Szkoła Podstawowa im. płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym
Załącznik Nr 7

Dostosowanie pomieszczeń
Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż

Ilość

j.m.

2

szt.

2

szt.

1.

Umywalka

2.

Bateria stojąca jednouchwytowa z termostatem

Umywalka ceramiczna, biała, wpuszczana w blat, z otworem i przelewem, rozmiar
56cm. Cena obejmuje zakup urządzenia, zamontowanie i uruchomienie.
Bateria umywalkowa kolor - chrom połysk, stojąca, jednouchwytowa, z termostatem,
bezdotykowa, wraz z montażem i uruchomieniem. Cena obejmuje zakup urządzenia i
niezbędne prace hydrauliczne i naprawcze.

2

szt.

3.

Blat wodoodporny

Blat wodoodporny, biały z otworem pod umywalkę wpuszczaną o rozmiarze 56cm,
oparty na białej szafce łazienkowej, dopasowanej do opisanej wyżej umywalki. Cena
obejmuje montaż i uruchomienie.
WC kompakt ceramiczny BIAŁY z przyciskiem START/STOP. Deska sedesowa biała,
antybakteryjna, wolnoopadająca, dopasowana do wybranego typu miski sedesowej. Cena
obejmuje montaż i uruchomienie.

2

kpl.

4.

WC kompakt z deską sedesową antybakteryjną,
wolnoopadającą, biały

Nakładki białe zmniejszające obwód deski sedesowej/WC z gumowym wykończeniem,
dopasowane do w/w deski sedesowej. Cena obejmuje demonstrację montażu i montaż
wieszaka na ścianie, do zawieszania nakładki.

2

szt.

5.

Nakładki zmniejszające obwód WC wykończone
gumowymi nakładkami

6.

Podesty do toalet

Plastikowy biały podest z kolorowymi, gumowymi,, antypoślizgowymi elementami, i z
antypoślizgowymi krawędziami wym. ~40cm x ~30cm x ~15cm (+-2cm).

2

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

7.

Podgrzewacz wody elektryczny

8.

Podajnik na mydło

Bojler elektryczny o pojemności 50L, obudowany białą blachą i pianką poliuretanową,
wyposażony w termometr, regulowany termostat, zawór bezpieczeństwa/zwrotny i
odpowiedni wieszak, objęty 4-o letnią gwarancją, wyposażony w anodę antykorozyjną.
Cena obejmuje zakup urządzenia, montaż i wykonanie niezbędnych prac hydraulicznych
i naprawczych.
Podajnik na mydło bezdotykowy ~200ml. Cena obejmuje montaż, uruchomienie i
pierwsze napełnienie.

9.

Podajnik - ręczniki papierowe

Podajnik na ręczniki w rolce biały. Cena obejmuje zakup urządzenia i montaż.

cena jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Razem:

WYPOSAŻENIE
Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
1

1.

2.

Odkurzacz

Pralka

Odkurzacz w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, moc 1500-1600W ,
napięcie zasil. ~230V (+-10V) ~50-60-Hz, wyposażony w filtr zmywalny wielokrotnego
użycia, wyposażony w regulowaną rurę teleskopową i rurą harmonijkową z tworzywa,
ssawki szeroka dywanowa, wąska tapicerska, szczelinowa i inne dodatki (np. dodatkowe
filtry, worki, ssawki itp.), koła jezdne,wyciszony silnik.

1

szt.

Pralka automatyczna, wsad od przodu, (GxSxW) do 55cm x 60cm x 85cm, wsad min.
5kg, wirowanie do ~1200obr/min, 230V (+-10V), klasa A+++, poziom hałasu do 80dB,
możliwość przedłużenia gwarancji.

1

szt.

Razem:
Wyposażenie lub doposażenie kuchni - zakup i montaż

1.

2.

3.

Zmywarka z funkcją wyparzania

Lodówka

Zamrażarka

Zmywarka z funkcją wyparzania do naczyń szer 600mm x wys. 820mm x głębokość
600 (+- 30mm), kosz 500 x 500, napięcie 230V lub 400V, moc 3,5 – 5kW, obudowa ze
stali nierdzewnej, dozownikiem płynu myjącego. Urządzenie musi być zamontowane,
uruchomione a personel przeszkolony.

1

szt.

Lodówko-zamrażarka do zabudowy o wysokości ok. 1,8m. Zamrażarka w dolnej części z
trzema szufladami. Chłodziarka znajduje się w górnej części i posiada 4-5 półek i
szuflady na owoce. Klasa A+++. Posiada szybkie chłodzenie i zamrażanie. Musi
posiadać alarm nie domkniętych drzwi. Pojemność chłodziarki 180-200L, a zamrażarki
70-100L. Urządzenie musi być zamontowane w zabudowie, uruchomione a personel
przeszkolony.

1

szt.

Zamrażarka skrzyniowa. Klasa A+++. Wymiary (szer.,wys., głęb.)
~110cmx~85cmx~72cm (+-3cm). Musi posiadać co najmniej dwa kosze . Pojemność
całkowita ~230L (+- 20L). Urządzenie musi być ustawione i uruchomione, a personel
przeszkolony.

1

szt.

