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Załącznik nr 2 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Dotyczy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek przedszkolnych z terenu  

                 Gminy Bierawa w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka – dodatkowe  

                 zamówienie 2.  

 

 

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 

 

 

A. Wózek małej gospodyni – 10 sztuk  

 

Zestaw przyrządów na kółkach takich jak: zmiotka i miotełka, szufelka, mop. 

 

B. Litery dotykowe – 10 zestawów 

 

Zestaw liter dotykowych zawiera co najmniej 26 sztuk. 

 

C. Globus fizyczny podświetlany – 5 sztuk 

 

Wymiary minimalne: średnica 30 cm, wysokość 40 cm  

 

D. Zabawka do manipulacji różnego rodzaju zapięć – 10 sztuk 

 

Zabawka powinna posiadać różnego rodzaje zapięcia, guziki, sznurówki itp.  

Powinna rozwijać motorykę rąk, sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową 

oraz uczyć dziecka samodzielności w czynnościach samoobsługowych. 

 

E. Programy multimedialne logopedyczne – 5 zestawów 

 

Każdy zestaw to: 

 

1. Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy  

i słuchu. 

 

Zawiera co najmniej: 

- program multimedialny na pendrive, 

- profesjonalny mikrofon, 
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- przewodnik metodyczny z propozycjami scenariuszy zajęć oraz zestaw minimum 

150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków 

 

Idea programu: 

Połączenie kolorowych obrazków, animacji wraz z naturalnymi odgłosami ze świata, 

które dziecko zna.  

 

Program powinien współgrać z tablicą interaktywną oraz komputerem z panelem 

dotykowym. 

 

Licencja wieczysta. 

 

2. Komplet programów zawierający ćwiczenia pod kątem szumiącym, syczącym, 

ciszącym, różnicującym oraz przeznaczonym dla głoski r. 

 

Zawiera co najmniej: 

- 1000 interaktywnych ćwiczeń i 100 kart pracy, 

- profesjonalny mikrofon, 

- przewodnik metodyczny wraz z propozycją scenariuszy zajęć, 

 

Licencja wieczysta. 

 

 


