Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
1.

Nazwa artykułu
Aplikacja na ścianę

2.

Lustro edukacyjne
z dekoracją

3.

Kącik zabaw

4.

Zestaw
śniadaniowy
zabawkowy

5.

Zestaw
zabawkowego
sprzętu
kuchennego

Opis
Kolorowa aplikacja w kształcie wróżki z płyty MDF, do
zamocowania na ścianę, stanowiące zarówno dekorację sali, jak
również panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki
dziecka, z możliwością doczepiania na napy skrzydełek i nóżek, na
których znajdują się sznurowania. Wym. min. 75 x 147 cm
Bezpieczne dla dzieci lustro w ramie. Wymiary min. wym. 72 x
132 cm. Lustro ozdobione 3 – elementową, kolorową dekoracją
do lustra (zielona polana, postać, owad/ptak/zwierzątko)
wykonaną ze sklejki.
Kącik zabaw obejmujący: kuchenkę zabawową, lodówkę
zabawową i pralkę zabawową. Wszystkie elementy wykonane z
płyty laminowanej, lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF.
1. kuchenka: wymiary min.: wys. blatu 50,5 cm, wym. 53 x 33,2 x
68,6 cm składająca się z płyty kuchennej z pokrętłami, ze
zlewozmywakiem oraz baterią na blacie górnym, piekarnika i
dwóch półeczek
2. lodówka: wymiary min.:38 x 33,2 x 100 cm - dwukomorowa,
wewnątrz m.in. w drzwiach półka na jajka, butelki
3. pralka: wymiary min.: wys. blatu 50,5 cm, wym. 38 x 33,2 x 63
cm - posiadająca otwierane drzwiczki, a powyżej pokrętła i blat.
Wszystkie elementy powinny być jednorodne stylistycznie i łączyć
się ze sobą w spójną całość.
Zestaw wykonany z plastiku nadającego się do mysia w zmywarce.
Zestaw dla 2 osób zawierający co najmniej:
• 2 szklanki
• 2 kubki
• 2 spodki
• 2 talerze
• 2 noże
• 3 łyżeczki
• solniczkę
• pieprzniczkę
• dzbanek do herbaty
• kubek na śmietankę
• cukierniczkę
• 2 jajka z podstawkami
• 1 tacę
Wysokość elementów – ok. 12 cm.
Zestaw kuchennych sprzętów wykonany z plastiku. Zestaw
zawierający co najmniej: ekspres do kawy, blender i mikser.
Wszystkie sprzęty wydające dźwięk, posiadające świecące
światełka. Sprzęty działające na baterie AA (każdy sprzęt z
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6.

Zestaw zabawkowy
do pieczenia

7.

Zabawkowe
produkty
spożywcze

8.

Lalka 1

9.

Lalka 2

10.
11.

Lalka 3
Wózek dla lalek

12.
13.

Wózek spacerowy
dla lalek
Domek dla lalek

14.

Zestaw aut

15.

Autko z klockami

16.

