Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych
Szkoła Podstawowa w Stoku

Załącznik Nr 8

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
ilość

j.m.

Umywalka dostarczana wraz z baterią i syfonem: szerokość: 550 mm, głębokość: 450
mm, waga: 12,4 kg, z jednym otworem na armaturę; Dostarczana wraz z
półpostumentem - wysokość: 330 mm, głębokość: 380 mm, waga: 6,6 kg. Dostawa z
montażem

1

kpl

Nakładka dla dzieci zmniejszająca średnicę ustępu. Wymiary 320 x 387 x 145 mm w
kolorze niebieskim

1

szt.

Podest niezbędny w łazience czy przy toalecie , wymiary 39 x 26 x 12,5 cm w kolorze
niebieskim

1

szt.

Kolor: biały, rozmiar: 35 cm, głębokość: 67cm; Cechy: posiada deskę duroplastową,
miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l. Dostawa z
montażem

1

kpl

Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 19,5 cm, szerokość - 10,5
cm, długość -10,8 cm, łatwy do utrzymania w czystości, odporny mechanicznie,
kontrola poziomu zawartości wkładu, trwałość dozownika, zamykany na kluczyk,
pojemność zbiornika 1000 ml

1

szt.

1

szt.

Podajnik na papier toaletowy

Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 26 cm, szerokość - 24 cm,
długość - 13 cm, łatwy montaż, łatwy do utrzymania w czystości, odporny
mechanicznie, kontrola poziomu zawartości wkładu, zamykany na kluczyk,
dostosowany do papieru o max. średnicy roli 19 cm

1

szt.

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach

Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, wymiary: wysokość - 27 cm, szerokość - 27 cm,
długość - 13 cm, łatwy montaż, odporny mechanicznie, kontrola poziomu zawartości
wkładu, trwałość dozownika, zamykany na kluczyk, pojemność do 400 szt. ręczników
Dzwi białe pełne. Wymiary 70x200 cm. Muszą otwierać się na zewnątrz na prawo.
Zakup z montażem

1

szt.

Lp.

1.

Nazwa

Umywalka, bateria, syfon

2.

Nakładka sedesowa

3.

Podest dziecięcy

4.

5.

6.

7.

8.

Zestaw wc kompakt, deska sedesowa

Podajnik na mydło

Drzwi do łazienki

Opis

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1.

2.

3.

Lustro łazienkowe o wymiarach 50x50 cm, wykonane z pleksi w drewnianej ramie.

1

szt.

Elektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje utrzymanie stałej temperatury wody,
układ grzewczy z drutu nieizolowanego, nowatorska grzałka zespolona zapobiega
skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas ogrzewania wody,
specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia nadwrażliwość na
pęcherzyki powietrza, odporność na odkladanie się kamienia i niezniszczalność,
konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie z ogólnodostępną armaturą (możliwość
pracy zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym), podłączenie do zwykłego
gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A, klasa ochrony IP24D,
przyłącza wodne oznaczone kolorami, wymiary: 185 x 140 x 88 mm, moc 7,2 kW.
Dostawa z montażem.

1

szt.

Kolor: biały, rozmiar: 35 cm, głębokość: 67cm; Cechy: posiada deskę duroplastową,
miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika z funkcją 3/6 l. Dostawa z
montażem.

1

kpl

1

szt.

Lustro

Podgrzewacz wody

Zestaw wc kompact, deska sedesowa

Wyposażenie - utrzymanie czystości

Pralka

Pralka automatyczna:
Kolor Biały
Wymiary:
Wysokość [cm] 84.5
Szerokość [cm] 59.7
Głębokość [cm] 49.7
Wirowanie
Prędkość [obr/min] 1000
Regulacja Tak
Sterowanie Elektroniczne
Automatyka wagowa
Pranie deszczowe
Pranie wstępne
Zużycie
Energii [kWh/rok] 167
Wody [litr/rok] 9240
Zużycie energii w trybie czuwania [W] 2
Zużycie energii w trybie wyłączenia [W] 1
Energii [kWh/cykl] 0.85
Klasa energetyczna A+
Klasa efektywności prania A
Drzwi Kierunek otwierania Lewy

1.
Wyposażenie – Wyposażenie lub doposażenie kuchni

1.

2.

3.

4.

5.

1

szt.

Szafa magazynowa kuchenna drzwi skrzydłowe

Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 1000x600x1800 mm Szafa magazynowa
z drzwiami skrzydłowymi : wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna,
sprawna konstrukcja, 3 przestawne półki w szafie magazynowej

1

szt.

Lodówka

Lodówka z zamrażalnikiem
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 195,5 x 70 x 76 cm
Kolor Silver Black
Położenie zamrażarki na dole
Liczba agregatów 1
Liczba termostatów 2
Zdolność zamrażania 9 kg/24h
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 18 godzin
Bezszronowa (No Frost)
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika No Frost
Sterowanie elektroniczne
Szybkie chłodzenie tak
Szybkie zamrażanie tak
Funkcje dodatkowe elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz diodowy,
zamrażarka z systemem No Frost
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna A+
Roczne zużycie energii 393 kWh
Pojemność użytkowa chłodziarki 292 litry
Pojemność użytkowa zamrażarki 110 litrów
Klasa klimatyczna N, SN, T, ST
Poziom hałasu 42 db

1

kpl

Zestaw garnków z pokrywą

Zestaw składa się z trzech garnków oraz patelni. Patelnia z powłoką teflonową Ø 32
cm; h= 5,2cm. Garnek niski z pokrywką 18,3 litra Ø=360mm h=180mm. Garnek
wysoki z pokrywką 36,6 litra Ø=360mm h=360mm. Garnek wysoki z pokrywą 50,3
litra 400mmx400mm
Zestaw naczyń zawierający 6 talerzy głębokich, 6 talerzy płaskich oraz 6 talerzyków
deserowych.

4

kpl

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym: mechanizm rozdrabniający
wykonany ze stali nierdzewnej, komora wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość
podłączenia zmywarki, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie,
kołnierz stalowy

1

szt.

Zestaw naczyń dla dzieci

Rozdrabniacz odpadków organicznych

6.

7.