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kuchnia gazowo-elektryczna

Szafki kuchenne maja być typowymi meblami kuchennymi, uwzględniającymi m.in.
lodówko-zamrażarkę do zabudowy, zmywarkę, kuchnię gazową, zlew. Długość „pleców”
szafek dolnych wynosi ~8mb, ustawione w literę „U”. Zestaw musi zawierać dwie szafki
narożne z półkami obrotowymi. Wysokość szafek dolnych ~82-85cm (+-2cm). Na
szafkach dolnych znajduje się blat odporny na wilgoć i zarysowania komponujący się
kolorystycznie z meblami, posiadający odpowiednie wycięcia (np.. na zlew czy kuchnię).
Kolor – drewnopodobny (typowy) zostanie wybrany po przedstawieniu wzornika. Układ
szafek ustalony zostanie po dokonaniu rzeczywistego pomiaru i aranżacji. W skład
zestawu powinny wchodzić: dwie typowe szafki narożne 90x90, szafka
zlewozmywakowa 80, szufladowce 40 i 50 wyposażone są w samodomykające
prowadnice, szafkę z drzwiami 100, szafkę do zabudowy lodówko-zamrażarki 60.
Długość „pleców” szafek górnych wynosi ~6,5mb („prosta” zabudowa ~2,5mb, kątowa
zabudowa „L” ~2m x 2m). Wśród szafek górnych znajduje się jedna typowa szafka
narożna. Ciąg szafek przedziela okno o dł. ~1,5m. Szafki górne w ciągu 2,5m muszą
uwzględniać nadbudowę nad lodówko-zamrażarką 60, szafkę z uchylnymi drzwiami 100
i 90. W ciągu szafek górnych „L” 2 x 2: narożna 60, 80 z uchylnymi drzwiami-2szt, 40 z
uchylnymi drzwiami-2szt. Do obu 40 po jednej stronie należy dokręcić otwarte,
półokrągłe półki 20 (tzw. zamykające ciąg). Okleiny krawędzi tylko z PCV. Układ półek
wew. szafek górnych będzie ustalony na miejscu. Wysokość szafek górnych 60cm. Cena
uwzględnia montaż i wykonanie wszelkich niezbędnych prac związanych z ustawieniem
zestawu. W jednej z szafek należy przygotować otwór w podłodze na ustawienie butli
gazowej. Przed realizacją należy dokonać pomiaru, uzgodnić ustawienie i kolorystykę.
Kuchnia gazowo-elektryczna w kolorze stali nierdzewnej o szer. 60cm, wys. ~85cm (+1cm), wyposażona w termoobieg i grzałki elektryczne, 4 palniki gazowe na gaz propanbutan. Piekarnik wyposażony w rożen, powłokę łatwoczyszczącą i ruszt wysuwany na
rolkach. Kuchnia posiada programator elektroniczny. Urządzenie musi być podłączone,
uruchomione a personel przeszkolony.

1

szt.

Wózek kelnerski 3-półkowy

Wózek 3-półkowy ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu. Gumowe kółka,
zamontowane hamulce. • odległość między półkami 25 cm • maksymalny udźwig do 145
kg

1

kpl

Zestaw garnków z pokrywą

Zestaw garnków satynowanych z pokrywką w komplecie. Wielowarstwowe dno
kapsułowe. Zestaw zawiera:garnek wysoki z pokrywką 36,6 l o średnicy 360 mm i
wysokości 360 mm, 2 szt garnków średnich z pokrywką 37,7 l o średnicy 400 mm i
wysokości 300 mm, garnek niski z pokrywką 5,0 l o średnicy 240 mm i wysokości 110
mm, garnek niski z pokrywką 3,3 l o średnicy 200 mm i wysokości 105 mm, rondel z
pokrywką 3,3 l o średnicy 200 mm i wysokości 105 mm.

1

kpl

Zestaw przyborów kuchennych

Zestaw zawiera 9 szt przyborów: chochla 0,2l , widelec, łyżka perforowana, łyżka do
serwowania, ubijak do ziemniaków, łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do
przewracania, wieszak. Elementy ze stali nierdzewnej technologii monoblok, zagięta
końcówka umożliwia powieszenie przyborów na wieszaku.

1

kpl

Zestaw noży

Zestaw noży kuchennych w drewnianym bloku. Blok z lakierowanego drewna
brzozowego z metalową podstawą. Możliwość postawienia, lub powieszenia na ścianie.
Noże wykonane ze stali nierdzewnej z wyprofilowaną antypoślizgową rękojeścią.
Możliwość mycia w zmywarce. Przeznaczone do codziennego użytkowania. W zestawie:
nóż do skrobania zagięty 7cm, nóż do obierania 11cm, nóż do chleba 23cm, nóż
kuchenny uniwersalny 20cm, nóż szefa kuchni 16 cm, nóż do filetowania, nóż do
siekania azjatycki, drewniany blok na noże.

Zestaw szafek kuchennych

1

kpl

1

szt.

3

10. Zestaw naczyń dla dzieci

Zestaw zawiera 18 szt:. kubek 0,25l - 6 szt. talerz płytki 195mm - 6 szt. salaterka 120mm6 szt. Szkło hartowane.

7

kpl

11. Sztućce dla dzieci

Zestaw zawiera 48 szt.: łyżka 12 szt., widelec 12 szt., nóż 12 szt., łyżeczka 12 szt. inox
18/0

4

kpl

2

szt.

