Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek
przedszkolnych z terenu Gminy Bierawa 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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Ilekroć w poniższym opisie jest mowa o:
5 szt./zest./kpl./ itp., Zamawiający ma na myśli:
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
10 szt./zest./kpl./ itp., Zamawiający ma na myśli:
3 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
1 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
2 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
2 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
2 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
Z zastrzeżeniem, części, gdzie podano inaczej: L, M, U, JJ, RR.
A. Plansze edukacyjne do nauki języka angielskiego - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) Plansze jednostronne, suchościeralne z miejscami do uzupełniania wymiar min.
50x74cm:
 Owoce – 1 szt.
 Twój dzień – 1 szt.
 Alfabet – 1 szt.
 Kalendarz urodzinowy – 1 szt.
 Warzywa – 1 szt.
 Kształty – 1 szt.
 Dni tygodnia -1 szt.
 Miesiące – 1 szt.
 Codzienne porządki – 1 szt.
b) Plakat polsko-angielski o wymiarach min. 50x70cm – Moje emocje – 1 szt.
c) Aplikacja zawody. 20 postaci, reprezentującymi najpopularniejsze zawody. Postacie
posiadają najbardziej charakterystyczne dla danej profesji atrybuty oraz nazwy w
języku angielskim. Aplikację można przymocować za pomocą taśmy, magnesów lub
przyczepić pineskami. Zestaw zawiera 4 arkusze kredowanego, lakierowanego papieru
o min. wym. 61x43 cm, 41 części do odseparowania. – 1 szt.
B. Gry dydaktyczne do języka angielskiego - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) Puzzle alfabet angielski – 1 szt.
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Puzzle do nauki angielskiego alfabetu i ćwiczeń poprawnej wymowy dla dzieci. 26 zestawów
2 – elementowych puzzli. Zestaw składa się z ilustracji przedmiotu oraz jego nazwy z
wyróżnioną pierwszą literą.
b) Puzzle pierwsze słowa – 1 szt.
16 puzzli, 48 części. Każdy 3-elementowy puzzle jest częścią wyrazu 3 – literowego. Każdy z
nich jest dwustronny, po jednej stronie znajdują się części obrazka, po drugiej sama litera.
c) Gra przeciwieństwa – 1 szt.
d) Gra skojarzenia – 1 szt.
Układanki składają się z 20 par powiązanych ze sobą rysunków, gdzie przedstawione zostały
powszechnie używane w edukacji dla najmłodszych zestawienia. Ich celem jest rozwijanie
logicznego myślenia, doskonalenia wymowy, kojarzenia faktów oraz rozwijanie pamięci.
a) Angielski alfabet – 1 szt.
7 banerów (po 4 ilustracje); wymiary banera min. 45x9cm, wymiary obrazka min. 11,2x9cm.
Kolorowe ilustracje wraz z ich podpisem, służą do nauki alfabetu, powtórek materiału oraz
tworzenia opowiadań.
b) Przeczytaj i dopasuj. Domino – 1szt.
40 kart, wymiar min. 9,5x4 cm. Angielskie domino polega na dopasowaniu angielskich
wyrazów do ich rysunkowych odpowiedników.
c) Puzzle liczymy po angielsku – 1 szt.
30 elementów, min. wymiary po złożeniu 8x18cm. 10 3 -elementowych puzzli do nauki
liczebników. Każdy zestaw puzzli zawiera cyfrę; ilustrację przedmiotów w odpowiedniej
ilości oraz liczebnika po angielsku. Dzięki zabawie dziecko uczy się liczyć i utrwala sposób
pisowni angielskich liczebników.
d) Domino zwierzęta – 1 szt.
18 dwustronnych elementów, min. wymiar 7,6x6cm, zrobione z grubego, lakierowanego
kartonu. Dwa zestawy puzzli. Obrazki zwierząt lub przedmiotów codziennego użytku należy
dobrać do nazw w języku angielskim. Tematy dwóch zestawów oznaczone kolorami.
e) Owoce i warzywa – 1 szt.
f) Kolory – 1 szt.
g) Liczby i kształty – 1 szt.
Dwustronne, tekturowe puzzle, 60 szt., układanki edukacyjne do nauki w języku angielskim,
polegająca na łączeniu w pary puzzli zgodnych pod względem kolorów i ich anglojęzycznych
nazw.
h) Znajdź i dopasuj – 1 szt.
72 karty o min. wymiarach 12,5x8 cm w niebieskim, zamykanym pudełku. Domino
dwuczęściowe, które na pierwszym fragmencie zawiera małą literkę alfabetu, na drugim –
obrazek z podpisem, przedstawiający przedmiot rozpoczynający się na literkę z pierwszego
fragmentu. Plakietki przecięte są na wiele różnych sposobów umożliwiając utworzenie
wyłącznie poprawnych par, po dwie możliwości dla każdej z literek.
i) Znajdź rym – 1 szt.
80 laminowanych kart o min. wym. 7x6cm. w zielonym plastikowym pudełku
o wymiarach20x5x16cm. Gra edukacyjna polegająca na odnajdywaniu rymów poprzez
łączenie wyrazów z obrazkami lub zabawie w memo i odnajdywaniu dwóch identycznych
obrazków. Gra posiada element samokontroli w postaci małych znaczków.
j) Co, gdzie jest? – 1szt.
Plansza o wym. min. 37x48cm, 36 kartoników – co stanowi 3 różne gry do zabawy. Gra
polega na połączeniu wylosowanego obrazka z odpowiednim miejscem na planszy.
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Identyfikowanie przedmiotów znajdujących się w domu, ćwiczy spostrzegawczość
i koncentrację, poszerza słownictwo języka angielskiego.
k) Kolorowa łąka – 1 szt.
Gra zawiera:4 plansze A5 z naniesionymi rysunkami 6 kwiatków z 6 kolorami: czerwonym,
zielonym, brązowym, niebieskim, żółtym i pomarańczowym; 24 żetony o śr.5cm; po jednej
stronie żetonu rysunek a po drugiej nazwa. Gra ma na celu utrwalanie słownictwa na bazie
skojarzeń z kolorem. Gracze uzupełniają swoją kolorową łąkę odpowiednimi żetonami.
C. 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) Karty obrazkowe. Zestaw kart obrazkowych. Na kartach zamieszczono kolorowe zabawne