Sztućce dla dzieci

Zestaw noży kutych

Sztućce dla dzieci 12 szt.
Nóż stołowy:
Długość - L: 172 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0)
zaprojektowane specjalnie dla dzieci
nóż bez ostrza do rozdzielania potraw
Widelczyk stołowy:
Długość - L: 149 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0)
zaprojektowane specjalnie dla dzieci
ząbki zaokrąglone
Łyżeczka do deserków
Długość - L: 135 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0)
zaprojektowane specjalnie dla dzieci
Łyżka stołowa
Długość - L: 152 mm
Materiał wykonania: stal nierdzewna
zalecane dla alergików uczulonych na nikiel (wykonane ze stali 18/0)
zaprojektowane specjalnie dla dzieci

2

kpl

Parametry:
pokrowiec w komplecie
nóż kuchenny 20cm
widelec 18cm
nóż do chleba 20cm
nóż do odzielania 15cm
nóż do mięsa 20cm
stalka 25cm
twardość ostrza 52-54 HRC
noże wykonane są z kutego pręta stalowego
rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach
łączenia
można myć w zmywarkach i wyparzać

1

kpl

8.

9.

Patelnia elektryczna

zakres temperatury50-275°C
powierzchnia robocza 0,49 m2
wymiary [mm] 900 x 960 x 850 mm
pojemność misy [l] 72 l
wymiary misy wewnętrzne 785 x 655 x 170 mm
zasilanie / moc 400V / 12kW
Opis produktu
stabilna konstrukcja nośna,
specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylanie w
celu zlania zużytego oleju,
termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również
zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem,
świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest
włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
zasilanie: 3N 400V 50Hz,
patelnie wykonane są ze stali nierdzewnej gat. 304 AISI.

1

szt.

podstawa z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej
lej wykonany z polerowanego stopu aluminium
gardziel wykonana z odlewu żeliwa
ślimak wykonany ze stopu aluminium
rewers zapewniający łatwiejsze odkręcanie sitka
maszynka do mielenia mięsa z antypoślizgowymi nóżkami
praca ciągła do 8 godzin
w standardzie do maszynki do mielenia dołączone sitka 5 i 8 mm
średnica sitka 68 mm
wydajność teoretyczna do 220 kg/h
Informacje dodatkowe
Szerokość 51,7 cm
Głębokość 32,8 cm
Wysokość 41,0 cm
Napięcie zasilania 230 V
Moc 0,8 kW

1

szt.

Uniwersalna zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania: 2 pary ramion myjąco płuczących, cykl pracy 120 sek, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy
wdrażaniu HACCP, dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów
sanitarnych, kosz 500x500 mm, kosze: uniwersalny, do talerzy i pojemnik na sztućce w
stanadardzie, dozownik płynu nabłyszczającego, maksymalna wysokość wsadu 320
mm, obudowa ze stali nierdzewnej. Dostawa z montażem.

1

szt.

Profesjonalna maszynka do mięsa

10. Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania
Wyposażenie – Wyposażenie lub doposażenie kuchni

Lp. Nazwa

1.

2.

Stoły 2-osobowe reg. 2 – 4

Krzesła reg. 1-4

3.

Zestaw mebli

4.

Szafka na prace

Opis
Stół szkolny dwuosobowy z regulacją. Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z
metalu o końcówkach zakończonych nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane
siedzisko i oparcie wykonane są ze sklejki drewnianej brzoza. Wymiary: wys.
regulowana, wys. blatu 59 - 76 cm. Wym. blatu szer. 120 cm, gr. 18 mm, wys. 50 cm.
Stelaż o regulowanej wysokości, wykonany z metalu o końcówkach zakończonych
nakładkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane są ze
sklejki drewnianej brzoza. Wymiary: wys. regulowana 3 - 4 (na wzrost ok. 119 - 159
cm), wys. siedziska 35 - 38 cm.
1. Szafka - Stelaż szafki oraz skrzynia, wykonane z płyty wiórowej laminowanej w
kolorze brzoza, front skrzyni z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim z dekoracyjnymi
frezami (bazie), dolna listwa skrzyni z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja
baranek z płyty MDF w kolorze beżowym z dekoracyjnymi frezami. Tylna ściana
wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 43 cm. 2. Szafka Stelaż z 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, drzwi z
płyty MDF w kolorze beżowym z dekoracyjnymi frezami (kwiaty), dolna listwa z płyty
MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja trawa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym.
Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. 3.
Szafka - Stelaż z 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza,
dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja krówka z płyty MDF w
kolorze jasnoniebieskim. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm,
gł. 38 cm, wys. 84 cm. 4. Szafka - Stelaż z 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej
laminowanej w kolorze brzoza, drzwi z płyty MDF w kolorze beżowym z
dekoracyjnymi frezami (kwiaty), dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym,
aplikacja dach z płyty MDF w kolorze czerwonym. Tylna ściana wykonana z płyty
MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. 5. Szafa - Stelaż z 6 półkami,
wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w
kolorze jasnozielonym, górne drzwi z płyty MDF w kolorze beżowym z dekoracyjnymi
frezami (kwiaty), dolne drzwi z płyty MDF w kolorze jasnozielonym z dekoracyjnymi
frezami (bazie), aplikacja chmurka z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim. Tylna
ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm. 6.
Szafka -Stelaż z 5 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza,
dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja słońce z płyty MDF w
kolorze żółtym. Tylna ściana wykonana z płyty MDF. Wymiary: szer. 41 cm, gł. 38 cm,
wys. 166 cm. 7. Szafka - Stelaż z 4 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej
w kolorze brzoza, dolna listwa z płyty MDF w kolorze jasnozielonym, aplikacja
chmurka z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim. Tylna ściana wykonana z płyty MDF.
Wymiary: szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 125 cm. 8. Szafka - Szafka z 3 półkami i
przesuwanymi drzwiami. Wymiary: szer. 82 cm, gł. 35,5 m, wys. 84,5 cm. Frez ze
słonecznikiem
Szafka umożliwiająca przechowywanie prac w formatach do A3. Wymiar szafki 48,5 x
33 x 90 cm. Stelaż z 9 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza

ilość

j.m.

10

szt.

20

szt.

1

kpl

1

szt.

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1

szt.