12. Patelnia

Średnica 28 cm. Wewnątrz patelni zaawansowana technologicznie powłoka
nieprzywierająca oraz wskaźnik optymalnej temperatury smażenia. Gruby spód
indukcyjny (4,5 mm) gwarantujący szybką i równomierną dystrybucję ciepła oraz
maksymalną odporność na odkształcenia dna patelni. Wygodny i nie nagrzewający się
uchwyt. Do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek, także indukcyjnych.
Cedzak z uchwytami wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość 220 mm, średnica 360
mm.

2

szt.

Wykonana z wysokiej jakości materiału. Zasilana baterią. Duży funkcjonalny
wyświetlacz LCD wielofunkcyjny. Wielkość liter bardzo czytelna. Dokładność pomiaru
2g. Maksymalny ważony ciężar do 5 kg. Waga wyposażona w wskaźnik przeciążenia.
Automatyczne włączenie wagi . Wskaźnik wyczerpania baterii. Automatyczne zerowanie
wagi przy włączeniu. Wbudowany termometr pokojowy ze wskaźnikiem i alarmem.
Wbudowany zegar z alarmem. Włączanie ręczne. Wskaźnik przeciążenia. Funkcja tary.

1

szt.

Termos z pompką 5 litrów, stal nierdzewna, nietłukący, wymiary: wysokość 42 cm,
średnica 17 cm.

2

szt.

Wiadro z perścieniem ze stali nierdzewnej, podziałka wewnątrz wiadra. Średnica: 300
mm, wysokość: 290 mm , pojemność:12l

1

szt.

Wysokość :180 mm, średnica: 380 mm, pojemność: 16 l .Materiał wykonania: stal
nierdzewna.

2

szt.

Okuwana brytfanna owalna wykonana z blachy stalowej, pokryte czarną emalią na
zewnątrz jak i wewnątrz z pokrywą o długości 38cm.

2

szt.

2

szt.

Czajnik koloru Inox o pojemności 2 l, mocy 2200 W, z obrotową podstawą oraz
wyjmowanym filtrem. Wskaźnik poziomu wody mieniący się podczas gotowania
delikatną, niebieską poświatą. Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu. Automatyczne
wyłączenie po zdjęciu czajnika. Automatyczne wyłączenie bez wody. Podświetlany
wyłącznik. Grzałka ze stali szlachetnej. Antypoślizgowa rączka.

1

szt.

Kubek wykonany ze stali nierdzewnej, średnica: 115 mm, wysokość: 145 mm.

4

szt.

Elektryczne urządzenie do siekania i rozdrabniania owoców i warzyw. Moc 350 W.
Zasilanie sieciowe, pojemność 1 litr. Pojemnik szklany z pokrywką, komplet ostrzy ze
stali nierdzewnej.

1

szt.

13. Cedzak

14. Waga kuchenna
15. Termos z pompką nierdzewny 5L

16. Wiadro

17. Miska

18. Brytfanna emaliowana z pokrywą
19. Stolnica

20. Czajnik elektryczny
21. Kubek na sztućce
22. Tarka elektryczna

Stolnica drewniana jednostronna . Wymiary: szerokość: 75cm, długość: 60cm
wysokość obrzeża: 3cm, grubość stolnicy 1,5cm. W zestawie z wałkiem.

Razem:
4

Meble i wyposażenie - zakup i montaż
Stoły prostokątne z regulowaną wysokością, stelaż w kolorze zielonym o średnim
rozmiarze 2, blat z płyty odpornej na zarysowania w kolorze buku o wymiarach ~80cm x
~100cm (+-2cm), zaokrąglone rogi, obrzeże oklejone taśmą PCW w kolorze zielonym.
Cena obejmuje stół, jego montaż i ustawienie w klasie.

5

szt.

1.

Stoły prostokątne z regulowaną wysokością

Krzesełko dziecięce z regulowaną wysokością

Krzesło z regulowaną wysokością, stelaż w kolorze zielonym o średnim rozmiarze 2,
siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej,

25

szt.

2.

1

kpl

Zestaw mebli

Zestaw mebli tematycznych z motywem np.: żabki w kolorze pastelowej zieleni. W skład
zestawu muszą wchodzić: 3 otwarte regały z co najmniej 4-ma półkami o szerokości
50cm, 3 zamykane szafki o szerokości od 80cm do 120cm z drzwiczkami i nadstawkami
symbolizującymi żabki w kolorze zielonym. Długość całego zestawu powinna wynosić
5,5 m. W komplecie muszą znajdować się również półka/i z 25 otworami na kubki i
wieszaki na ręczniki z zielonym motywem np.. żabek/rybek. Cena obejmuje zakup
zestawu, montaż i ustawienie.

1

szt.

Biurko dla nauczyciela

Biurko dla nauczyciela o wym. ~140x60. Posiada zamykane na klucz szuflady i drzwi
szafki. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę. Cena obejmuje ustawienie i montaż
Kolor buk, okleina PCV.

Krzesło wysokie

Krzesło dla nauczyciela „wysokie”. Siedzisko i oparcie obite tkaniną na gąbce. Stelaż
drewniany w kolorze buk.

1

szt.

wym. 4,0m x 5,7m, wykonana z uszlachetnionej przez termiczną stabilizację przędzy
polipropylenowej. Włókna tej przędzy są antyelektrostatyczne, tzn. nie podlegają
zjawisku elektryzowania się podczas eksploatacji. Wykładzina powinna być
zabezpieczona tzw. obszyciem jej brzegów. Kolor średni beż z elementami brązu.