c)
d)
e)
f)
g)

ilustracje i podpisy po angielsku (awers) i po polsku (rewers). Łącznie komplet uczy 104
słówek. Karty mają wymiary min. 6,7 x 10 cm. Poradnik w którym znajdą się pomysły na 33
wspólne gry i zabawy z wykorzystaniem kart, a także przydatny w praktyce zapis wszystkich
słówek i tekstów piosenek wraz z tłumaczeniem – 1szt.
płyta CD z nagraniami słówek i piosenek – 1 szt.
„Clean up”. „Put your things away”. Children’s objects (toys,books,shoes) – płyta CD 1 szt.
Super Simple Song. Video Collection cz.2 – płyta CD 1 szt.
See You Later, Alligator.Saying good-bye. – płyta CD 1 szt.
English for kids. Resource for learning and teaching – płyta CD 1szt.

D. Materiały biurowe do zajęć z języka angielskiego -10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) papier kolorowy A4 – 100 arkuszy, 10 kolorów - 3 kpl.
b) mazaki grube, 36 szt. (3x12 kolorów) – 2 kpl.
c) plastelina 3 opakowania po 12 kolorów – 4 kpl.
d) modelina w kostkach,12 kolorów – 2 kpl.
e) dziurkacz 2,5cm:
 Aniołek – 1 szt.
 motylek – 1 szt.
 kwiatuszek – 1szt.
f) stemple piankowe dżungla, 6 szt. wymiar min. 90mm – 1 kpl.
g) klej uniwersalny 1 l – 1szt.
h) bibuła mix 10szt. wym. min. 200x50cm – 2 kpl.
i) krepina metalizowana, 7 szt. arkusz C3 - 2 kpl.
j) kredki świecowe 20 kolorów, 100szt. – 1 kpl.
k) farby plakatowe, 6 kolorów, 12 szt., 20ml – 2 kpl.
l) pędzle standard mix 24szt. (okrągłe wys. min. 16,7; 17,2;17,9 średnica min.
4,8,12mm, płaskie wys. min. 16,7;17,2;17,9;18,4cm średnica min. 5,9,15,20mm)
włosie szczecina – 1 kpl.
E. Płyty CD z nagraniami do zajęć rytmiczno-tanecznych - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
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a) Dziecięce gwiazdy festiwalowe śpiewają piosenki dla dzieci ( 12 piosenek z tekstami
i 12 aranżacji instrumentalnych na różne okazji) – 1 szt.
b) bajki muzyczne o psotnym skrzaciku ( 11 piosenek i 3 utwory muzyczne o dobrym
zachowaniu) – 1 szt.
c) Pory roku z piosenką dziecięcą. Aranżacje – 1 szt.
d) Pory roku z piosenką dziecięcą (16 piosenek, 4 zabawy muzyczne, 3 aranżacje
karaoke na wszystkie pory roku i święta) – 1 szt.
e) Tańce integracyjne w pracy z grupą - płyta CD cz1. – 1 szt.
f) Tańce integracyjne w pracy z grupą - płyta CD cz2. – 1 szt.
g) Klaśnij, Tupnij, Raz I Dwa. Zestawy ze śpiewem – 1 szt.
h) Muzyka i ruch dla każdego –płyta CD - 1 szt.
i) Tańce i zabawy dla grupy –płyta CD – 1 szt.
j) Pląsy z długą brodą – płyta CD – 1szt.
k) Pląsy z długą brodą. Zestaw 4 CD – 1 zestaw
l) Zabawy z piosenką cz. I –płyta CD – 1 szt.
m) Zabawy z piosenką cz. II –płyta CD – 1 szt.
n) W rytmie skoków i podskoków – 1szt.
o) Piosenki dla dzieci na różne okazje – 1 szt.
p) W rytmie skoków i podskoków – piosenki i zabawy muzyczne dla dzieci – 1 szt.
F. Szafka z instrumentami muzycznymi do zajęć muzyczno – rytmicznych - 10 szt.
Wygodna, kolorowa (dopuszczalny dowolny kolor) szafka na kółkach o wymiarach min.
56x85x38cm. Zawiera pojemną szufladę, sześć kartonowych pojemników i otwarta półkę.
W jej skład wchodzą min. 44 elementy (instrumenty) takie jak:
