
Lp. nazwa przedmiotu zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary
Zamawiana 

ilość

Nazwa asortymentu

A B C D E

1 laboratorium

laboratorium (szafka) posiada 2 rozkładane blaty i miejsce do 

przechowywania, całośc wyposażona w kółka (wyposażone w 

hamulce) ułatwiające mobilność przedmiotu zamówienia. Szafka jest 

wykonana z białej płyty laminowanej, z blatem ze sklejki o grubości 

min.19 mm pokrytej kolorowym laminatem. W głównej części - szafka 

z 2 półkami, zamykana żaluzją oraz wysuwana szafka na kółkach, na 

pojemniki z tworzywa sztucznego (min.12 płaskich pojemników w 

komplecie). Po bokach - składane blaty. Na jednej ściance szafki - 

lustro, na drugiej - tablica magnetyczna. Z każdej strony górnego 

wieńca - halogen, doświetlający blat. Szafka posiada min. 2 kontakty, 

min. 4 wieszaki. Min. wym. 120 x 54 x 174 cm; min. wym. blatów 54 x 

95 cm; min. wys. blatów 70 cm; min. dł. szafki z rozłożonymi blatami 

272 cm; min. wym. wewn. szafki 70 x 48 x 98 cm; min. wym. szafki 

mobilnej 70 x 48 x 66 cm

szt 3

2

aplikacje manipulacyjne - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 1.

aplikacja - drzewo z płyty MDF do zamocowania na ścianie. 

Usprawnia motorykę ręki dziecka, pełni funkcję panelu 

manipulacyjnego . Gr. płyty MDF min. 12 mm. Wym. min. 60 x 100 

cm.

szt 5

3

aplikacje manipulacyjne - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 2.

aplikacja - kotek z płyty MDF, zawiera ruchome elementy. Ćwiczy 

motorykę ręki dziecka i rozwija jego wyobraźnię. Wym. min. 70 x 35 

cm.

szt 1

4

aplikacje manipulacyjne - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 3.

aplikacja z płyty MDF - żółw stanowiąca panel manipulacyjny 

usprawniający motorykę dziecka. Do zawieszenia na ścianie. Wym. 

min. 68 x 60 cm.

szt 1

5

aplikacje manipulacyjne  - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 4.

aplikacja z płyty MDF w kształcie ptaka. Skrzydełko i dziób z tkaniny, 

posiada ruchome elementy. Do zamocowania na ścianie, mocowanie 

na napy. Wymiary min. 63 x 38 cm.

szt 1

6

aplikacje manipulacyjne  - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 5.

aplikacja z płyty MDF w kształcie kwiatka do zamocowania na 

ścianie, pozwalajaca na ćwiczenie małej motoryki. Wymiary min. 39 x 

59 cm. 

szt 1

7

aplikacje manipulacyjne  - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 6.

aplikacja z płyty MDF w kształcie żyrafy pozwalająca na ćwiczenie 

małej motoryki. Do zawieszenia na ścianie.Wym. min. 54 x 100 cm.
szt 1

8

aplikacje manipulacyjne - zwane 

dalej w SIWZ aplikacją 

manipulacyjną nr 7.

aplikacja z płyty MDF w kształcie ślimaka pozwalajaca na ćwiczenie 

małej motoryki. Posiada ruchome elementy. Do zawieszenia na 

ścianie.Wym. min. 75 x 52 cm.

szt 1

Załącznik nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia



9 korale drewniane

zestaw drewnianych elementów w kilku kształtach do rozpoznawania 

kształtów przestrzennych, kolorów, tworzenia zbiorów, rytmów. 

