. 125cm, szer. 101 cm z prowadnicami 
2  
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(bez prowadnic 61 cm), wys. 79 cm; min. wym. pola gry: dług. 105 cm, szer. 58 cm; 
dwie poprzeczki stabilizujące konstrukcje, regulowana wysokość nóg, 2 manualne 
liczniki na gole, otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska; waga ok. 24 kg 

40. Gra zręcznościowa z plastiku, z 5 trzpieniami oraz 5 obręczami, rozstaw trzpieni 
min. 45 cm 

2      

RAZEM  
 

L.p. Nazwa pomocy dydaktycznej 
 

Ilość Cena 
brutto 

1. Liczydło na stojaku – stojak składany, rama z drewna wym. min. 68  x 60 x 120 cm. 
Z drugiej strony tablica z otworami , kulką i sznurkiem.  

   2szt.  

2. Ścienna mapa Polski makatka min. 96 x 94 cm, około 100 elementów do 
uzupełniana mapy. 

   2  

3. Gra edukacyjna  - głoski, złożona z planszy i kart, kształcąca umiejętności ważne w 
nauce czytania i pisania. 

   4  

4. Gra edukacyjna  - sylaby, złożona z planszy i kart, kształcąca umiejętności ważne w 
nauce czytania i pisania. 

   4  

5. Puzzle obrazkowo - literowe (łączenie w pary) do poznawania liter.     4  
6. Domino sylabowe min. 24 kostki.    4  
7. Znaki drogowe w woreczku min. 16 sztuk drewniane.     4  
8. Waga tradycyjna z dobrego tworzywa z ruchomymi pojemnikami mi. 33 x 11 cm     4  
9. Waga szalkowa wyk. z drewna z metalowymi szalkami, min. 6 odważników.    4  
10. Gra matematyczna składająca się z drewnianej planszy oraz 2 drewnianych  

bączków. 
   2  

11. Drzewo- makieta na 4 pory roku wyk. z pianki pokrytej kolorowym filcem min. 130 
x 80, do tego około 40 ruchomych elementów. 

   2  

12. Makatka – postać kota na 4 pory roku min 70 x 30 cm, ruchome miękkie elementy i 
akcesoria – ponad 20 szt. 

   2  

13. Puzzle logopedyczne w których znajdują się 2 pakiety ćwiczeń i 2 kompl puzzli ( po 
2 z każdego rodzaju). 

   6  

14. Gra dydaktyczna (logopedyczna) składająca się z plansz, drewnianych podstawek 
pod litery i ponad 150 kartoników z literkami. 

   2  

15. Zestaw - ponad 40 kart przedstawiających kolorowe zdjęcia  par przeciwieństw.    2  
16. Zestaw do poprawnej artykulacji różnych głosek zawierający ponad 60 obrazków  9 

x 9 cm (po 2szt. każdego zest.).  
 10  

17. Zestaw do ćwiczeń logopedycznych zawierający min. 28 kart z buziami.    2  
18. Zestaw plansz logopedycznych     2  
19. Gra umysłowa, której celem jest odszyfrowanie kodu ułożonego z kolorowych 

pionków. Zestaw zawiera plastikowa podstawę z otworami i około 100 pionków w 
8 kolorach. 

   2  

20. Puzzle z grubszego kartonu o tematyce - pory roku min. 40 elem .     4  
21. Puzzle o tematyce – lotnisko min. 45 elem.    4  
22. Puzzle o tematyce – stacja kolejowa  min.45 elem.    4  
23. Puzzle o tematyce – budowa min. 30elem.    4  
24. Puzzle o tematyce – pożar min. 30 elem.    4  
25. Puzzle o tematyce – plac zabaw min. 45 elem.     4  
26. Układanka do czytania zawierająca ponad 10 portretów zwierząt z napisami i 

książeczką z wierszykami. 
   4  

27. Domino obrazkowe o tematyce – farma , min. 28 kostek z tworzywa    2  
28. Domino obrazkowe o tematyce – łąka ,  min. 24 kostki z tworzywa.    2  
29. Gra składająca się z min. 120 kart z obrazkami do naśladowania (ludzi, zwierząt    2  
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itp.). 
30. Gry planszowe na podstawie bajek,  Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia (po 2 z 

każdej).  
   4  

31. Pacynki na rękę, 4 postaci z bajek, wykonane z miękkiej tkaniny. 2zest  
32. Pacynki  na rękę , 4 postaci z Czerwonego Kapturka. 2zest.  
33. Plansze tematyczne dwustronne (zalaminowane)  po 2 szt. każdej (zawody, stroje 

ludowe i  budowle, pory roku i miesiące, zjawiska przyrodnicze, drzewa liściaste i 
iglaste) 

10szt.  