 bębenek ręczny 25cm (1szt.)
 dzwonki z rączką (8szt.)
 janczar na drewnianej rączce(2szt.)
 kastaniety drewniane (4szt.)
 kastaniety z rączką (2szt.)
 klawesyn (4 szt.)
 ksylofon kolorowy (2 szt.)
 marakasy drewniane (2szt.)
 marakasy jajka (2szt.)
 marakasy kolorowe (2szt.)
 pałeczki z dzwonkami ( 2 szt.)
 pudełka akustyczne (2szt.)
 shaker marakas z tarką (1szt.)
 talerze (2 szt.)
 talerzyki z rączką (1 szt.)
 tamburyn 21cm (1szt.)
 tamburyn membraną 21cm (1szt.)
 tarka guiro (1szt.)
 tonblok z tarką(1szt.)
 trójkąty (3 szt.)
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G. Dzwonki z przyciskiem do zajęć rytmiczno-tanecznych - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
8 dzwonków diatonicznych w różnych kolorach, gdzie każdy oznacza inny dźwięk.
H. Dzwonki z rączką do zajęć rytmiczno-tanecznych - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
8 dzwonków diatonicznych oraz fis i b w różnych kolorach, gdzie każdy oznacza inny
dźwięk. Każdy dzwonek wykonany z metalu z drewnianą rączką.
I. Znane melodie na dzwonki do zajęć rytmiczno-tanecznych - 10 szt.
Każda sztuka zawiera co najmniej:
Karty pracy do kolorowych dzwonków diatonicznych. Każdy zestaw posiada znane, łatwe do
zagrania przez dzieci melodie. Każda z piosenek posiada zapis solmizacyjny, nutowy
i numeryczny z uwzględnieniem kolorów dzwonków. Min. 24 karty w pudełku, wymiar min.
11x23cm. Utwory:
1. Wlazł kotek na płotek
2. Stary Donald farmę miał
3. Wyszły z pole kurki trzy
4. Jingle Bells
5. Mam chusteczkę haftowaną
6. Pojedziemy ma łów
7. Panie Janie
8. My jesteśmy krasnoludki
9. Uciekaj myszko do dziury
10. Tańcowali zbójnicy
11. Była sobie żabka mała
12. Sto lat
13. Zima zła
14. Ojciec Wirgiliusz
15. Menuet J.S. Bach
16. Hej, idem w las
17. Budujemy mosty
18. Jeż
19. Happy Birthday to You
20. Most Londyński
21. Ucieka mi przepióreczka
22. Trzy ślepe myszki
23. Pieski małe dwa
24. Amazing grace
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J. Kolędy na dzwonki do zajęć rytmiczno tanecznych - 10 szt.
Każda sztuka zawiera co najmniej:
Karty pracy do kolorowych dzwonków diatonicznych. Każdy zestaw posiada znane, łatwe do
zagrania przez dzieci kolędy. Piosenki z zapisem solmizacyjnym, nutowym i numerycznym
z uwzględnieniem kolorów dzwonków. Min. 24 karty w pudełku, wymiar min. 11x23cm.
Utwory:
1. Jingle Bells (En)
2. Campanitas del lugar (Sp)
3. Joy to the world (En)
4. Gdy się Chrystus rodzi (PL)
5. Tu scendi dalle stelle (It)
6. Noël, Noël (Fr)
7. O du fröliche (De)
8. Bóg się rodzi (PL)
9. L'as-tu vu? (Fr)
10. Dobryj tiebie wieczier (Rus)
11. In dulci jubilo (De)
12. My malienkije swieczi (Rus)
13. Ninna Nanna (It)
14. Pere Noël (Fr)
15. The First Nowel (En)
16. Lulajże Jezuniu (PL)
17. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen (De)
18. Lasst uns froh und munter sein (De)
19. Met vlijt aensijt, weest verblijt met jolijt (NL)
20. Alle Jahre wieder (De)
21. Angels we have heard on high (En)
22. Ihr Kinderlein komet (De)
23. Anioł pasterom mówił (PL)
24. Canta, ríe, bebe (Sp)