Biurko

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk lub
brzoza z kolorowymi frontami. Dodatkowo szafka z drzwiczkami oraz szuflady mogą
być montowane zarówno prawo- jak i lewostronnie (do uzgodnienia) z zamontowanymi
zamkami.
wym. szer 120 cm, gł. 60 cm, wys 77 cm.

1

szt.

6.

Krzesło konferencyjne beżowe

Krzesło szkolne ISO. Krzesło posiada aluminiowe nogi oraz obicie z pianki oraz tkaniny
na siedzisku i oparciu. Wymiary: szer. 54 cm wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, gł.
siedziska 42 cm.

7.

Dywan

Dywan o wymiarach 3x2 metry z motywem zabaw dla dzieci.

1

szt.

1

kpl

Składane z 3 części materac do ćwiczeń gimnastycznych. Pokryte trwałą i łatwą w
utrzymaniu czystości tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości w
trzech zestawach kolorystycznych. Wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm. Kolor
fioletowo - żółty.

2

szt.

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw psa.

2

szt.

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw tygrysa.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

5.

Wyposażenie – Zakup i montaż rolet okiennych
1.

Zakup i montaż rolet okiennych

2 szt. rolet wolnowiszących z materiału zaciemnianego. Wymiary 246x210. Zakup z
montażem. Dokonać pomiaru.

Wyposażenie – Wyposażenie wypoczynkowe

1.

Materace 3 - częściowe

2.

Pufa piesek

3.

Pufa tygrys

4.

Pufa biedronka

5.

Pufa baranek

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw biedronki.
Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw baranka.

6.

Pufa Żółw

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw żółwia.

1

szt.

7.

Pufa małpka

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw małpki.

1

szt.

8.

Pufa kotek

2

szt.

1

szt.

9.

Gruszka mała fioletowa

1

szt.

1

szt.

10. Gruszka mała czerwona

Miękkie poduchy z pokrowcem. Wypełnienie z pianki. Wymiary: średnica 35 cm,
wysokość 30 cm. Motyw kota.
Gruszka wypełniona granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej.
Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości. Waga 4 kg, śr. 80 cm,
wys. 60 cm. Kolor fioletowy.
Gruszka wypełniona granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej.
Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości. Waga 4 kg, śr. 80 cm,
wys. 60 cm. Kolor czerwony.

11. Gruszka pomarańczowa

Gruszka wypełniona granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej.
Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości. Waga 4 kg, śr. 80 cm,
wys. 60 cm. Kolor pomarańczowy.

2

szt.

12. Poduszka sensoryczna myszka

Poducho - zwierzątko w wesołych kolorach, wypełnione granulatem, dzięki czemu
dopasowują się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV,
którą łatwo utrzymać w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Mają wiele elementów sensorycznych. Waga 4 kg

1

szt.

13. Kanapa śpiący miś

Kanapa, z oparciem w kształcie śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta
wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 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, obszyte trwałą tkaniną PCV,
łatwą do utrzymania w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Ich zabawny, bajkowy wygląd i solidne wykonanie podwyższa komfort wystroju
każdego wnętrza. Wym. 197,5 x 114 x 5 cm

15. Poducha rybka

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijającą wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.Wym. 70 x 80 cm.

1

szt.

1

szt.

16. Poducha myszka

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijającą wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.Wym. 70 x 80 cm.

17. Poducha pszczółka

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem spełniają funkcję dekoracyjną,
rozwijającą wyobraźnię dziecka oraz stanowią podparcie dla ciała.Wym. 78 x 82 cm.

1

szt.

18. Poduszka zielona

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną o wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor zielony.

1

szt.

19. Poduszka czerwona

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną o wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor
czerwony.

1

szt.

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną o wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor chabrowy

1

szt.

Miękka poduszka pokryte bawełnianą tkaniną o wym. 40 x 40 x 12 cm. Kolor
pomarańczowy.

1

szt.

Metalowa Szafa gospodarcza

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą
proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na
identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej
części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do
sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery ”L” i jedną
komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory o wym. 33 x 29 x 49 cm.
Wymiary szafy: 60 x 49 x 180 cm.

1

szt.

Szafa ubraniowa

1

szt.

2.

Szafa ubraniowa. Szafka w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza, posiada drążek na wieszaki oraz parę wysokich drzwi. Wymiary: szer. 90 cm, gł.
60 cm, wys. 202 cm.

Szatnia metalowa 5 osobowa

4

szt.

3.

Szatnia z lekkiej konstrukcji na stabilnym metalowym stelażu. Posiada 6 małych
półeczek na czapki, 6 podwójnych wieszaczków oraz kratkę na buty. Kolorowa
aplikacja węża i krokodyla wykonana z płyty MDF, konstrukcja ławki oraz górnych
półek z płyty w kolorze brzoza z obrzeżem z multipleksu.
Wymiary: szer. 136 x 42 x 142 cm.

20. Poduszka chabrowa
21. Poduszka pomarańczowa

Wyposażenie – Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych

1.

Wyposażenie – Zabawki i pomoce dydaktyczne

ilość

j.m.

1

szt.

Klocki - wesołe miasteczko

Klocki z tworzywa sztucznego, które mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość
tworzenia konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć
zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm. W
zestawie 82 klocki pozwalające na stworzenie ruchomych budowli.

1

szt.

Klocki - leśne miasteczko

Drewniane klocki o różnych kształtach, pozwalające stworzyć miasteczko z dżungli.
Klocki posiadają formę sześcianów, kół, ostrosłupów, walców i łuków a także kształty
pozwalające stworzyć figurki różnych zwierząt, np. misia pandę, żyrafę, czy goryla. 126
szt. bezbarwnych i kolorowych klocków o wym. gr. ok. 2 cm, dł. ok. 10 cm.

1

szt.

3.

Kolorowe drewniane klocki

Kolorowe drewniane klocki, które dzięki swym nietypowym formom kopuł, łuków,
piramid oraz ząbkowanych baszt, umożliwiają budowę wyjątkowego egzotycznego
zamku. Zestaw zawiera klocki wielokolorowe oraz bezbarwne. W zestawie 88 szt.

4.

Geometryczne kształty z tworzywa

Klocki z tworzywa o właściwościach mozaiki, kształty geometryczne, 6 kolorów; ok.
250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; grubość 0,5 cm

4

szt.