1

zestaw

Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończona obrzeżem PCV 2 mm o
minimalnych wymiarach 800x800x400 mm

1

szt.

3.

4.
5.

6.

7.

Wykładzina dywanowa

Szafka RTV

Razem:
1

Zakup i montaż rolet okiennych

Naokienne, zaciemniające. ~(550x1500mm)-4szt, ~(130x400)-2szt. z montażem.
Dokonać pomiaru.

1

kpl

Materac 3-częściowy z ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń
oraz miejsce zabaw dla dzieci. wym. 180 x 60 x 5 cm

3

szt.

Pufa piesek w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać,
wypełnienie z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm

2

szt.

Zakup wyposażenia wypoczynkowego

1.

Materace 3-częściowe

2.

Pufa piesek

5

3.

4.

5.

Pufa tygrysek w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać,
wypełnienie z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm

1

szt.

Pufa tygrys

1

szt.

Pufa biedronka

Pufa biedronka w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać,
wypełnienie z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm
Pufa baranek w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać,
wypełnienie z pianki, wys. 30 x śred. 35cm

1

szt.

Pufa żółw w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać, wypełnienie
z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm

1

szt.

Pufa baranek

6.

Pufa żółw

Pufa małpka

Pufa małpka w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać,
wypełnienie z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm

1

szt.

7.

2

szt.

Pufa kotek

Pufa kotek w kształcie walca z bawełnianym pokrowcem, który można prać, wypełnienie
z pianki, wys. 30 x śred. 35 cm

1

szt.

Gruszka mała fioletowa

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do
osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w
czystości.• waga 4 kg• śr. 80 cm• wys. 60 cm

1

szt.

10. Gruszka mała czerwona

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do
osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w
czystości.• waga 4 kg• śr. 80 cm• wys. 60 cm

1

szt.

11. Gruszka mała pomarańczowa

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do
osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w
czystości.• waga 4 kg• śr. 80 cm• wys. 60 cm

3

szt.

12. Poduszka sensoryczna myszka

Miękkie, wygodne poduchy- zwierzątka w wesołych kolorach ożywią każde wnętrze i
zachęcą dzieci do zabawy. Są wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się
kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów,
którą łatwo utrzymać w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych.• waga 4 kg• elementy sensoryczne: łapki
na guziki, piszczący nos, szeleszczące uszy, na głowie miłe w dotyku futerko, na brzuchu
guziczki, dolne łapki ze sznurówkami, wypełnione grochem

1

szt.

13. Kanapa śpiący miś

Kanapa utrzymana w wesołych kolorach, z oparciem w kształcie śpiącego misia.
Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Tkanina nie zawiera ftalanów. • wym. 102 x 56 x 62 cm • wys. siedziska 22 cm

3

szt.

14. Materac bajkowy 3-częściowy

Materac 3-częściowy z ruchomymi łapkami i uszami, obszyty trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Stanowi podkład do ćwiczeń
oraz miejsce zabaw dla dzieci. Zabawny, bajkowy wygląd i solidne wykonanie
podwyższa komfort wystroju każdego wnętrza. • wym. 197,5 x 114 x 5 cm

1

szt.

15. Poducha rybka

Miękka poducha w kształcie rybki z bawełnianym pokrowcem spełniająca funkcje
dekoracyjną, rozwijająca wyobraźnię dziecka oraz stanowiąca podparcie dla ciała wym.
70 x 80 cm

8.

9.

6

1

szt.

16. Poducha myszka

Miękka poducha w kształcie myszki z bawełnianym pokrowcem spełniająca funkcje
dekoracyjną, rozwijająca wyobraźnię dziecka oraz stanowiąca podparcie dla ciała wym.
70 x 80 cm

1

szt.

17. Poducha pszczółka

Miękka poducha w kształcie pszczółki z bawełnianym pokrowcem spełniająca funkcje
dekoracyjną, rozwijająca wyobraźnię dziecka oraz stanowiąca podparcie dla ciała wym.
78cm x 82cm
Miękka poducha pokryta bawełnianą tkaniną doskonała do kącików relaksacyjnych
wym. 40cm x 40cm x 12cm

1

szt.

Miękka, poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. Doskonała do kącików relaksacyjnych.
wym. 40cm x 40cm x 12 cm

1

szt.

Miękka, poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. Doskonałe do kącików relaksacyjnych.
wym. 40cm x 40cm x 12 cm

2

szt.

Miękka, poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. Doskonałe do kącików relaksacyjnych.
wym. 40cm x 40cm x 12 cm

1

szt.

18. Poduszka zielona

19. Poduszka czerwona

20. Poduszka chabrowa
21. Poduszka pomarańczowa

Razem:
Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych

1.

Regał szatniowy

2.

Wieszak szatniowy z ławeczką

Regał szatniowy wykonany z płyty laminowanej drewnopodobnej, oklejony kolorową
PCV, przeznaczony dla 20-u uczniów. Może składać się np. z 4 modułów 5-o
osobowych. Cena zawiera montaż i ustawienie.

1

szt.

Ławka szatniowa dla 20-u uczniów. Może składać się z np. z 4-ch modułów 5-o
osobowych. Kolorystyka zbliżona do przedstawionych wyżej regałów szatniowych.