34. Klocki drewniane o geometrycznych kształtach do układanek typu: mozaika 250 
elementów.  

    2  

35. Karty zadań do w / w zestawu, (dwustronne) format A4     2  
36. Układanka obrazkowa zawierająca karty (12 szt.) z przezroczystego tworzywa z 

kolorowymi obrazkami i klockami drewnianymi z magnesem (kształty i figury 36 
szt.). 

    2  

37 Zestaw drewnianych kostek  min.12 elem. z drukowanymi literami.     2  
38. Zestaw drewnianych kostek  min.12 elem. z pisanymi literami.     2  
39. Przewlekanki min. 12 szt. – karty z tworzywa z kolorowymi ilustracjami i 

sznurówkami  
    2  

40. Przewlekanki min. 9szt  – płaskie zwierzątka z tworzywa ze sznurówkami     2  
41. Układanka obrazkowa o tematyce bajkowej składająca się z 12 kostek plastikowych 

lub drewnianych ( 4różne wzory)  
    4  

42. Domino obrazkowe dwustronne tematyka:  auta, min. 28 kartoników min. 8 x  4 
cm. 

    2  

43. Domino obrazkowe dwustronne tematyka: zwierzątka, min. 28 kartoników     2  
44. Zestaw do nauki liczenia w zakresie 10 składający się z drewnianych tabliczek i 

podstawek (40sztuk). 
    2  

45. Gry matematyczna polegająca na sortowaniu i klasyfikacji przedmiotów 
min.280element. 5 x 5 cm. 

    2  

46. Liczmany – min. 18 dwustronnych „lizaków” z liczbami  i innymi znakami 
matematycznymi. 

    4  

47. Przewlekanki – min. 6 kart z tworzywa sztucznego z otworami do przewlekania 
sznurka zgodnie z kolejnością liczb. 

    4  

48. Kalendarz magnetyczny na ścianę min 50 x 60 z magnetycznymi obrazkami do 
umieszczania na nim. 

    2  

49. Półka drewniana z min.5 kolorowymi woreczkami, rozwijająca zmysł dotyku     2  
50. Tabliczka z patyczkiem do ćwiczeń manipulacyjnych obu rąk, drewniana     2  
51. Zestaw dźwiękowy: drewniane puszki wydające różne tony dźwięków     2  
52. Gra składająca się z masek  i ponad 40 elementów o różnym kształcie do 

odgadywania przez dotyk 
    2  

53. Gra tematyczna: figury, kolory, rasy, emocje, zawierająca tablicę magnetyczną, 
około 150 kartoników i 150 samoprzylepnych magnesów oraz kilka ruletek z 
magnesami.  

    2  

54. Domino drewniane, duże wym. ok. 4.7 x 9.7 x 1 cm, druga strona ze wzorami 
geometrycznymi  

    2  

55. Bucik do nauki wiązania z tworzywa sztucznego     4  
RAZEM  

 

L.p. Nazwa materiału plastycznego Ilość Cena 
brutto 

1. Nożyczki wycinające wzorki dł. 15 cm, metalowe z plastikowym uchwytem. 16szt.  
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2. Nożyczki dla dzieci młodszych dł. ok. 13cm i starszych dł. ok.14 cm, zaokrąglone  
końcówki (5szt. w zest.). 

  8zest.  

3. Masa papierowa (6szt w zest. łącznie 2.5 kg ) .   4zest.  
4. Glina (6opak.w zest. łącznie  ok. 3,2 kg ) .   4zest.  

   5. Modelina kolorowa (5opak. po 6kol.w zest., waga około 1kg) .   4zest  
6. Ciasto – plasto (5kubeczków. w zest. waga ponad 1kg) .   4zest  
7. Plastelina kolorowa (2.4kg w zest.) 10zest.  
8. Kleje w sztyfcie 35g 40szt  
9. Ołówki trójkątne (12 szt.w opak, dł. ok.175 mm)   4op.  
10. Bibuła karbowana różne kolory (10 rolek w zest.)   4zest.  
11. Teczki prac plastycznych A4 grzbiet 2 cm. 50szt  
12. Papier pakowy A3 brązowy 30szt.   2op.  
13. Tektura falista w rolce, szara dł.10m szer. 30cm.   2rol.  
14. Tektura falista kolorowa kartony 21 x 30 cm, 10szt w zest.   4zest.  
15. Pędzle uniwersalne, dł. ok. 18cm,  dobre włosie (24szt w zest.).   

2zest.. 
 