Jeździk - samochód
straż pożarna

bateriami). Wymiary min.:
1. blender: 10 x 15 x 19 cm
2. ekspres 19 x 10 x 18 cm
3. mikser 19 x 11 x 19 cm
Wykonany z drewna oraz filcu (produkty potrzebne do pieczenia).
Zestaw zawierający co najmniej:
• wałek
• blacha
• 3 foremki
• 3 płaty ciasta z wyciętymi 2 piernikami
Wym. ok 20 x 12 cm.
Minimum 12 drewnianych produktów do zabawy. W skład
zestawu wchodzą co najmniej.: nóż, deska do krojenia, 3 kromki
chleba tostowego, marchewka, arbuz, bochenek chleba, ogórek,
pomidor, papryka zielona i żółta. Każdy produkt musi dzielić się na
części: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Zestaw zapakowany w pudełko.
Lalka w zimowym ubranku (ubrana m.in. w czapkę, szalik,
sukieneczkę, bluzeczkę z długim rękawem, spodenki i skarpetki), z
ruchomymi powiekami, włoski blond (jak naturalne – nie
sznurkowe), wydająca dźwięki, wysokość min. 40 cm.
Lalka w letnim ubranku (ubrana m.in. w sukienkę, sweterek i
buciki), blond włoski (jak naturalne – nie sznurkowe), wydająca
dźwięki, wysokość min. 30 cm
Szmaciana laleczka o wysokość min. 61 cm
Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini
"bagażnikiem". Wymiary min. 62 x 37 x 66 cm.
Wózek spacerowy dla lalek o wymiarach min. 48 x 33 x 52,5 cm
Dwupoziomowy, drewniany domek dla lalek, z barwnymi
elementami i zasuwanym dachem, wyposażony w liczne
akcesoria, m.in. stoliki, krzesełka, komplet wypoczynkowy, szafki,
wyposażenie łazienki, wyposażenie kuchni, itp. Wymiary min.
domku 40 x 26 x 38 cm
Skład zestawu: min. 42 autka, w tym min.: 5 pracujących aut,
traktor gigant z przyczepą i autko typu kid car.
Autko z klockami do wkładania na naczepę, zawierające min. 2
figurki i 3 klocki w kształcie figur geometrycznych o dł. min. 25
cm.
Samochód do jeżdżenia dla dzieci imitujący wóz strażacki,
wyposażony min. w wygodny fotelik z wysokim oparciem, półkę
do przewożenia napoju i zabawek w tylnej części, otwierane
drzwiczki zamykane na zasuwkę, kierownicę z klaksonem,
ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od wlewu
paliwa oraz uchwyt na dłoń w dachu pojazdu (do pchania przez
opiekuna). Wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka, jak i
pchany przez opiekuna. Przednie kółka obracają się o 360.
Maksymalne obciążenie min. 23 kg.
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17.

Warsztat
zabawkowy

18.

Klocki budowlane

19.

Klocki wafle

20.

Klocki drewniane

21.

Gra planszowa
typu „Bingo
kolorów”

22.

Gra planszowa
typu „Domino
farma”
Gra planszowa
typu „Domino
mały ekolog”

23.

24.

Gra planszowa
typu „Tęcza”

25.

Gra logiczna Logiczne układanki

Auto posiada elementy charakterystyczne dla wozów strażackich oznaczenia, imitację koguta. Wymiary min. 82 x 44 x 82 cm
Drewniany, kolorowy zestaw do majsterkowania. Wyposażony
min. w młotek, śrubki, piły, imadła, kątownik, śrubokręt, nakrętki,
drewniane listewki perforowane oraz inne narzędzia pozwalające
rozwijać zdolności motoryczne. Warsztat wyposażony w półki, blat
roboczy oraz półkę dolną. Wym. min. 60 x 55 x 80 cm.
Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji z
samochodzikiem drewnianym w zestawie. Elementy pomalowane
w różne wzory. Min. 41 elementów, wymiary min. 14,5 x 14,5 x 14
cm
Klocki wafle z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą
się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Wymiary min.
klocka min. 10 x 10 x 1 cm. Zestaw zawierający min. 170 klocków
konstrukcyjnych – standardowych.
Wykonane z drewna, różnokolorowe, sześciany z okrągłymi
otworami w środku, walce. Zestaw zawierający min. 40 elem., o
wymiarach min. ok. 5 x 5 x 5 cm.
Przeznaczona jest do gry dla 1 do 4 graczy. Do zabawy służą cztery
plansze - każda w innym kolorze - z wyciętymi kształtami, koło fortuny z
kolorami oraz 20 kolorowych znaczków które dopasowuje się do plansz.
Zadaniem grających jest odnalezienie znaczka w takim samym kolorze i
dopasowanie go do swojej planszy.
Gra domino z obrazkami zwierząt spotykanych na farmie dla 1 do 4
graczy. Gra zawiera: min. 28 dwustronnych elementów o