Kształcą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, 

spostrzegawczość i cierpliwość. Min. 90 elem. o wym. min. 22 mm; 

Min. 2 sznurki o dł. min. 1 m. 

opakowanie 3

10 guziki

zestaw guzików różnej wielkości, w różnych kolorach z 2, 4  lub 5 

dziurkami. Wym. ok. 4,5 cm. Zestaw składa się z min. 130 szt. 

guzików.

opakowanie 3

11

pomoce Montessori  - zwane 

dalej w SIWZ pomocami 

Montessori  nr 1.

różowa wieża złożona z 10 klocków pomalowanych na różowo, 

wykonanych z drewna, wielkość trójwymiarowa. Najmniejszy klocek o 

wielkości 2 x 2 cm, największy 10 x 10 cm. 

szt 3

12

pomoce Montessori  - zwane 

dalej w SIWZ pomocami 

Montessori  nr 2.

10 prostopadłościennych klocków wykonanych z drewna 

lakierowanego na kolor ciemnego brązu, kolejne klocki różnią sie 

wymiarem podstawy. Wym. min. 22 x 47 x 12 cm.   

szt 3

13

pomoce Montessori  - zwane 

dalej w SIWZ pomocami 

Montessori  nr 3.

zabawka perełki w kolorze złotym- wprowadzenie do sytemu 

dziesiętnego: jedności, dziesiątki, setki i tysiące, tacka do prezentacji 

o wymiarach min. 35 x 12 x 9 cm     

szt 3

14 warsztat majsterkowicza

warsztat majsterkowicza. Wykonany z drewna (sklejki) - kształt 

krzesła, kolorowy, wysokiej jakości, zestaw zawiera min. 38 

drewnianych i platikowych elementów tj.: przenośną skrzynkę 

narzędziową, śruby, nakretki, imadło, piła, młotek,kostki, klucz 

itp.,min. wymiary 40 x 29 x 56 cm.

szt 5

15 stół warsztatowy TB

warsztat majsterkowicza wykonany z drewna, kolorowy wysokiej 

jakości,zestaw zawiera drewniane i platikowe elementy tj.:, śruby, 

nakretki, imadło, piła, młotek,kostki, klucz itp., min. wymiary 60 x 54 x 

78 cm

szt 3

16 mikroskop jajo

Urządzenie łączące funkcję mikroskopu i kamery w jednym, z 

możliwością podłączenia do komputera, powiększenie do 43x. Dzieci 

mogą oglądać owady, fragmenty powierzchni dużych przedmiotów 

itp. Mikroskop pozwala robić zdjęcia oglądanym obiektom i zachować 

je na dysku, dzięki czemu praca może być kontynuowana na 

zgromadzonym materiale. 

szt 3

17 dwustronna lupa
Lupa do obserwowania przedmiotów i żyjących organizmów z góry i z 

boku. Wym. min.19,5 x 13 x 12 cm.
szt 3

18 zestaw do doswiadczeń

Zestaw do wykonywania doświadczeń z wodą, składa się z min. 42 

części. Zestaw zawiera min.:2 podstawki, 8 probówek, 5 zbiorników,  

5 strzykawek,5 pipet,1 wąż o dł. 5 m, 3 termometry, 8 korków, 5 

lejków wym. ok. 15x5x5 cm.

zestaw 3

19

mapa ścienna - Polska  - zwana 

dalej w SIWZ mapą ścienną  nr 

1.

Dwustronna fizyczna mapa Polski na ścianę. Jedna strona 

przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie sieci dróg, 

granice wojewdztw. Druga strona  przedstawia tę samą mapę bez 

nazewnictwa. Wym. min. 160x150 cm. Skala 1:500 000

szt 3



20

mapa ścienna - Polska  - zwana 

dalej w SIWZ mapą ścienną  nr 

2.

Mapa Polski pokryta laminatem, po którym można pisać mazakami. 