16. Fartuszki kolorowe (3szt.w zest.). 16zest.  
17. Farby plakatowe 12kol. x 20ml . 20op.  
18. Akwarele duże 12 kol. x 4ml . 20szt.  
19. Akwarele dwukolorowe do mieszania barw podst.6 x 2 kol. , pojemniki o śr. 5,5cm . 10szt   
20. Brystol kolorowy A4 ryza 250.   2zest.  
21. Blok techniczny  biały A3  20szt.  
22. Papier kolorowy A4 dwustronny ryza 250   2zest.  
23. Blok rysunkowy  biały A3. 10szt.  
24. Blok rysunkowy  biały A4. 20szt  
25. Kolorowe kartony A3 min.60 ark.   2zest.  
26. Kredki świecowe grube 12 kol,. śr.min.10mm , dł. 10 cm. 10op.  
27. Pastele olejne 25 kol.  śr, min. 7mm , dł. 60 mm.   6op.  
28. Pastele suche 24 kol.(odcienie) śr. 1,5 cm, dł.5 cm. 10op.  
29. Kredki długie grube trójkątne 12 kolorów, śr 10 mm, dł. 88 mm. 10zest.  
30. Kredki ołówkowe, standardowe w metalowym pudełku (45kol. odcieni 

w zest.) 
  6zest.  

31. Magnesy duży zestaw (tablicowe) min.120 szt.   2op.  
32. Tablice korkowe wymiar min. 123 x 82cm, 2szt. w zest.   2zest.  
33. Kreda kolorowa 2kg (40szt w zest.)   2zest.  
34. Kolorowanki A4 16 kart (różne ) 12szt  
35. Naklejki (np. misie i serca, auta) 4arkusze    4szt  

RAZEM  
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Nazwa zabawki 
 

Ilość Cena 
brutto 

1. Zestaw lekarski na kółkach z akcesoriami z tworzywa     2  
2. Misie pluszowe (25cm – 35cm) w różnych kolorach, miękkie w dotyku   10  
3. Domek dla lalek min. 60cm x 40 x 65 z mebelkami  do kuchni i sypialni 

(drewniany)  
    2  

4. Łóżko drewniane dla lalek min.65 x 40 x 30 z pościelą kolorową     4  
5. Wózek dla lalek głęboki min. 56 x 36 x 64 , kolorowy materiał, wyjmowana 

gondola 
    4  

6. Wózek dla lalek spacerowy min. 55 x  41 x 28  z siedziskiem, podpórkami na 
rączki, na nogi, pojemnikiem na drobiazgi  

    4  

7. Sklep wykonany z tworzywa wys. min.72cm wyposażony w produkty 
żywnościowe oraz akcesoria do sklepu 

    2  

8. Drewniany labirynt z otworami– gra zręcznościowa, min. 26 x 36      2  
9. Samochód wywrotka duży min.77 cm, otwierane drzwi, ruchoma naczepa.     8  
10. Samochód śmieciarka wym. 42 x 22 x 16 wyposażony w ruchome elementy 

podwozia. 
    4  

11. Samochód straż pożarna wym. 47 x 27 x 16 cm, wyposażony w ruchome 
elementy. 

    4  

12. Samochód betoniarka  wym. 38 x 26 x 16 cm z obrotową gruszką     4  
13. Traktor z przyczepą wym. min. 39 x 16 x 13 cm plastikowy.     8  
14. Auto terenowe (różne) wym. min. 39 x 25 x2 4 cm     8  
15. Zestaw małych pojazdów z zaczepami, różne modele środków transportu min. 

18 szt. 
    2  

16. Lalka niemowlak min.38cm  z akcesoriami.     6  
17. Lalka śpiąca  min. 35 cm  (wydająca odgłosy).      6  
18. Lalka siusiająca  min.30cm z akcesoriami.     6  
18 Lalka bobas (wydająca różne odgłosy).     6  
19. Lalka duża min. 55 cm.      8  
20. Kolejka  (tory drewniane)  z akcesoriami min.60 szt.     2  
21. Klocki do budowy, drewniane, różne kształty min.110 element.     2  
22. Piłeczki przedstawiające emocje  śr.15cm (6szt. w zest.). 4zest.  
23. Szarfy 2 kolory  (20 szt. jeden kolor).   40  
24. Pachołki z otworami 2 kolory  (12 szt. jeden kolor).   24  
25. Drążki gimnastyczne (4szt. w kompl.). 8kompl.  
26. Hula hop śr. 60cm.   20szt.  
27. Kubeczki z zamocowaną piłeczką (gra) (6szt. w kompl.). 4kompl  
28. Drabinka drewniana na podłogę, mała 49 x 98 x32 cm, zaokrąglona.     2  
29. Materac mały 120 x 60 x 7 cm.     4  
30. Tunel pokryty materiałem min.280 cm, śr.46 cm.     2  
31. Woreczki kolorowe wypełnione grochem (4szt. w kompl.). 10kompl.  
32. Skakanki sznurkowe 2 m.    40 szt.  
33. Lina do ćwiczeń  10 m dł., 2 cm grubości.      2  
34. Instrumenty muzyczne perkusyjne w torbie min. 17 instrumentów.      2  
35. Worki do ćwiczeń sportowych do skakania z uchwytami (kolorowe).    12  
36. Dzwonki diatoniczne duże (podstawa drewniana) z pałeczkami.      6  
37. Klocki kolorowe do łączenia ze sztywnej pianki min. 95 szt.      2  

RAZEM  
 