K. Torba z instrumentami – zestaw perkusyjny do zajęć rytmiczno-tanecznych -10
szt.
Praktyczna torba materiałowa (wym.min.40x40cm po zamknięciu) zamykaną na zamek
z licznymi kieszeniami. Po otwarciu możliwość zawieszenia. Zawiera takie elementy jak:
-tamburyn 1 szt.
-tamburyn z membraną 1 szt.
- trójkąty (10-20cm) 5szt.
- marakasy drewniane 2 szt.
- dużo guiro z tarką 1 szt.
- tonblok (2tony) 1 szt.
-tonblok (1 ton) 1 szt.
- pudełko akustyczne 1 szt.
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- kastaniety 2 szt.
- kastaniety z rączka 1 szt.
- klawesyn 1 para
- shaker metalowy 1 szt.
L. Stroje do tańca do zajęć rytmiczno – tanecznych - 10 zestawów
Dla Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi 7 zestawów, z czego
jeden zestaw zawiera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Spódniczka tiulowa na gumce, wykończona tasiemką (wiek 3-5 lat ) – 9 szt.
Opaska na głowę tiulowa, rozmiar uniwersalny – 9 szt.
spodnie atłasowe dla chłopca (rozm. 110- 116 ) – 4 szt.
spodnie atłasowe dla chłopca (rozm. 122 - 128 ) – 5 szt.
cylinder, rozmiar uniwersalny – 9 szt.
mucha atłasowa na gumce, rozmiar uniwersalny – 9 szt.