Na mapie zaznaczono najważniejsze regiony geograficzne, 

województwa i ważne miasta Polski, rzeki, jeziora, górskie pasma i 

szczyty, parki narodowe itp. Przy poszczególnych regionach 

umieszczono piktogramy, odnoszące się do charakterystycznych 

elementów, takich jak: zabytki i charakterystyczne budowle, stroje 

ludowe i historyczne, mundury, zwierzęta i rośliny, wydarzenia i 

postaci z legend i historii, kultury i współczesności. Po obu stronach 

mapy znajdują się bloki informacyjne w podziale na regiony, które 

odnoszą się do piktogramów, z wieloma ciekawostkami. Na dole 

znajdują się  herby województw i ich stolic.Oprawa: rurki PCV, wym. 

min.140 x 100 cm.

szt 3

21

zabawki stymulujące rozwój  - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 1.

percepcja dotykowa - Pakiet sensoryczny. W zestawie po 1 szt.: 

sensoryczne piłeczki świecące, klepsydra sensoryczna, puszki 

dźwiękowe, młynek - pozytywka, dzwonki z rączką , kastaniety z 

rączką, marakasy, ocean, dzwoneczki na rękę, sensoryczne misie, 

dotykowa loteryjka, fakturowe obrazki, fakturowa opaska z kulką, 

świecąca tęczowa piłeczka, piłeczka pajączek - duża, zestaw 

sensorycznych piłeczek, fakturowe kwadraty - zestaw podstawowy, 

mata z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia, woreczki do maty 

z kieszeniami, kładka, mozaika w drewnianym pudełku, zgadywanki 

obrazkowo - dźwiękowe - odgłosy przyrody, dysk sensoryczny dp 

balansowania, obrazki i plansze - poznajemy dźwięki, piłka 

sensoryczna.

zestaw 1

22

zabawki stymulujące rozwój - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 2.

kolorowa i lekka chusta, do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma 

grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji średnicy otworu w 

chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w zabawach 

wielu osobom, śr. min. 6 m, min. 12 uchwytów, max.obciążenie 10 kg

szt 1

23

zabawki stymulujące rozwój - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 3.

kamienie do ćw. manualnych - pastelowe, wykonane z drewna, 4 szt. 

o śr. min. 6 cm, 8 szt. o śr. min. 8 cm, 4 szt. o śr. min. 11 cm, 2 szt. o 

śr. min. 14 cm.

zestaw 1

24

zabawki stymulujące rozwój  - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 4.

klocki z kauczukowego drewna z kolorowymi elementami z 

przezroczystego akrylu, min. 24 elem. o wym. min. 20 x 7,5 x 7,5 cm, 

min. 12 elem. o wym. min. 10 x 7,5 x 7,5 cm  

zestaw 1

25

zabawki stymulujące rozwój  - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 5.

teatrzyk - posiada praktyczne półki do przechowywania maskotek i 

materiałów edukacyjnych, wykonany z płyty laminowanej i kolorowej 

płyty MDF, kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej, min. 

wym. 90 x 65 x 170 cm, wys. blatu min. 65 cm  

szt 1



26

zabawki stymulujące rozwój  - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 6.

zestaw pacynek do przedstawień teatralnych, składa się z min. 15 

kolorowych pacynek przedstawiających warzywa. Można zakładać je 

na dłonie, patyk lub przyczepiać do ubrań na guzik. Opakowanie 

wypełnione pacynkami, zamykane na rzep, można go wykorzystać 

jako pufę do siedzenia. Wykonane jest z pianki poliuretanowej, wym. 

min. 34 x 31 cm

zestaw 1

27

zabawki stymulujące rozwój  - 

zwane dalej w SIWZ zabawkami 

stymulującymi rozwój nr 7.

pomoc dydaktyczna typu memory. Umożliwia ćwiczenia dot.: 

segregowania, wyszukiwania różnic, układania wzorów.  Rozwija 

pamięć wzrokową, umiejętność spostrzegania przestrzeni 

trójwymiarowej i orientacji przestrzennej. Zawiera szufladki, w każdej 

drewniane płytki (wym. min. 6 x 6 cm) z obrazkami pomalowanymi 

nietoksycznymi farbami.

szt 1