wymiarach min. 10 x 5 cm.
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, energia i odpady. Gra "Domino - Mały Ekolog" polega na
dopasowaniu kart z pozytywnymi zachowaniami do kart z
zachowaniami negatywnymi. Zawiera system samokontroli. W
skład gry wchodzi min.: 48 szt. domina o wymiarach po złożeniu
min. 20 x 10 cm, dla 2-4 graczy w wieku od 3 do 6 lat.
Na kolorowej planszy ukryte są kółeczka z kolorowymi
przedmiotami. Dzieci zapamiętują ich położenie. Kolorowa kostka
wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć. W skład gry wchodzi
min.: tęczowa plansza do gry o wymiarach min. 34 x 34 cm, 36
kółeczek z obrazkami (po 6 obrazków w 6 kolorach). Gra dla 1-6
graczy od 3 do 10 lat.
Gra logiczna dla jednego gracza, rozwijająca koordynację
wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni, różnicowanie i
nazywania emocji, zdolności analityczne i logiczne myślenie. W
grze zawarte są min. 4 platformy o różnym stopniu trudności.
Zadaniem dzieci jest dopasowanie drewnianych kart do
odpowiedniego miejsca na platformie. 1 platforma to osoby i
emocje, 2 platforma to owoce i miejsce ich położenia, 3 platforma
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26.

Edukacyjne puzzle
warstwowe 1

27.

Edukacyjne puzzle
warstwowe 2

28.

Układanka
kolorowe dłonie
Układanka
ubieranka

29.

30.

Układanka
Mozaika 1

31.

Układanka
Mozaika zwierzaki

32.

Układanka
Mozaika średnia

33.

Układanka
Mozaika typu sowa

34.
35.

Piłka do rytmiki
Piłeczki z buźkami

36.

Chusta

to obiekty i kierunki położenia, 4 platforma to dobieranie w pary
figur geometrycznych. Wym. podstawy gry min. 22,5 x 22,5 cm,
min. 4 drewniane, ilustrowane platformy, min. 64 drewniane
karty.
Puzzle ze sklejki lakierowanej, pokazujące budowę ciała
dziewczynki. Zawierają min. 28 elementów, o wym. min. 29 x 14,5
x 2 cm.
Puzzle ze sklejki lakierowanej, pokazujące budowę ciała chłopca.
Zawierają min. 28 elementów, o wym. min. 29 x 14,5 x 2 cm.
Drewniana, kolorowa układanka w kształcie dłoni, która uczy
liczenia w zakresie do 10. Wymiary układanki min. 37,8 x 20,6 cm.
Magnetyczna ubieranka. Postać dziewczynki można ubierać na
wiele sposobów używając do tego różnych części ubrań,
przyczepianych do dziewczynki za pomocą magnesów. Wymiary
układanki: wys. ok. 33 cm. Układanka zawiera min. 52 elementów
stroju i akcesoriów (min. 6 zestawów).
Układanka rozwijająca spostrzegawczość i twórcze myślenie.
Drewniane klocki mozaiki służą do odtwarzania i tworzenia
licznych wzorów oraz kombinacji kształtów i kolorów. Układanka
zwierająca min. 40 elementy w kształcie rombów i trójkątów w
min. 5 kolorach oraz książeczkę z min. 48 wzorami o wzrastającym
stopniu trudności.
Układanka edukacyjna składająca się z kolorowych, wpinanych
elementów oraz ażurowych, kartonowych kratek do ich układania.
Zestaw zawiera min.: 170 plastikowych kołków, 8 kartonowych
obrazków, wym. 30 x 28 cm.
Zabawa polega na wstawianiu różnej wielkości niełamliwych
kołeczków w perforowaną podkładkę. Zestaw zawiera min.: 280
kołeczków w 3 wielkościach, podkładkę o wym. min. 20 x 28 cm,
zapakowany w walizeczkę.
Gra edukacyjna, która rozwija koordynację i umiejętność
obserwacji. Polega na układaniu na sowie różnych wzorów z
zawartych w zestawie elementów. Minimalna zawartość zestawu:
5 kart, drewniana sowa stanowiąca bazę/ planszę, kolorowe
elementy magnetyczne do układania. Wymiary min. 21,8 x 18,8 x
3 cm.
Gumowa piłka o średnicy 17 - 18 cm, o wadze ok. 280 g.
Zestaw min. 6 szt. kolorowych piłeczek o śr. min. 15 cm
przedstawiających różne emocje.
Kolorowa i lekka chusta służąca do wielu gier i zabaw
zespołowych. Na środku posiadająca siateczkę. Chusta z
możliwością regulacji średnicy otworu dzięki grubej linę wszytej w
środkowej części. Chusta posiadająca min. 8 chwytów
pozwalających na uczestnictwo w zabawach wielu osób. Średnica
chusty min. 3,5 m. Max obciążenie min. 10 kg.
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37.