Dla Publicznego Przedszkola w Dziergowicach 3 zestawy, które łącznie zawierają:
Dziewczynki:
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 12 w rozmiarze:
122 cm ( 8 sztuk)
128 cm ( 4 sztuk)
2. Spódnice kiecki – spódnica do stroju śląskiego (plisowana w kolorze jednolitym z
lamówką na dole)
122 cm ( 4 sztuk różowych i 4 sztuk chabrowych)
128 cm ( 4 sztuk bordowych)
3. Gorset śląski (wierzcheń) w różnych kolorach (czerwony, chaber ze zdobionym
wzorem zapinany z przodu)TKANINA ZASADNICZA : SUKNO, PODSZEWKA :
BAWEŁNA )
122 cm ( 4 sztuki chabrowe i 4 sztuki czerwone)
128 cm ( 2 sztuki chabrowe i 2 sztuki czerwone)
4. Spódnice na gumce kolorowe w kwiaty, do kolan
110 cm – 8 sztuk;
116 cm. - 4 sztuki
Chłopcy:
5. Żółte spodnie wkładane do butów
122 cm ( 8 sztuk)
128 cm ( 4 sztuk)
6. Kamizelka męska granat do bioder zapinana na srebrne guziki z dwoma kieszeniami,
pod nimi też srebrne guziki (czerwona lamówka dookoła)
122 cm ( 8 sztuk)
128 cm ( 4 sztuk)
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M. Wyprawka plastyczna do zajęć plastycznych -15 szt.
Zamawiający ma na myśli:
4 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
2 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
3 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
3 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
3 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
Każda sztuka zawiera co najmniej:
Karton kolorowy A3 (15kol.) – 60 ark.
Tektura falista złota i srebrna A3 – 12 ark.
Papier rysunkowy biały A4 - 750 ark.
Plastelina zestaw klasowy – 180 pałeczek w 12 kol., 2,4kg
Brystol A4 250ark
Bibuła karbowana w różnych kolorach wym. min. 200x50cm – 10 rolek
Pasy papieru wycinankowego – 300szt.
Bibuła Tygrys, wym. min. 50x250cm – 1 rolka
Bibuła Leopard, wym. min. 50x250cm – 1 rolka
Bibuła – Krowa, wym. min. 50x250cm – 1 rolka
Tektura falista beżowa – 50 ark.
Tempery 1 litrowe – 6 kolorów
Klej uniwersalny 1l- 1 szt.
Kredki świecowe grube – 25op x 12 kol. Dł. 9cm., gr. 11mm
Brystol biały A3 – 100 ark.
Papier wycinankowy A4-130 ark.
Brystol kolorowy A4 -100 szt.
Papier rysunkowy kolorowy A3-150ark.
Bibuła gładka – 30 ark., 10 kolorów wym. min. 50x70cm
Tektura falista kolorowa – 10 ark., wym. min. 21x29,7cm
Kredki zestaw klasowy 300szt. w 12 kol., wym. min. dł.17,5cm, gr. 6,6mm
Buteleczki z dozownikiem poj. min. 25ml – 25 szt.
Samoprzylepna folia piankowa – 10 ark., 10 kolorów, wym. min. 22,8x 30,5cm
Kolorowe ruchome oczka – 100szt.
Pompony zwierzęce – 100 szt.
Pędzle standardowe okrągłe 4mm – 7 szt.
Pędzle standardowe okrągłe 8mm – 11 szt.
Pędzle standardowe okrągłe 9mm – 7 szt.
Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady – 1 zestaw
Teczka A4 gr. grzbietu min. 2cm - 25 szt.
Nożyczki tradycyjne dł. min. 14cm – 25szt.
N. Suszarka na prace plastyczne - 10 szt.
Metalowy stelaż na dwóch kółkach służący do suszenia dużych arkuszy, takich jak: kolaże,
akwarele, zdjęcia. Całość pokryta lakierem epoksydowym. Możliwość wyłożenia min. 25
prac, wym. min. 43x 33x 90 cm
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O. Wałki dekoracyjne do zajęć plastycznych – 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Wałki z piankowa rolką i plastikową rączką. Wymiary każdego wałka min. 15 cm. Każdy
zestaw zawiera 5 wałków.
Zestaw morze – 1 szt.
Zestaw Wielkanoc – 1 szt.
Zestaw miasto – 1 szt.
Zestaw wieś - 1 szt.
Zestaw Boże Narodzenie – 1 szt.
P. Stemple do zajęć plastycznych - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Stemple z drewnianym uchwytem. Oznaczenie wykonane techniką laserową co zapewnia
trwałość i czytelność stempli. Każdy z zestawów zawiera min. 12 szt. stempli o min. wym.
5x4cm
Zestaw Boże Narodzenie – 1 szt.
Zestaw bajki – 1 szt.
Zestaw droga – 1 szt.
Zestaw kwiaty – 1 szt.
Zestaw las – 1 szt.
Zestaw liście – 1 szt.
Zestaw Ogród – 1 szt.
Zestaw owoce – 1 szt.
Zestaw pojazdy – 1 szt.
Zestaw warzywa – 1 szt.
Q. Szablony do zajęć plastycznych - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Wykonane z trwałego, elastycznego tworzywa o bezpiecznych krawędziach. Zmywalna
powierzchnia, możliwość wielokrotnego wykorzystania. Każdy zestaw w jednym kolorze,
zawiera 6 wzorów o min. wielkości min. 15x15cm
Zestaw emocje – 1 szt.
Zestaw bombki – 1 szt.
Zestaw dinozaury – 1 szt.
Zestaw kwiaty – 1 szt.
Zestaw las – 1 szt.
Zestaw liście drzew – 1 szt.
Zestaw ogród – 1 szt.
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Zestaw zagroda – 1 szt.
Zestaw Zabawki – 1 szt.
Zestaw sawanna – 1 szt.
Zestaw maski karnawałowe (format zbliżony do A4, 6szt.) – 1 szt.