5.

Samochód wywrotka - Middle Truck

Wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynią ładunkową oraz otwieraną tylną klapą.
Zabawka o wymiarach: 38 x 25 x 20 cm.

4

szt.

3

szt.

Wywrotka

Samochód wywrotka wykonany w całości z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Skrzynia ładunkowa posiada ruchomą blokadę oraz wygodny uchwyt do podnoszenia.
Zabawka o wym. 50,5 x 25 x 25 cm.

3

szt.

7.

Wywrotka z akcesoriami

Wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są
zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki), w sumie 8
elementów.
Długość. wywrotki 40 cm.

8.

Mata miasto

Mata z wzorem miasta o wymiarach 70 x 140 x 0,5 cm.

1

szt.

9.

Śpiąca lalka

Laleczka śpiąca o długości około 35cm. W momencie zamknięcia oczu efekt chrapania
oraz odwzorowanie procesu oddychania.

4

szt.

5

szt.

10. Zestaw narzędzi

Zestaw narzędzi dla majsterkowiczów, wykonany z wytrzymałego i estetycznego
tworzywa sztucznego. Narzędzia są lekkie i wygodnie leżą w rączce dziecka. W
zestawie znajduje się młotek, wkrętak, otwierające się obcęgi oraz wiertarka, która po
naciśnięciu przycisku wydaje cichy, ale charakterystyczny dla niej dźwięk. Wiertarka
posiada także obracające się wiertło. ( na tylnej ścianie kartonowego pudełka, w które
zapakowany jest zestaw narzędzi, nadrukowane są znaki, charakterystyczne dla placu
budowy. Znaki można wyciąć nożyczkami i wykorzystać w zabawie) Wym. wys.
narzędzi ok. 14 cm

2

szt.

11. Zestaw perkusyjny

Zestaw podstawowych instrumentów zapakowany w przezroczystą torbę z uchwytem.
Całość zapakowana w dużym plastikowym pojemniku. Zestaw 12 elementowy. Wym.
torby 24 x 26 x 8 cm

Lp. Nazwa

1.

2.

6.

Opis

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

1

szt.

12. Bujak jamnik

Przeznaczony dla 3 osób o maksymalnej wadze łącznej 50 kg. Bujak wykonany jest
w wysokiej jakości wytrzymałego i łatwego do utrzymania w czystości plastiku. 3
siedzenia oraz uchwyty zapewniają kontrolowaną i bezpieczną zabawę. Wymiary
bujaka: dł. 102 x 43 x 36 cm.

1

szt.

13. Matematyczny Twister

Plansze z kolorowymi aranżacjami stwarzające możliwość zabawy w grupie. Do
wykorzystania zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala doskonalić umiejętności
związane z obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami
dotyczącymi podstawowych figur geometrycznych. Plansze wykonane są z tkaniny,
nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki
oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża
na • wym. 150 x 150 cm. Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie
czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o wym. 5 x 5 cm.
Plastikowe rączki, wym. śr. 0,6, dł. 209 cm, szer. 2,7 cm.

25

szt.

Piłka gimnastyczna o średnicy 30cm

5

szt.

Miękka i bardzo miła w dotyku lalka o wym. 35 cm.

2

szt.

Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka, długość 25 cm.

1

szt.

1

szt.

18. Lalka mała z nocnikiem

Lalka niemowlak siusiająca - 8 akcesoriów: 2 smoczki, nocnik, butelka, 3 kaszki,
pieluszka, łyżeczka, miseczka. Lalka zamyka oczka po włożeniu smoczka. Siusiająca,
wysokość 40 cm.

19. Lalka siusiajaca

Lalka siusiająca po posadzaniu na nocniku. W zestawie buteleczka i nocnik, długość 30
cm.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

Miękka i bardzo miła w dotyku laleczka. Długość 75 cm.

1

szt.

Drewniane łóżeczko dla lalek o wymiarach 50 x 23 x 30 cm.

1

szt.

Wózek na kółkach wyposażony w 16 przedmiotów, niezbędnych w pracy lekarza.

3

szt.

14. Skakanka
15. Piłka - 30 cm
16. Miękka mała lalka
17. Lalka płacząca

20. Lalka Zosia samosia

21. Bobas
22. Lalka duża
23. Łóżeczko dla lalek
24. Medyczny wózek

Laleczka z funkcją uczenia jak zawiązać sznurówkę, zapiąć guzik, zamek błyskawiczny
czy rzep oraz przewlec kawałek materiału przez szlufkę. Lalka mówi i płacze. Długość
41 cm.
Najwyższej jakości lalki wykonane z przyjemnego w dotyku, bardzo wytrzymałego
tworzywa. Korpus lalek jest miękki, pokryty bawełną. Bobas duży może być ubierany w
prawdziwe dziecięce ubranka. Ciężar i wielkość dużej lalki odpowiadają naturalnym
rozmiarom niemowlaka.

Kolorowa kuchenka, posiadająca otwierany piekarnik oraz dwie boczne szafki. Zawiera
akcesoria niezbędne małej gosposi, są to między innymi metalowy wielofunkcyjny
garnek z przykrywką, patelnię oraz rondelek, 2 talerzyki, kubeczki, 2 komplety
sztućców, solniczkę i pieprzniczkę. Pokrętła od zlewozmywaka i piekarnika są ruchome
i wydają charakterystyczny dźwięk. Zabawka doskonale rozwija wyobraźnię dziecka.
wym. 56 x 46 x 105 cm

1

szt.

Samochód terenowy do zabawy tworzywa sztucznego o wym. 38 x 24 x 23 cm

1

szt.

27. Pojemnik na zabawki

Pojemnik na zabawki z tabliczką 20l.Wym.42x34x22cm.

3

szt.

1

szt.

28. Kasa sklepowa z kalkulatorem

Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do
samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym
kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem: zawiera 2 baterie AA (R6), mini
koszyczek na zakupy, sałata, ketchup, sok owocowy, monety, banknoty, karta płatnicza,
wym. 35 x 17,5 x 15 cm.

29. Piłka do skakania- 45 cm

Piłka skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną aktywność ruchową,
wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi, średnica 45 cm.

3

szt.