Gra z figurami

38.

Makatka zegar
czynności pór roku

39.

Wyprawka

1
Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami, wykonane z
tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. W
zestawie stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy,
pozwalające na stabilne przymocowanie jej do podłoża na
zewnątrz - np. na trawie. Plansze z antypoślizgowym spodem.
Każda plansza zawierająca min.: instrukcję, 4 szpilki oraz torbę do
przechowywania. Wymiary min. ok. 150 x 150 cm.
Zegar służący do opanowania zasad odczytywania godzin i minut
w ciągu doby oraz zjawisk astronomicznych, zmienności długości
dnia i nocy w ciągu roku. Dzwonek z zamieszczonymi symbolami
poszczególnych pór roku, napisami „dzień” i „noc” oraz
wskazówkami „świt” i „zmierzch”. Dookoła tarczy umieszczone
symbole czynności, które dziecko wykonuje w ciągu doby. Pod
tarczą zamieszczona kieszeń z dodatkowym wyposażeniem.
Ruchome elementy to min. 3 wskazówki, 2 napisy: „dzień” i „noc”,
4 pory roku i 12 czynności - czynności z przyszytym rzepem do
przyczepiania w dowolne miejsce obrazu. Wymiary min. 78 x 100
cm.
Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych:
1. Zestaw papierów podstawowych:
a. papier rysunkowy biały A4 – min. 500 szt., min. 80 g/m2;
b. papier rysunkowy kolorowy A4 – min. 9 kolorów, min. 400
szt., min. 80 g/m2;
c. papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 – min. 9
kolorów, min. 100 szt., min. 115 g/m2;
d. brystol biały A3 – min. 100 szt., min. 200 g/m2;
e. brystol kolorowy A4 – min. 9 kolorów, min. 100 szt., min.
200 g/m2 - 1 kpl
2. Kredki typu świecowe - zestaw stolikowy (min. 12 kolorów po
6 kredek) - 3 opak.
3. Folie piankowe (min. 15 kolorów), min. 15 arkuszy - 1 kpl
4. Tektura falista (min. 10 kolorów), min. 10 arkuszy - 1 kpl
5. Papier szary A3, min. 20 arkuszy - 1 kpl
6. Bibuła mix kolorów (min. 9 kolorów), min.15 rolek - 1 kpl
7. Nożyczki przedszkolne, 10 szt. - 2 kpl
8. Klej - wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Do
klejenia większość porowatych powierzchni takich jak: papier
i tkaniny, a także drewno i ceramika. Po wyschnięciu robi się
przezroczysty. 500 g
9. Tempery min. 6 różnych kolorów x 500 ml - 1 kpl
10. Komplet pędzli – min. 25 szt., wykonane z włosia i gąbki, z
drewnianymi uchwytami, min. 13 rozmiarów (min. 6 kolorów
pędzelków) - 1 kpl
11. Kolorowe pluszowe druciki, o wym. min. 0,4 x 30 cm (min. 9
kolorów), 100 szt.- 1 kpl
12. Plastelina zestaw przedszkolny - min. 2,8 kg, 12 kolorów po 15
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40.
41.

Piłka nożna
Tablica korkowa

szt.; śr. 1,3 cm, dł. 7,7 cm - 1 opak.
13. Teczka szkolna z gumką A4 - 15 szt.
14. Zestaw gumek do ścierania, 24 szt. - 1 kpl
Gumowa piłka nożna, biało-czarna, o średnicy 21,8-22,0 cm.
Tablica korkowa o wymiarach min.80x120 w aluminiowej ramie z
możliwością powieszenia na ścianie w pozycji pionowej i
poziomej, tło w kolorze jasno zielonym
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