R. Karty pracy do plasteliny do zajęć plastycznych - 10 sztuk
Każda sztuka zawiera co najmniej:
Karty pracy na podstawie których samodzielnie można ulepić własne plastelinowe figurki.
Pudełko zawiera 24 karty o wym. min. 23x11cm . Na każdej z kart znajduje się inna figurka.
Jedna z kart zawiera instrukcję jak uzyskać kolory pochodne. Całość zamykana
w poręcznym pudełku.
S. Zestaw grupowy plasteliny - 10 sztuk
Każda sztuka zawiera co najmniej:
Zestaw plastycznej, nietwardniejącej plasteliny. Min. 15 wałeczków w różnych kolorach.
Umieszczone w pudełku, każdy z kolorów rozdzielony przedziałka. Całość o łącznej wadze
min. 2,4 kg.
T. Dziurkacze do zajęć plastycznych - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Dziurkacze o różnorodnej tematyce, min. 1,8 cm.
Choinka – 1szt.
Klon – 1 szt.
Kwiatek – 1 szt.
Koniczynka – 1 szt.
Miś – 1 szt.
Motyl – 1 szt.
Śnieżynka – 1 szt.
Tulipan – 1 szt.
Kokarda – 1 szt.
Zając – 1 szt.
Zielony dziurkacz min. 2,5cm
Kwiatuszek – 1 szt.
Serduszko- 1 szt.
Czerwony dziurkacz min. 3,2cm.
Gwiazdka – 1 szt.
U. Zakup nożyczek przedszkolnych - 200 szt.
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Nożyczki przedszkolne, długość min. 13cm
Zamawiający ma na myśli:
60 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
20 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
V. Zestaw grupowy filcu do zajęć plastycznych - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Filce o wielkości min.A4, 40 arkuszy w 10 różnych kolorach/odcieniach.
W. Zestaw klasowy folii piankowej - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
100 arkuszy o wymiarze min. 15x22,3x0,2cm. 16 różnych kolorów/odcieni.
X. Zestaw kolorowych pomponików - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
300 szt. kolorowych pomponów o 6 różnych wielkościach min. od 1 do 5cm
Y. Zestaw kreatywnych drucików - 10 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
250 sztuk plastycznych i puszystych drucików kreatywnych obciągniętych miękkim
tworzywem. Jednolite w 9 kolorach, prążkowane w 5 kolorach, błyszczące w 4 kolorach oraz
o nieregularnej grubości w 5 kolorach. Gr. min. od 0,5cm do 1 cm i min. dł. 31 cm.
Z. Tablica magnetyczna – 10 szt.
Dwustronna tablica biała o właściwościach magnetycznych, suchościeralna, wym. min.
180x100cm. Rama aluminiowa, rynienka na pisaki.
AA. Kombidomek - 5 szt.
Specjalnie przystosowana konstrukcja do zabawy w teatr lub dom. Elastyczne zasłonki pełnią
rolę teatrzyku kukiełkowego. Po rozstawieniu jest parawanem, a ścianę boczna można
wykorzystać jako sztalugę do tworzenia prac plastycznych. Wykonana z lakierowanej,
twardej sklejki. Wysokość przystosowana do wzrostu dzieci ( wym.min. 95x60x145cm).
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BB. Parawan wysoki – Teatrzyk - 5 szt.
Różnokolorowy parawan posiadający ruchomą kurtynę oraz duże kieszenie do
przechowywania pacynek lub mniejszych rekwizytów. W dole okienka teatrzyk posiada
wytrzymałe, dokręcane do stelaża wzmocnienie, które nadaje tkaninie odpowiednią
sztywność. Min. wymiary teatrzyku to 90x167cm.
CC. Kurtyny teatralne- 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
3-częściowa tkanina do przedstawień teatralnych, mogąca pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i tła
tworząc element scenografii. Wyposażona w pierścienie ułatwiające zawieszenie i przesuwanie.
Wymiary 1 części: min.150 x 350 cm .Wymiary całości: min.450 x 350 cm. Zastaw zawiera co
najmniej 3 wskazane rodzaje kurtyn:
- kurtyna las
- kurtyna zamek
- kurtyna cyrk