30. Piłka do skakania - 55cm

Piłka skaczące z wygodnym uchwytem. Wyzwalają spontaniczną aktywność ruchową,
wyrabiają umiejętność utrzymania równowagi, średnica 55 cm.

3

szt.

Ringo kolczaste - sensoryczne średnica 17 cm.

15

szt.

Talerz latający o średnicy 27 cm, wykonany z plastiku.

15

szt.

1

szt.

33. Tunel Stonoga dł. 185 cm

Zielony tunel stonoga, wykonany z lekkiego i trwałego ortalionu, wzmacniany
elastycznym stelażem. Na jednym z końców tunelu, znajduje się koło z wesołą buzią
stonogi, mocowane na rzep i unoszące się, za każdym razem, gdy dziecko wychodzi
przez tunel. Po bokach zaś, doszyte są żółte nóżki, które poruszają się podczas
użytkowania. Po skończonej zabawie, dzięki elastycznemu stelażowi z drucika, tunel
można złożyć na płasko, zabezpieczając go dodatkowo, używając doszytych tasiemek.
wym. śr. 50 cm dł. 185 cm

3

kpl.

34. Woreczki - kolory -3 kpl.

Kolorowe woreczki niezbędne do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowe
oznaczenie kolorami pozwala na tworzenie własnych wariantów ćwiczeń, wymiar 10 x
13 cm.
Miś siedzący brązowy o długości 30 cm.

3

szt.

Miś siedzący brązowy o długości 35 cm.

2

szt.

3

szt.

3

szt.

25. Duża kuchnia
26. Mały samochód terenowy

31. Ringo sensoryczne śr. 17
32. Koło latające śr. 28,5

35. Miś pluszowy
36. Miś pluszowy
37. Duży zestaw obiadowy

38. Straż pożarna

Plastikowy zestaw obiadowy dla 12 osób w 4 kolorach:12 talerzy głębokich o śr. 11,5
cm, 12 talerzy płytkich o śr. 12 cm, 12 kubeczków o śr. 5 cm, 12 kpl. sztućców o dł. 13
cm.
Pojazd posiadający ruchome elementy podwozia. Zbudowane są z bezpiecznych i
trwałych elementów. podnoszona i wysuwana drabina;
wym. 47 x 27 x 16 cm.

Pojazd posiadający ruchome elementy podwozia. Zbudowane są z bezpiecznych i
trwałych elementów. Obrotowa gruszka na korbę, zwijany wąż, drabinka, lej oraz
szufla;
wym. 38 x 26 x 16 cm
Pojazd posiadający ruchome elementy podwozia. Zbudowane są z bezpiecznych i
trwałych elementów; wym 36 x 16 x 15

3

szt.

3

szt.

4- elementowe drewniane układanki; wym. 16,5 x 16,5 x 1 cm

1

szt.

24-elementowe puzzle przedstawiające zwierzęta.

1

szt.

24-elementowe puzzle przedstawiające zwierzęta gospodarskie.

1

szt.

1

kpl

44. Puzzle - 4 warstwy pory roku

Nakładanka warstwowa, przedstawiająca drzewko i zmiany jakie w nim zachodzą na
przestrzeni całego roku. Na każdej z warstw drzewko posiada najbardziej
charakterystyczne cechy dla określonej pory roku. Nakładanka posiada zaokrąglone rogi
a jej górna powierzchnia zabezpieczona jest cienką warstwą bezpiecznego lakieru.
Wym. 20 x 20 x 1,5 cm.

45. Puzzle - 5 warstw dom

Nakładanka warstwowa, przedstawiająca dom i zmiany jakie w nim zachodzą w
procesie budowy. Wym. 21 x 21 x 3,5 cm

1

kpl

1

szt.

46. Domek letniskowy dla lalek

Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek z licznymi pomieszczeniami i tarasem,
dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate 19 mebelków,
wym. 55 x 33 x 71 cm.

47. Zestaw do piasku - 9 elementów

Akcesoria do piasku. Zestaw składa się z
wiaderka, zamku; konewki; grabek; łopatki i foremek.

5

szt.

ilość

j.m.

1

kpl

Zestaw bajek - grajek1

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu bohaterom użyczyli
najlepsi polscy aktorzy: Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Magdalena
Zawadzka, Iga Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski,
Wiesław Michnikowski, Marian Kociniak. Zestaw 10 bajek na płytach CD.

1

kpl

2.

Zestaw bajek - grajek2

Zestawy bajek - grajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu bohaterom użyczyli
najlepsi polscy aktorzy: Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Magdalena
Zawadzka, Iga Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski,
Wiesław Michnikowski, Marian Kociniak. Zestaw 10 bajek na płytach CD.

3.

Gra - Jaś i Małgosia

1

szt.

4.

Gra - czerwony kapturek

1

szt.

39. Betoniarka
40. Koparka
41. Nakładanka Hania
42. Przyjaciele z zoo - puzzle
43. Przyjaciele z gospodarstwa - puzzle

Wyposażenie – Pomoce dydaktyczne
Lp. Nazwa

1.

Opis

Gra planszowa oraz książeczka z bajką o Jasiu i Małgosi. Gra przeznaczona dla 1 - 4
graczy. Plansza o wym. 32 x 26 cm, 4 pionki, kostka, instrukcja do gry.
Gra planszowa oraz książeczka z bajką o Jasiu i Małgosi. Gra przeznaczona dla 1 - 4
graczy. Plansza o wym. 32 x 26 cm, 4 pionki, kostka, instrukcja do gry

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Zestaw 48 zdjęć, które tworzą logiczne pary. Należy dobrać dwie karty kierując się
skojarzeniami. Karty posłużyć mogą ćwiczeń językowych, gier memo oraz innych
zabaw opartych na zasadach klasyfikowania i sortowania. 48 zdjęć o wym. 10 x 15 cm.

1

kpl

2

zestaw

1

kpl

1

kpl

1

szt.

5

kpl

10. Domino - Mały Ekolog

Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. Dziecko dowiaduje się
w jaki sposób ludzie mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Tematem przewodnim
jest ekosystem, cykl wodny, energii i odpadów. Gra polega na dopasowaniu kart z
pozytywnymi zachowaniami do kart z zachowaniami negatywnymi. Zawiera: 48 szt.
domina. Wymiary po złożeniu 20 x 10 cm, dla 2-4 graczy.

