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Załącznik nr 2 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek     

                przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa II -  w ramach projektu      

                Szansa dla  Przedszkolaka 

 

Zamawiający wymaga, by dostarczone pomoce dydaktyczne były nowe, nieużywane. 

Całość dostarczonych pomocy dydaktycznych musi być objęta gwarancją producentów, lub 

ich autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów w okresie gwarancyjnym. 

Na dostarczone poszczególne pomoce dydaktyczne  musi być udzielona gwarancja na okres 

zgodnie z kartą katalogową produktu udzielona przez producenta. 

Przedmioty, które posiadają karty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dołączyć je  

w dniu dostawy.   

 

Wskazane poniżej wymagania stanowią minimalne wymaganie Zamawiającego.  

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. 

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. 

 

Niżej wyspecyfikowany sprzęt Wykonawca musi dostarczyć zgodnie z zamówieniem do: 

 

1. Publiczne Przedszkole w Dziergowicach, ul. Klasztorna 2, 47-244 Dziergowice  

2. Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi:  

2.1 Bierawa – ul. Dąbrowy 4, 47-240 Bierawa  

2.2 Lubieszów – ul. Bierawska 37, 47-244 Lubieszów 

2.3 Stare Koźle – ul. Braci Wolnych 16, 47-223 Stare Koźle  

2.4 Kotlarnia – ul. Gliwicka 34, 47-246 Kotlarnia 

 

Wraz z dostawą Wykonawca zapewni wniesienie pomocy dydaktycznych do miejsc dostawy. 
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A. Płyty CD do nauki języka angielskiego – 10 zestawów 

 

Każdy zestaw zawiera co najmniej: 

a) Piosenki polsko-angielskie dla dzieci ( 9 utworów, 9 aranżacji) – płyta CD - 1 szt. 

b) płyta CD z nagraniami słówek i piosenek – 1 szt. 
c) „Clean up”. „Put your things away”. Children’s objects (toys,books,shoes) – płyta CD 1 szt. 

d) Super Simple Song. Video Collection cz.2 – płyta CD 1 szt.  
 

Zamawiający ma na myśli: 

 

3 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach 

1 zestaw z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni 

 

 

B. Stroje do tańca do zajęć rytmiczno – tanecznych - 7 zestawów 

 

Każdy zestaw zawiera: 

 

a) spódniczka tiulowa na gumce, wykończona tasiemką (wiek 3-5 lat ) – 9 szt.      

b) opaska na głowę tiulowa, rozmiar uniwersalny – 9 szt.        

c) spodnie atłasowe dla chłopca (rozm. 110- 116 ) – 4 szt.        

d) spodnie atłasowe dla chłopca (rozm. 122 - 128 ) – 5 szt.         

e) cylinder, rozmiar uniwersalny – 9 szt.                                       

f) mucha atłasowa na gumce, rozmiar uniwersalny – 9 szt.               

 

Zamawiający ma na myśli: 

 

1 zestaw z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu 

2 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni 
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C. Stroje do tańca do zajęć rytmiczno – tanecznych - 3 zestawy 

 

3 zestawy łącznie zawierają:  

 

1. Bluzka (kabotek) do stroju śląskiego  (biała z rękawem za łokieć wykończonym 

falbanką z haftem, pod szyją falbanka z haftem zapinana z przodu na guziki)                                         

Sztuk 6 w rozmiarze: 

122 cm  ( 3 sztuk) 

116 cm  ( 3 sztuk) 

 

2. Spódnice kiecki – spódnica do stroju śląskiego  (plisowana w kolorze jednolitym  

z lamówką na dole), 6 sztuk w rozmiarze: 

122 cm  ( 2 sztuki różowych i 1 sztuka chabrowa) 

116 cm  ( 2 sztuki bordowe i 1 sztuka chabrowa)) 

 

3. Gorset śląski (wierzcheń) w różnych kolorach (czerwony,  chaber  ze zdobionym 

wzorem zapinany z przodu)TKANINA ZASADNICZA : SUKNO, PODSZEWKA : 

BAWEŁNA ), 6 sztuk w rozmiarze: 

122 cm  ( 2 sztuki chabrowe i 1 sztuka czerwona) 

116 cm  ( 2 sztuki chabrowe i 1 sztuka czerwona) 

 

Chłopcy: 

1. Żółte spodnie wkładane do butów 

116 cm  (1 sztuka) 

122 cm  (4 sztuki) 

128 cm  (1 sztuka) 

2. Kamizelka męska  granat do bioder  zapinana na srebrne guziki z dwoma kieszeniami, 

pod nimi też srebrne guziki (czerwona lamówka dookoła) 

116 cm  (1 sztuka) 

122 cm  (4 sztuki) 

128 cm  (1 sztuka) 

 

Zamawiający ma na myśli: 

 

3 zestawy z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach 

 