DD. Zestaw pacynek-Dzieci Świata- 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
14 pacynek o wys.min.25cm wykonanych z filcu przedstawiających kobietę i mężczyznę określonych
narodowości, w tym np.. : afrykańskiej, arabskiej, chińskiej, eskimoskiej, europejskiej, indyjskiej,
i indiańskiej. Ilustrują charakterystyczne cechy wyglądu postaci z różnych zakątków świata.

EE. Zestaw pacynek – zawody - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
14 pacynek o wys. min, 25 cm przedstawiających najpopularniejsze zawody, w tym np.: fryzjer,
kucharz, lekarz, inżynier, strażak, ogrodnik, prawnik, mechanik samochodowy, pielęgniarka, policjant,
listonosz, żołnierz, nauczycielka, pilot. Wykonane z filcu z aplikacjami z wielokolorowych tkanin.

FF. Pacynki – zwierzęta - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
10 różnych pacynek zwierząt uszytych z miękkiego weluru z elementami pluszu o wym. min. 18 cm.
Pożądane: kot, krowa, lew, miś, owieczka, pies, słoń, żaba, żyrafa, koń.

GG. Torba z pacynkami – rodzina - 5 zestawów
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Każdy zestaw zawiera co najmniej:
14 miękkich, kolorowych, bajkowych pacynek zapakowanych w wygodną torbę z gumkami
i uchwytami – rodzina (osoby+zwierzęta). Wymiary zamkniętej torby: min. 64 x 47 cm.

HH. Teatrzyk cieni- 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a)







96 kartonowych elementów:
24 elementy z układem rąk,
24 elementy będące ramkami do cieni,
24 elementy w kształcie cieni,
24 szt. ze zdjęciem zwierzęcia,
10 patyczków,
instrukcję

II. Nakrycie głowy - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

myszka
kotek
piesek
pszczółka (szelki z gumki, opaska z czułkami, skrzydełka)
smok
owieczka
wilk (czapka i rękawiczki)
żaba (czapka i rękawiczki)
świnka (czapka i ogonek)
czapka kucharza
czapka policjanta
czepek „czerwonego kapturka”

Nakrycia winny być w rozmiarze umożliwiającym korzystanie z nich przedszkolakom i ich
wychowawcom (uniwersalne/gumka).
JJ. Strój aniołka- 50 kpl.
Każdy komplet zawiera co najmniej:
a) skrzydełka ozdobione piórami i puchem, posiadają wygodne ramiączka z szerokich gumek
zakładane na ramiona. rozmiar uniwersalny, wym. min 55 x 48 cm.
b) opaskę z aureolką ozdobioną puszkiem.

Zamawiający ma na myśli:
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10 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
10 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
10 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
10 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
10 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
KK.Stroje do zajęć teatralnych- 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Biedronka, skrzydła wym. min. 43 x 29 cm, szelki z gumki, opaska z czułkami
Maryja
Józef
trzej Królowie 3 stroje granatowy i zielony: peleryna i czapka, czerwony: peleryna, spodnie
i bluzka
e) dama dworu
f) książę

a)
b)
c)
d)

Stroje winny być w rozmiarze umożliwiającym korzystanie z nich przedszkolakom.
LL. Książki do zajęć teatralnych - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Bajki i baśnie w przekładzie polskim z kolorowymi ilustracjami, co najmniej 20 tytułów.