6

kpl

11. Bawmy się liczbami - plansze magnetyczne

Pomoc edukacyjna, do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Ćwiczy i rozwija u dzieci
logiczne myślenie; Zestaw zawiera: 12 szt. o wym. 25 x 5 cm magnetycznych kart; 60
szt. o wym. 4,8 x 4,8 cm magnetycznych żetonów

1

szt.

1

kpl

5.
6.

7.

Skojarzenia - karty do nauki j. angielskiego

Gra memory - Flagi

Gra Unia Europejska

8.

4 sezonowe drzewa - plansze

9.

Sortowanie odpadów

12. liczydło stojące

13. Umiejętności - zestaw zdjęć

Gra memory z flagami państw. Polega na odnajdywaniu par, dzięki zapamiętywaniu
miejsc położenia poszczególnych kartoników, ułożonych flagami do dołu. 80 szt.
kartoników o wym. 5,5 x 5,5 cm. Liczba graczy: 2-6.
Dwustronna gra planszowa dzięki której dzieci będą miały okazję zaznajomić się ze
strukturą Wspólnoty Europejskiej. Gracze zbierają flagi narodowe i zapoznają się z
podstawowymi informacjami na temat każdego z państw członkowskich. dwustronna
plansza do gry; 4 pionki; kostka; 100 kartonowych flag; 4 podkładki do układania flag;
instrukcja.
Duże kartonowe aplikacje umożliwiające ułożenie ciekawej ilustracji tematycznej.
Mogą służyć do nauki określania położenia, tworzenia zbiorów i przeliczania. Są
równocześnie ozdobą sali zabaw, uzupełnieniem kącików ekologicznych oraz
elementem scenografii przedszkolnych teatrzyków.
4 sezonowe drzewa (wys. 63,5 cm) wraz z nazwami pór roku w języku angielskim
Gra planszowa dla od 2 do 4 osób, której fabuła oparta jest na tematyce sortowania
śmieci.

Służy do prezentacji grupowej lub indywidualnej pracy dziecka podczas pierwszych
obliczeń. W solidnej, drewnianej ramie umieszczone zostało 10 rzędów korali (po 5 w
każdym kolorze). Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na
swobodne przemieszczanie go w różne miejsca sali; wym. 85 x 120 cm.
Duże pakiety zdjęć do pracy z całą grupą. Doskonałe do wszelkiego rodzaju ćwiczeń
językowych dotyczących rozpoznawania części mowy, do zadań opartych na
klasyfikowaniu, do opowiadania historyjek, do nauki języka obcego oraz do rozmów
tematycznych, do rozmów o własnych umiejętnościach i ulubionych formach spędzania
czasu. Materiał również do zadań opartych na klasyfikowaniu, sortowaniu, dobieraniu
w pary. Zestawy zawierają zdjęcia zwierząt oraz przedmiotów. 227 zdjęć o wym. 11 x
14 cm

14. Ćwiczenia z grafomotoryki

15. Ćwiczenia z matematyki

Seria programów multimedialnych z ćwiczeniami grafomotoryki, matematyki i ruchu to
unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał dydaktyczny dla
przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej przeznaczony do użytku na
tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Programy te
wykorzystują w pełni te nowe możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. W atrakcyjny sposób wspierają
rozwój dzieci w podstawowych obszarach.Program zawiera zestaw plansz do ćwiczeń
grafomotorycznych wprowadzających dziecko w tematykę pisania od początku aż do
osiągnięcia przez nie pełnej samodzielności. Materiały zostały podzielone na dwie
grupy w zależności od poziomu trudności ćwiczeń dzięki czemu mali uczniowie mają
możliwość stopniowego wykształcenia swoich umiejętności. Te dwie grupy zadań to: 1.
Prezentacja jak pisać literę – plansze do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez
liniatury, 2. Samodzielne rysowanie i pisanie liter w liniaturze – plansze służące
dokończaniu podanych na tablicy wzorców. „Od szlaczka krzywego do pisma
pięknego” to bogaty zbiór ponad 100 plansz zawierających:
• ilustracje złożone figur geometrycznych do ćwiczeń pisania/wypełniania kolorem w
polu ograniczonym, które można także wykorzystać na zajęciach z edukacji
matematycznej (figury geometryczne, wielkość, kształt, różnicowanie),
• szlaczki i wzory litero podobne,
• litery prezentacyjne, do wstępnych ćwiczeń pisania kształtu bez liniatury,
• litery do ćwiczeń pisania w liniaturze,
• cyfry,
• połączenia liter w postaci krótkich, dwuliterowych wyrazów,
• karty pracy do wydruku i samodzielnej pracy dziecka.

1

szt.

Seria programów multimedialnych z ćwiczeniami grafomotoryki, matematyki i ruchu to
unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał dydaktyczny dla
przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej przeznaczony do użytku na
tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Programy te
wykorzystują w pełni te nowe możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. W atrakcyjny sposób wspierają
rozwój dzieci w podstawowych obszarach.Program obejmuje zestaw plansz oraz
ćwiczeń interaktywnych wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji
matematycznej. Dzięki kolorowym i atrakcyjnym materiałom nauka łączy się z zabawą,
przez co nauczyciel otrzymuje dodatkowe narzędzie pozwalające mu wzbudzić
zaciekawienie oraz pomagające w utrzymaniu koncentracji wśród dzieci. „Szacuję,
przeliczam, obliczam” to ogromny zbiór zadań matematycznych, także ilustrowanych,
przekazujących uczniom wiedzę na temat między innymi:
• kształtów, wielkości, kolorów
• czasu (zegary, kalendarz)
• orientacji w przestrzeni (pojęcia nad, pod, obok, prawo, lewo, góra, dół)

1

szt.