3

szt.

Razem:
Zabawki i pomoce dydaktyczne

1. Samochód wywrotka

2. Bobas z butelką i smoczkiem

3. Lalka niemowlę
4. Lalka mini New boran baby

Samochód wywrotka o wym.: ~34cm x ~25cm x ~22cm (+-1cm)

4

szt.

Lalka posiada różowy smoczek oraz butelkę w zestawie. Dzięki takiemu zestawowi
każda dziewczynka może w pełni poczuć się jak Mama. Może nakarmić swojego bobasa
albo utulić go wkładając mu do buzi słodki różowy smoczek. Wys. 30 cm

4

szt.

Lala o niebywałym wzroście 56 cm! Dzięki takim rozmiarom lalkę można ubrać w
ubranka dziecięce (przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 miesięcy).

4

szt.

Lalka funkcyjna - pije i siusia. W zestawie akcesoria do karmienia: butelka i śliniaczek.
Wys.: 30 cm

4

szt.

7

Lalka Laura to zabawka która mruga oczami i jest doskonała do przytulania, lulania a
nawet usypiania. Lalka posiada ubranko w pastelowych kolorach. Wys.: 38 cm

4

szt.

6. Warsztat z narzędziami

Wym.: dł. ~43cm x szer. ~25 x wys. ~53 cm (+- 2-3cm)

2

szt.

2

szt.

7. Zestaw perkusyjny

Zestaw 10 instrumentów w poręcznej torbie. Zawiera: parę marakasów, parę
kastanietów, tamburyn, trójkąt, parę klawesów, jingle stick, guiro, parę talerzy na palce,
drewniany shaker i 13 dzwonków na rączce

8. Pojemnik z pokrywą

Pojemnik (mały) z zamykana pokrywą, kolorowy do przechowywania zabawek
~46cm x ~38cm x ~33cm (+ - 1cm)

6

szt.

4

szt.

4

szt.

5. Lalka Laura bobas

9. Auto terenowe z przyczepą

wym.

Auto terenowe z przyczepą z zestawem podręcznych narzędzi (łopatka, konewka,
foremki) wym. ~70cm x ~25cm x ~30cm (+- 1cm)

10. Samochód policyjny

Samochód terenowy policyjny o konstrukcji plastikowej na kołach gumowych
~41cm x ~20cm x ~20cm (+- 1cm)

11. Straż pożarna - zestaw

Samochód straż pożarna o konstrukcji plastikowej z dwoma figurkami strażaków wym
~35cm x ~20cm x ~20cm (+- 1cm)

4

szt.

Skakanka o dł.: ~200 cm (+- 5cm) z plastikowymi rączkami

10

szt.

Piłka tęczowa z miękkiej, sprężystej gumy śr. ~30cm

10

szt.

Klocki wafle „Dworzec kolejowy” z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą
się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Kompatybilne z innymi zestawami (np.:
„Wiejska zagroda”)

1

kpl

2

kpl

15. Klocki wafle - wiejska zagroda

Klocki wafle „Wiejska zagroda" z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łącza się
ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Kompatybilne z innymi zestawami (np.:
„Dworzec kolejowy”)

16. Klocki wafle - klocki wafle mix 150

Klocki wafle MIX – 150 elementów z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łącza
się ze sobą ze zwierzętami afrykańskimi i elementami łączącymi.

2

kpl

2

kpl

17. Dwupoziomowy drewniany domek dla lalek

Dwupoziomowy drewniany domek z rozsuwanym dachem dla lalek wyposażony w liczne
akcesoria jak: wyposażenie łazienki i kuchni, szafki, krzesełka, stoliki, komplet
wypoczynkowy itp. wym. ~40cm x ~40cm x 25cm (+5cm)

12. Sznurowa skakanka
13. Piłka tęczowa

14. Klocki wafle - dworzec kolejowy

wym

Razem:
Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej

1.

2.

Słuchowiska z bajkami

Zestaw słuchowisk z najpopularniejszymi bajkami dla dzieci w wieku 4-6 lat na płytach
CD.

2

kpl

4

kpl.

Gry planszowe

Malownicze plansze przedstawiające zbiory owoców, roślin i zwierząt, pomocne w
poznawaniu kolorów (dopasowywanie obrazków do odpowiedniej planszy, poprzez
kojarzenie obrazków)

8

5

kpl.

Klocki z alfabetem i cyframi

Kolorowy komplet edukacyjny z drewnianymi klockami w kształcie sześcianów z
alfabetem, cyferkami oraz znakami matematycznymi (np.: wózek o wym. podstawy
~25cm x ~27cm) krawędź sześcianu ~6cm

25

szt.

Książki z ćwiczeniami

Książeczki edukacyjne, dzięki którym dzieci od 3-ch do 6-u lat uczą się rozpoznawać, i
pisać cyfry i litery. W środku znajdują się rysunki do kolorowania.

1

szt.

Ścienna mapa Polski - dla dzieci

Mapa ścienna Polski – makatka przybliżająca pojęcia geograficzne (morze, jeziora,
rzeki, góry). Nazwy miast i ich charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy.
Jedna/kilka etykiet są puste (ścieralna) do zapisania np. innej nazwy. Dodatkowo
powinny występować elementy wizualizujące symbole miast i związanych z nimi
legend.

2

szt.