MM. Lustro logopedyczne - 5 szt.
Lustro typu tryptyk. Lustro składa się z części głównej o min. wym. 35x100cm oraz dwóch
rozkładanych skrzydeł o tych samych wymiarach.
NN. Lusterka z tabliczką - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
4 lusterka wielokrotnego użytku w różnych kolorach. Po jednej stronie bezpieczne plastikowe
lusterka, z drugiej ścieralna tabliczka z konturem twarzy.
OO. Bezpieczne lusterka - 5 szt.
Bezpieczne, nietłukące się lusterko, z wygodnymi dla dziecka uchwytami do trzymania.
PP. Tęczowe wiatraki - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
6 sztuk: 3 małe(min. śr. 11cm), 2 średnie (min.śr.21cm), 1 duży (min. śr. 32cm). Wykonanie:
kolorowe płatki, drewniana rączka.
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QQ. Piórka - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
150 sztuk piórek o wadze min.20g. naturalne piórka w kilku kolorach.
RR. Bańki mydlane – 200szt.
1 sztuka – min. 200 g.
Zamawiający ma na myśli:
60 z przeznaczeniem dla przedszkola w Dziergowicach
20 z przeznaczeniem dla przedszkola w Lubieszowie
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Bierawie
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Starym Koźlu
40 z przeznaczeniem dla przedszkola w Kotlarni
SS.

Balony neonowe - 5 zestawów

Każdy zestaw zawiera co najmniej:
100 różnokolorowych kolorowych neonowych balonów.
TT. Dmuchajka - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
Dmuchajkę o śr. min. 6cm i wys.min.5cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy min.25mm oraz
10 kolorowych słomek.
UU. Dmuchane lotto - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) podstawę o wym. min.22x32cm, składająca się z dwóch części;
b) min. 4 karty z obrazkami;
c) min. 1 piłeczka do tenisa stołowego;
d) min. 36 żetonów;
e) instrukcja;
VV. Głuchy telefon – 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) min. 7 słuchawek (6 w jednym kolorze dla uczniów i 1 w innym dla prowadzącego),
b) łącznik z pokrętłem regulującym łączność słuchawki prowadzącego z wybraną ucznia,
z możliwością przytwierdzenia do stołu,
c) elastyczne, plastikowe przewody o regulowanej długości (od 47 do 180 cm).
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WW. Słuchawka Junior – 5 szt.
Słuchawka zapewnia akustycznie wyraźny odsłuch własnej mowy. Długość słuchawki min.
20cm, dowolny kolor.
XX. Ilustracje logopedyczne - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
9 kolorowych plansz z podpisami, których celem jest komunikować, apelować, informować
i zachęcać do terapii.
YY. Pomoce typu „od obrazka do słowa” - 5 szt.
Opakowanie zawierające min. 398 kart w formacie A4 z materiałami obrazkowymi (gry
językowe, kombinacje ćwiczeń językowych).
ZZ. Pomoce typu „ładnie mówię” - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
a) ładnie mówię głoskę r (min. 3 zestawy kolorowych obrazków, razem min.
64szt.wym.min.1obrazka 9x9cm) – 1 szt.
b) ładnie mówię głoskę s,z,c,dz (min. 3 zestawy zdjęć razem min. 70 obrazków) – 1 szt.
c) ładnie mówię głoskę sz,ż,cz,dż (min. 3 zestawy kolorowych obrazków, razem min.
64szt.wym.min.1obrazka 9x9cm) – 1 szt.
d) ładnie mówię głoskę k,g,h (min.3 zestawy zdjęć razem min. 70 obrazków) – 1 szt.
e) ładnie mówię głoskę ś,ź,ć,dź (min. 3 zestawy zdjęć razem min. 70 obrazków) – 1 szt.
AAA. Loteryjki dźwiękowe - 5 zestawów
Każdy zestaw zawiera co najmniej:
4 tematyczne komplety (Dźwięki w domu, dźwięki z otoczenia, dźwięki z zagrody, emocje),
który każdy posiada:
a)
b)
c)
d)

płyta w języku angielskim – 1 szt.
12 plansz o wym. min. 13 x 20 cm
120 kartoników
płyta CD dźwięki 1 szt. ( dom, otoczenie, zagroda, emocje)
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