16. Ćwiczenia ruchowe

Seria programów multimedialnych z ćwiczeniami grafomotoryki, matematyki i ruchu to
unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał dydaktyczny dla
przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej przeznaczony do użytku na
tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. Programy te
wykorzystują w pełni te nowe możliwości technologiczne w procesie edukacyjnym
zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. W atrakcyjny sposób wspierają
rozwój dzieci w podstawowych obszarach.Jest to różnorodny zestaw filmów
wspierających organizację grupowych ćwiczeń ruchowych. Składa się z kilkudziesięciu
pozycji dotyczących stymulacji motoryki dużej, której prawidłowe funkcjonowanie jest
niezbędne przed przejściem do ćwiczeń motoryki małej związanej z płynnymi ruchami
ręki podczas pisania. Filmy zawierają pokaz będący wzorem w wykonaniu terapeuty
oraz dwójki dzieci przy określonym pokładzie muzycznym, a każde ćwiczenie poparte
jest komentarzem i poleceniem. Zaproponowane zabawy słuchowo-ruchowe polegają na
dostosowaniu ruchu do zróżnicowanego tempa, rytmu, akcentu i metrum oraz
wysokości dźwięków. Dzięki ćwiczeniom zaprezentowanym w filmach dziecko rozwija
także swoją orientację w przestrzeni i schemacie ciała. „Klaszczę, tupię, podskakuję”
obejmuje ćwiczenia:
• podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu oraz umiejętności ich łączenia),
• podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej (w połączeniu z koordynacją
wzrokowo-słuchową). Zabawy ruchowe zaprezentowane na filmach zawierają
różnorodne elementy:
• płynne ruchy obu ramion,
• rytmiczne ruchy zmienne obu ramion,
• manipulowanie różnymi przedmiotami (sznur, piłka, kule papierowe),
• kreślenie ręką, nogą, nosem dużych płynnych ruchów i różnego typu linii,
• chodzenie po linii (np. po sznurze).

1

szt.

17. Logorytmika

Logorytmika jest programem multimedialnym wykorzystującym muzykę w profilaktyce
i terapii logopedycznej. To doskonały zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętności
językowo-słuchowo-ruchowe dziecka. Opracowany przez dr Annę Walencik-Topiłko,
znaną specjalistkę w dziedzinie muzykoterapii logopedycznej, stanowi doskonałe
narzędzie pracy poprzez zabawę przy dźwiękach muzyki. Logorytmika to:
• możliwość pracy indywidualnej i grupowej,
• Kreator zajęć – aplikacja do tworzenia autorskich programów lekcyjnych,
• ponad 100 ćwiczeń ruchowych, słuchowych, a także słowno-muzycznych opartych na
atrakcyjnych wierszach i piosenkach,
• zestaw programów narzędziowych, np. Wirtualna klawiatura, Kompozytor melodii,
Wartości rytmiczne,
• system wzmocnień pozytywnych motywujących dziecko do wykonywania ćwiczeń.
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:
• MS Windows XP/Vista/Windows 7
• Internet Explorer 6.0 lub wyższy
• zalecane: procesor klasy Pentium IV 2,4 GHz oraz 512 MB RAM
• karta dźwiękowa z wejściem liniowym z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
(w laptopach – karta dźwiękowa PCMCIA z wejściem liniowym)
• karta graficzna (minimalna rozdzielczość 800x600) z tysiącami kolorów
• mikrofon dołączony do zestawu Logopedia
• port USB
• mysz lub inne urządzenie wskazujące
• napęd DVD-ROM

1

szt.

ilość

j.m.

Brystol kolorowy, 100 arkuszy. Rozmiar papieru A3.

15

kpl

Brystol biały, 100 arkuszy. Rozmiar papieru A4.

15

kpl

Papier rysukowy, 400 arkuszy, 8 kolorów, 80 g/m2.

10

kpl

Bibuła 15 szt., wym. 200 x 50 cm.

2

kpl

Zestaw 10 szt. nożyczek z plastikowymi uchwytami, długość 13 cm.

3

szt.

Przezroczysta i bezwonna taśma samoprzylepna; 18 mm x 30 cm.

10

szt.

15

szt.

15

szt.

10

kpl

Wyposażenie – Artykuły plastyczne
Lp. Nazwa

1.

Brystol Mix A3/100ark

2.

Brystol biały A4/100ark

3.

Kolorowy papier rysunkowy A4/400ark

4.

Bibuła - mix kolorów 15 rolek

5.

Nożyczki przedszkolne zestaw 10 szt.

6.

Taśma samoprzylepna 18mmx30m

7.

Klej przeźroczysty 200ml

8.

Klej czarodziejski

9.

Papier szary A3 20 ark

Opis

Klej buteleczce zakończonej łopatką do rozprowadzania kleju.
Pojemność 200 ml.
Klej wielofunkcyjny, nietoksyczny do zajęć plastycznych. Pojemność 1l.
Papier szary pakowy A3, 20 arkuszy.

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Markery posiadające zmywalny atrament, 8 kolorów, dł. 14,3 cm, śr. końcówki 0,1 cm.

15

kpl

Plastelina 12 kolorów po 1 pałeczce z koloru.

25

kpl

Kredki w kartonowym opakowaniu, 12 kolorów.

30

kpl

Tempery 1-litrowe. 6 kolorów zapakowane w tekturowe pudełko.

5

szt.

Pędzle do malowania o wysokości: 16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm,
włosie - szczecina

10

kpl

Tektura falista kolorowa, o wymiarze 21 x 29,7 cm, 10 arkuszy.

15

szt.

ilość

j.m.

1

kpl

ilość

j.m.

1

szt.

Gaśnica 4 kg ABC

Gaśnica (możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciach do 1000V) .
Podstawowe cechy : trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydową, bezszwowy
płaszcz zbiornika, zbiornik nie podlega okresowym kontrolom UDT, wąż gumowy
ulatwiający manewrowanie strugą proszku gaśniczego, wskaźnik umożliwiający stałą
kontrolę ciśnienia gaśnicy, trwały zawór szybkootwieralny wykonany z mosiądzu
pozwalający na dozowanie emisji środka gaśniczego, możliwość mocowania gaśnicy na
ścianie.

1

kpl

Oznaczenia ewakuacyjne 8 szt. w kpl.

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.

10. Klasyczne markery zmywalne 8 szt.
11. Plastelina 12 kolorów
12. Kredki bambino 12 kolorów
13. Tempry 6 kolorów 6x1000ml
14. Zestaw pędzli do malowania 24 szt.
15. Tektura falista - 10 arkuszy

Wyposażenie – Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy
Lp. Nazwa

1.

Opis

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

Zabudowa drewniana. Wymiary 130x75, szt. 2 z montażem

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Wyposażenie – Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
Lp. Nazwa

1.