Gry ćwiczące pamięć dziecka

Kolorowy „laptop” edukacyjny dla najmłodszych (3-6lat) zawierający min. 30
pogrupowanych zadań językowo-matematycznych z lektorem w języku polskim
ćwiczące pamięć, umiejętność czytania i liczenia.

2

szt.

7.

Gry edukacyjne

Zestaw gier edukacyjnych wzbudzający czynny słownik dziecka oraz kształcący
umiejętności uwzględnione w nowej podstawie programowej (rozumienie, budowanie
wypowiedzi, synteza i analiza sylabowa i głoskowa). Zestaw powinien zawierać co
najmniej 7 plansz i co najmniej 40 obrazków przyporządkowanych każdej planszy.
Zestaw powinien zawierać również kostki, pionki, opis gier.

kpl.

Plansze przyrodnicze

Zestaw co najmniej 4-ch plansz przedstawiających kilka gatunków zwierząt z opisem
wym. ~32cm x ~48cm (+- 3cm)

1

8.

2

szt.

Gry do nauki recyklingu

Praktyczna walizka zawierająca: wyobrażenia popularnych śmieci, opakowań
imitujących prawdziwe pojemniki do segregacji. Zestaw powinny wzbogacać naklejki do
odpowiedniego oznakowania pojemników – wykonane z laminowanego kartonu o wym.
~6cm x ~6cm, pojemniki ~20cm x ~20cm x 10cm.

10. Puzzle - duże elementy

Zestawy puzzli przedstawiających grupy przedmiotów pozwalających na układanie
elementów wg jednej funkcji i przeznaczenia.

5

szt.

Zestaw cyfr do tworzenia prostych działań arytmetycznych, wyposażonych w magnes,
przylegających do powierzchni metalowej

6

kpl.

11. Liczby na magnesach
12. Liczydło na stojaku

Duże drewniane liczydło na stojaku – koraliki w dwóch kolorach o wym. ~85cm x
~120cm (+-5cm).

1

szt.

1

kpl

13. Zestaw magnesów

Kilka zestawów kolorowych magnesów w kształcie krążków do tablic o wym. ~3-4cm z
proporcjonalnie dużym magnesem umieszczonym w krążku, tworzących komplet
~200szt (+-10szt.).

14. Piramida zdrowego żywienia

Kolorowa plansza o wym. ~67cm x ~46cm (+- 2cm), zawierająca od 15-20 kartoników
z symbolami produktów spożywczych. Zestaw może wyposażony w kostkę do gry.

1

kpl.

15. Plansze drzewa czterosezonowe

Seria plansz z różnymi (czterema) porami roku w języku polskim.

1

kpl.

16. Zegar stojący

Duży zegar z tworzywa sztucznego z zaznaczonymi godzinami cyframi arabskimi.

1

szt.

3.

4.

5.

6.

9.

9

1

szt.

17. Mapa Europy

Mapa ścienna Europy – makatka przybliżająca pojęcia geograficzne (morza, jeziora,
rzeki, góry). Nazwy miast i ich charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy.
Jedna/kilka etykiet są puste (ścieralna) do zapisania np. innej nazwy. Dodatkowo
powinny występować elementy wizualizujące symbole miast i związanych z nimi
legend.

18. Gry rozwijające percepcję słuchową

Pakiet kartoników różnej wielkości z obrazkami, podpisami, symbolizującymi wartości
nut. W tym 2 pakiety dla ucznia + 1 dla nauczyciela.

3

kpl.

3

kpl.

19. Gry rozwijające percepcję wzrokową

Gry planszowe zawierające różne sceny, w których trzeba dopasować odpowiednie
elementy do konkretnej sytuacji. Zestaw powinien zawierać co najmniej 4 rózne plansze
z co najmniej 36-oma elementami uzupełniającymi.
Ścienna tablica magnetyczna z ramką. W zestawie czarny ścieralny flamaster,
zmazywacz. Tablica posiada uchwyty do zamocowania na ścianie. Wym. 50x70 cm

3

szt.

20. Magnetyczne tablice

6

szt.

1

szt.

21. Mozaiki w drewnianym pudełku

22. Magnetyczna linijka - duża

Drewniane klocki służące do odtwarzania i tworzenia licznych wzorów oraz kombinacji
kształtów i kolorów. Zestaw musi zawierać co najmniej 40 elementów kształcie rombów
i trójkątów w kilku kolorach oraz książeczkę z wzorami.
Magnetyczna oś liczbowa 0-100 - zestaw. W zestawie znajduje się 39 magnetycznych
strzałek z liczbami, które pozwalają przedstawić strategię liczenia. Dł. osi: 3 m, w
zestawie z 38 magnesami oraz 39 strzałkami.

Razem:
Artykuły plastyczne
100 arkuszy formatu A3 w 10 kolorach

5

szt.

100 białych arkuszy formatu A3

15

szt.

100 arkuszy A4 w 10 kolorach

5

szt.

Zestaw bibuł kolorowych - 10 rolek w różnych kolorach

Zestaw 10-u rolek bibuły karbowanej w różnych kolorach, wym. 200cm x 50 cm

3

szt.

Nożyczki

Bezpieczne nożyczki do cięcia papieru, skonstruowane specjalnie dla najmłodszych
dzieci. Dł.: 9 cm

25

szt.

Taśma klejąca, bezbarwna 24mm x 20m

10

szt.