2.

Opis

3.

4.

Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianie

Zabezpieczenia gniazdek elektr. 8 szt. w kpl

Wymiary: wysokość - 400 mm, szerokość - 240 mm, głębokość - 110 mm;Materiał:
blacha stalowa tłoczna; Lakierowanie: kolor biały; Wyposażenie apteczki:chusteczki
higieniczne ze spirytusem LECO 4op., opaska elastyczna 4 m x 10 cm Matoban 1szt.,
opaska elastyczna 4 m x 8 cm Matoban 1szt., bandaż dziany 4 m x 5 cm 2szt., bandaż
dziany 4 m x 10 cm 2szt., opatrunek indywidualny jałowy typ A 1op., kompresy gazowe
9 x 9 cm 2szt., kompresy gazowe ½ m² 1szt., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 6 cm
1op., plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 8 cm 1op., plaster bez opatrunku Polovis 5 x
1,25 cm 1szt., rekawiczki ambulatoryjne niejałowe 1 para., maseczka do sztucznego
oddychania 1szt., nożyczki 1szt., wata 50g 1op., spis zawartości 1egz.

1

szt.

Zabezpieczenia skutecznie chronią dzieci przed wkładaniem różnych przedmiotów do
gniazd sieciowych znajdujących się w domu. Opakowanie zawiera 9 zaślepek i 3
klucze.

1

kpl

Narożniki z pianki zostały zaprojektowane specjalnie, aby chronić dzieci przed ostrymi
rogami i krawędziami domowej zabudowy. Narożnik został tak zbudowany aby można
go było nałożyć na grubsze elementy murku oddzielającego pomieszczenia. Są
ognioodporne, nietoksyczne i łatwe w instalacji. Opakowanie zawiera 4szt. nakładek.

1

kpl

5.

Zabezpieczenia kątowe mebli 4 szt. w kpl

6.

Skrzynka na klucze ewakuacyjne - metalowa

Podstawowe wymiary: szerokość: 120 mm, wysokość: 150 mm ,głębokość: 40 mm,
waga brutto: 0,55 kg.

1

szt.

1

szt.

7.

Szafka medyczna

Parametry techniczne: Nierdzewna, wykonane ze stali niklowanej, drzwiczki wykonane
z matowego szkła, drzwiczki przytrzymywane przez magnes, zamykane na kluczyk,
półka w środku, materiały do montażu w komplecie, wymiary: 30x30x12 cm.

8.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Format: 250 x 350 mm; Materiał: płyta PCV.

1

szt.

ilość

j.m.

1

zestaw

Wyposażenie – Sprzęt interaktywny
Lp. Nazwa

Sprzęt nagłaśniający

1.

Opis
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 ZE 300 ze statywami + dwa mikrofony
bezprzewodowe + kompletne okablowanie zestawu nagłośnieniowego

cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Drukarka kolorowa laserowa

Drukarka laserowa kolorowa
Obsługiwane formaty 16K A4 A5 B5 C5 Com10 DL Executive Foolscap Legal Letter
Monarch Statement
Wspierane systemy operacyjne Citrix Linux Mac OS X Windows 7 Windows Server
2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows XP
Druk
Technologia druku UFR II-LT
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 600 x 600
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 600 x 600
Prędkość druku - czerń [str/min] 14
Prędkość druku - kolor [str/min] 14
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] 18
Czas wydruku pierwszej strony - kolor [s] 18
Obciążenie [str/mies] 30000
Wysokość [cm] 25.5
Szerokość [cm] 40.6
Głębokość [cm] 45.4
Waga [kg] 16.6
Całkowita pojemność podajników papieru [szt] 150
Nośniki
Rodzaje nośników Etykiety Folia błyszcząca Folie Karty indeksowe Koperty
Papier o wysokiej gramaturze Papier powlekany Papier zwykły
Kaseta na 150 arkuszy
Odbiornik na 125 arkuszy
Złącza
USB 2.0
Praca w sieci
Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Pamięć 64 MB (RAM)

1

szt.

Laptop z oprogramowaniem systemowym podstawowym

Ekran:15.6″ LED-backlit TFT LCD, procesor Intel® Core™ i3-2365M, 4G DDR3,
dysk twardy 500GB, złącza 1 x HDMI; 1 x USB2.0, 1 X USB3.0, system operacyjny
Windows 8

1

szt.

2.

3.

Telewizor 42"

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)

Kserokopiarka

Drukarka
Rozdzielczość druku GDI: 600x600dpi PCL:1200x600
Skaner
Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200
Rozdzielczość interpolowana [dpi]: 4800 x 4800
Kopiarka
Proces kopiowania Elektrostatyczne kopiowanie laserowe
Szybkość kopiowania/druku A4 do 21 kopii/min, Szybkość kopiowania/druku A3 do
7,8 kopii/min, Szybkośc w dupleksie A4 do 15,8 kopii/min
Czas uzyskania pierwszej kopii [s] poniżej 7
Automatyczne kopiowanie dwustronne
Zmniejszanie/powiększanie [%] 25 - 400
Kopiowanie wielokrotne
Kopiowanie dowodu
Maksymalna liczba kopii: do 999 kopii, Format papieru A5 - A3, Pojemność
podajników papieru: standardowo -250 arkuszy;max - 1350 arkuszy, Wydajność tonera
do 12 000,
Faks

Odtwarzacz DVD

1

szt.

6.

Odtwarzacz z obsługą płyt DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R i CD-RW
oraz plikami MP3, WMA, MPEG-4, DivX i JPEG, wyposażony w technologię BD
Wise, Dolby Digital Surround oraz funkcję Anynet+ i Moving zoom

Radio z odtwarzaczem

1

szt.

7.

Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD; Tryby odtwarzania
płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej
ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane; Wyjście audio/wideo:
Gniazdo słuchawek (3,5 mm) Wejście audio 3,5 mm, dwustopniowe dynamiczne
wzmocnienie basów, cyfrowa korekcja dźwięku, moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS, 2
głośniki, 2-drożne głośniki Bass Refleks, pasma tunera: FM, pamięć 20 stacji.

4.

5.

1

szt.

1

szt.

Zestaw interaktywny (tablica z projektorem) wraz z okablowaniem i
uchwytem ściennym do projektora

8.

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