Papier szary format min. ~105cm x ~126cm

50

szt.

Wysokiej jakości papier techniczny o gramaturze 130g, format arkusza 50x70 cm, o
róznych kolorach.

50

szt.

Klej z dozownikiem 1L, szybkoschnący do prac plastycznych.

5

szt.

Klej o właściwościach (elastycznych, przeźroczysty po wyschnięciu). Umożliwia
zastosowanie przy klejeniu różnorodnych powierzchni. Opak. Min.45 g.

15

szt.

Papier szary o formacie A3, 20 arkuszy

10

szt.

1.

Blok technicny kolorowy A3 - 100 arkuszy w 10 kolorach

2.
3.

Blok techniczny biały A3 - 100 arkuszy
Papier rysunkowy kolorowy A4 - 100 arkuszy w 10
kolorach

4.
5.

6 Taśma klejąca
7.

Papier szary - duży format

8.

Papier techniczny kolorowy - duży format
Klej z dozownikiem - szybkoschnący klej do prac
plastycznych

9.

10. Magiczny klej z aplikatorem
11. Papier szary A3 - 20 arkuszy

10

Pisaki w plastikowym etui z zawieszką. Posiadają tusz na bazie wody o intensywnych
barwach. Wyposażone w wentylowana zatyczkę zapobiegającą zadławieniu. Tusz łatwo
zmywalny ze skóry przy użyciu wody i mydła. 12 kolorów w opakowaniu.

15

kpl.

W komplecie 12 kredek.

25

kpl.

W zestawie 6 x 500 ml., nietoksyczna o wydajnej konsystencji, całkowicie zmywalna

5

szt.

15. rozmiarach końcówek

Pędzle o drewnianych rączkach. Różne rozmiary końcówek. Komplet 10 szt.

10

kpl.

16. Tektura karbowana - falista, 5 kolorów 10 kartek

5 kolorów, 10 kartek, Wym.: min.(25cm x 35 cm)

15

kpl.

12. Pisaki
13. Kredki w plastikowej osłonce
14 Tempera gotowa do użytku
Pędzelki - 10 sztuk w drewnianych rączkach o różnych

Razem:
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

Gaśnica 4 kg ABC

Gaśnica proszkowa 4kg GP-4x ABC. Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za
wskaźnikiem ciśnienia, który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia
czasowe przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
Posiada możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej
EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.Dane techniczne: Skuteczność
gaszenia - 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego - 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa
całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość 47,2 cm

1

szt.

Oznaczenia ewakuacyjne 8 szt. w kpl

1

kpl.

2.

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg
PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1,
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, Kierunek
do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, Kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek drogi ewakuacyjnej-strzałka, Wyjście
ewakuacyjne-napis.

1

szt.

3.

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm. Wyposażenie apteczki:
Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6
cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1
szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

Skrzynka na klucze ewakuacyjne

Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu pokrytego czerwonym
lakierem proszkowym, wisząca. Kolor czerwony lub biały. Wyposażona w zamek
cylindryczny. W komplecie 2 klucze oraz zestaw montażowy. wym. 15 x 12 x 4 cm

1

szt.

Szafka medyczna

Wisząca szafka metalowa z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym.
Wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. wym. 50 x 40 x 25 cm waga 9 kg

1

szt.

Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do nich palca lub
przedmiotów, pasują do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i
demontaż za pomocą dołączonego kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia. 8 szt.

1

kpl.

1.

Apteczka z kompletnym wyposażeniem

4.

5.

6.

Zabezpieczenia gniazdek elektrycznych 8 szt. w kpl

11

Zabezpieczenia kątowe mebli 4 szt. w kpl

Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt. wym. robocze 4 x 4 cm
wys. 2 cm (wymiary całkowite są o ok. 1 cm większe)Cechy główne produktu: chroni
przed niebezpiecznymi urazami głowy zapewnia optymalną ochronę narożników stołów i
innych mebli nakładki są samoprzylepne - łatwo je zamontować i po okresie
użytkowania zdemontować nietoksyczny, zgodny z normą EN 73-3 wolny od PVC i
jakichkolwiek plastyfikatorów podlega recyklingowi

1

kpl

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm

1

szt.

7.
8.

Razem:

1

Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu
uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy z montażem

Wykonane z drewna zabezpieczenia dwóch grzejników panelowych o wymiarach
1200 x 600 mm. Przed montażem należy dokonać pomiaru.

1

kpl

Laptop z oprogramowaniem systemowym podstawowym

Wymagania minimalne:
Rozmiar notebook’a 15,6”
Podświetlenie matrycy LED (matowa)
Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5GHz, 3MB Cache, osiągający wynik w
teście (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wynik min. 3775 punktów
Pamięć RAM min 4GB (max. 16GB)
Dysk twardy min. 500GB
Multinagrywarka DVD-RW
Złącza zewn. 1x 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
• 1 x HDMI
• 4x USB 3.0
• 1x RJ-45 (LAN)
• Wyjście słuchawkowe
• wejście na mikrofon
• wejście zasilania (DC-in)
Wyposażenie standardowe • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
• Głośniki stereo
• Mikrofon
• Zintegrowana kamera
• Podświetlana klawiatura
System operacyjny MS Windows 7 Pro
Waga nie większa niż 2,6kg

1

szt.

Drukarka kolorowa laserowa

Drukarka laserowa, drukowanie czarne i w kolorze, A4, min. 1200x600dpi,
gramatura papieru do 220g/m2, szybkość wydruku ~25-30 str/min., pojemność
podajnika papieru- powyżej 350szt, pamięć min.64MB, USB - min.2.0, karta
sieciowa, napięcie zasilania 230V.

1

szt.

Zakup sprzętu ICT

1.

2.
Zakup sprzętu audiowizualnego

12

Telewizor 42"

1

szt.

1.

Ekran 42 cal
Rozdzielczość Full HD, 1920 x 1080
Technologia wyświetlania 3D
Tuner DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-T2 - cyfrowy naziemny, DVB-S2 - cyfrowy
satelitarny, analogowy
Smart TV,Wi-Fi,
Przeglądarka internetowa
Nagrywanie na USB
Aplikacje Smart TV Facebook, Twitter, YouTube
Menu w języku polskim
Liczba złączy HDMI 3
Liczba złączy USB 3
Liczba złączy EURO 1
Złącze Ethernet (LAN)
Okulary 3D - 6 szt.

Zestaw nagłaśniajacy z mikrofonami bezprzewodowymi

1

zestaw

2.

Zestaw nagłośniający z mikrofonami bezprzewodowymi i kolumnami aktywnymi, taki
jak producenta Tonsil. Możliwość podłączenia zewnętrznego odtwarzacza CD lub MP3.
Przeznaczony do nagłaśniania: apeli szkolnych, konferencji, prezentacji itp.
Powermikser 2 x 300W + 2 kolumny estradowe 300W ze statywami + dwa mikrofony
bezprzewodowe + kompletne okablowanie zestawu nagłośnieniowego

Odtwarzacz CD

Kolor: biało-szary. Załączone wyposażenie: słuchawki. Gwarancja 24 miesiące,
system fonii: stereo. Ilość głośników – 2, pełnozakresowych : 2 x 80 mm, moc [W] – 2.
Waga [kg] - 2,4. Zastosowane technologie: USB, Port USB , wyjście słuchawkowe stereo mini , złącze wejścia audio - stereo mini , wymiary (S x W x G): 299 x 126 x 210
mm.
Sposób podawania płyty: od góry, rodzaje odtwarzanych płyt: CD , CD-R , CD-RW ,
MP3. Posiada funkcje: powtarzania , odtwarzania losowego , programowanie 20
utworów oraz funkcje radia. Rodzaj radia: cyfrowe, zakresy: AM/FM, pamięć stacji –
30, liczba pamięci: 30 (20 FM; 10 AM). Zasilanie: baterie/sieć, rodzaj baterii 6xR14.

2

szt.

3.
Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
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Zestaw interaktywny (tablica z projektorem) wraz z
okablowaniem i uchwytem ściennym do projektora

Wymagania minimalne:
1. ZESTAW POJEDYŃCZEGO URZADZENIA.
1.1. Elektromagnetyczna tablica interaktywna,
1.2. Dedykowany projektor kompatybilny z tablicą interaktywną (preferowane urządzenie tego
samego producenta co tablica),
1.3. Dedykowany uchwyt ścienny do projektora.
1.4. Pilot do projektora,
1.5. Akcesoria do projektora( kabel zasilający, kabel sygnałowy)
1.6. Pióro elektroniczne – szt. 2
1.7. Kabel przyłączeniowy USB- długości minimum 5 m,
1.8. Oprogramowanie – płyta instalacyjna.
1.9. Wymiary zewnętrzne 1868x1329
1.10 Powierzchnia aktywna 1628x1175
2. WYMAGANIA TECHNICZNE POJEDYŃCZEGO URZĄDZENIA.
2.1. Technologia elektromagnetyczna,
2.2. Przekątna obszaru interaktywnego tablicy – minimum 78 cali,
2.3. Format tablicy 4:3, powierzchnia odporna na uszkodzenia typu zarysowania,
2.4. Rozdzielczość minimum 600 dpi,
2.5. Sposób zasilania z stanowiska komputerowego kablem USB,
2.6. Projektor krótkoogniskowy o parametrze jasności minimum 2000 ANSI LUM. Kontrastem
minimum 2000 : 1, rozdzielczości podstawowej XGA,
2.7.Moc lampy projektora minimum 180 W, żywotność lampy minimum -5000 godzin,
2.8. Zgodność z systemami operacyjny: Windows XP, VISTA, Windows8,Windows 7/32 i 64 bit,
Linux, Ios
Montaż wraz ze szkoleniem
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
zmontować zestaw i przeprowadzić szkolenie z obsługi dostarczonego rozwiązania.

1

zestaw

Kserokopiarka A3, min. 1200dpi, musi posiadać możliwość drukowania,
skanowania w kolorze i kopiowania, min. 20 str/min, wbudowana karta sieciowa,
napięcie zasilania 230V, pierwsza kopia max. po 10-u sekundach, wyświetlacz
dotykowy, sygnalizację zużycia tonerów i wskazań mierników.

1

szt.

1

szt.

1.
Zakup kserokopiarki

Kserokopiarka

1.
Oprogramowanie ICT

Program do zarządzania placówką

Program do zarządzania placówką, zawierający komplet narzędzi niezbędnych w
sprawnym zarządzaniu placówką oświatową oraz dokumentacji prowadzonej wg
najwyższych standardów.

1.
Razem:
OGÓŁEM:
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