
 

 

 

Znak sprawy: ZSP.II/3/2018                                      

 
Zapytanie Ofertowe  

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej  
poniżej 30.000 EURO 

 
 
Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych 
oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu p.n. „Wesołe 
przedszkolaki w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
2014-2020. 
 
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
33-390 Łącko 284  
NIP 7343551631, REGON 368087148 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zapytanie prowadzone jest zgodnie 
z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
tj. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych 
oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku, 
w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 
10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  2014-2020. 
 
Zamówienie realizowane z podziałem na pięć części.  
Zakres zamówienia obejmuje:  

 CZĘŚĆ nr I: zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT - szczegółowy opis, parametry techniczne określa 
załącznik nr 1a do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr II: zakup i dostawa zabawek - szczegółowy opis, parametry techniczne określa załącznik 
nr 1b do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych - szczegółowy opis, parametry 
techniczne określa załącznik nr 1c do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr IV: zakup i dostawa artykułów plastycznych - szczegółowy opis, parametry techniczne 
określa załącznik nr 1d do niniejszego zapytania. 

 CZĘŚĆ nr V: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych logopedycznych - szczegółowy opis, 
parametry techniczne określa załącznik nr 1e do niniejszego zapytania. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV:  

30200000-1 – Urządzenia komputerowe 
32322000-6 – Urządzenia multimedialne 
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 



 

 

48190000-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny  
37524100-8 – Gry edukacyjne 
39162200-7 – Pomoce i artykuły szkolne 
37520000-9 – Zabawki 
37820000-2 – Wyroby artystyczne 
37800000-6 – Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 
30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe 
30192000-1 – Wyroby biurowe 
30197630-1 – Papier do drukowania 
44812300-8 – Farby do celów szkolnych 
 

3. Płatności jednorazowa po zrealizowaniu zamówienia. 
4. Zamówienia częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 5.  

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

Planowany termin realizacji wszystkich części zamówienia do 25.05.2018 r. 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę 
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem 
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu. 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, 
że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie 
spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny 
koszt.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku, 33-390 Łącko 284, własnym transportem i na własny koszt oraz zapewni jego rozładunek 
i montaż. 

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować 
przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie 
wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, by cały asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad; zaoferowany produkt 
spełniać powinien minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze 
parametry. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu. 

Dokumenty wymagane: 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu – załącznik nr 3 (o ile dotyczy). 
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4. 
3. Oświadczenie –załącznik nr 5 
4. Uzupełniony/e załącznik/i nr 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d i/lub 1e w kolumnie WARTOŚĆ BRUTTO 

(tj. ilość x cena jednostkowa brutto). 
Wszystkie w/w dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 
za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność 
z oryginałem”. 
 



 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. W przypadku składnia oferty osobiście, wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej 
kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup, dostawę 
i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych dla oddziałów 
przedszkolnych. Część nr ….” 

2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem 
kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu. 

3. W przypadku złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego wymagane dokumenty należy 
umieścić w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata należy umieścić napis: „Oferta na 
zakup, dostawę i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych. Część nr ….”. 

4. W przypadku złożenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiającego, należy zeskanować 
wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczątkami itp. na nich umieszczonymi i przesłać 
na adres elektroniczny: wesole.przedszkolaki@lacko.pl W tytule proszę wpisać: „Oferta na zakup, 
dostawę i montaż sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych 
dla oddziałów przedszkolnych. Część nr….”. Potwierdzeniem otrzymania oferty będzie odpowiedź 
w formie e-maila zwrotnego potwierdzającego jej wpływ.  

5. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łącku na dzienniku podawczym lub przesłać na ww. 
adres e-mail nie później niż do dnia 25.04.2017 r. do godz.1000. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni. 
7. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. 5 nie będą uwzględniane. 

 
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami 25.04.2018 r. o godz. 1030. 
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 
 

IX. Kryteria oceny oferty. 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
a) Cena 80% - komisja przyzna punkty w oparciu o formułę: Pc=(Cn/Cb)*80 pkt,  

 gdzie: 
 Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych  
Cb – cena oferty badanej  

 
b) Termin dostawy (Td) 20% (20 pkt): 

 11.05.2018 r. - 20 pkt. 
 18.05.2018 r. - 10 pkt. 
 25.05.2018 r. - 0 pkt. 

 
2. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny 

oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (O) według następującego wzoru: 
Pc + Td. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona 
i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty. 
 

X. Warunki wykluczenia   
 

Z zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 



 

 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 

XI. Odrzucenie ofert/ Unieważnienie postępowania 
 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia; 
b) złożone  przez oferenta niespełniającego warunków, określonych  w niniejszym zapytaniu. 

2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) Kierownik Zamawiającego podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania 

o  udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 
 

XII. Wyniki postępowania 
 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek 
oferty. 
 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się. 
 

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób: 
 

1.  Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za pośrednictwem posłańca na 
adres biura projektu: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445 lub osobiście; 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wesole.przedszkolaki@lacko.pl 
Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.  

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: Katarzyna Kucharska tel. 
18/414 07 42 oraz Jolanta Łagos tel. 18/414 07 33. 

 
 
 
 
 
 
 
Łącko 16.04.2018 r.                                           Zatwierdzam: mgr Barbara Stolarska  
               Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku  
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1a) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części I 
2. Załącznik nr 1b) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części II 
3. Załącznik nr 1c) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części III 
4. Załącznik nr 1d) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części IV 
5. Załącznik nr 1e) - szczegółowy opis, parametry techniczne – dla części V 
6. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu (o ile dotyczy). 
8. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
9. Załącznik nr 5 – Oświadczenie 
10. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 



 

 

Załącznik nr 1a 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI I zapytania ofertowego 
 

 
I. Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT  

 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
(tj. ilość x 

cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 

Projektor 
interaktywny, 
tablica i 
oprogramowanie 
wraz z montażem 

PROJEKTOR: 
Zastosowanie: Interaktywny projektor krótkiego rzutu 
Rozdzielczość natywna: Min. 1280x800 (format 16:10) 
Jasność: Min.: 3000 ANSI lumen 
Stosunek kontrastu: Min. 10.000:1 
Współczynnik projekcji: 0,33 do 0,61 
Lampa: Żywotność lampy min.: 4500 godzin. w trybie 
standardowym 
Złącza: 
2 x Wejście VGA 
1 x Wyjście VGA 
1 x Wejście HDMI 
1 x Wejście sygnału kompozytowego 
1 x Wejście sygnału komponentowego  
1 x Wejście S-Video 
1 x Stereofoniczne wyjście audio mini-jack 
1 x Stereofoniczne wejście audio mini-jack 
1 x Złącze USB 2.0 typu B 
1 x RS-232C 
1 x Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-TX) 

Wielkość obrazu: min. 53”-116” 
Funkcje dodatkowe: 
- funkcja podwójnego interaktywnego pióra 
- wbudowany głośnik. 
Poziom hałasu: Nie więcej niż 37db w trybie normalnym 
Gwarancja: Projektor 5 lat, lampa 12 miesięcy lub 1000h 
Korekcja trapezu: Manualna wertykalna: ± 7 °, Manualna 
horyzontalna ± 7 ° 
Wyposażenie: 
Uchwyt ścienny 
Panel sterujący 
Pióro interaktywne 
Tablica magnetyczna ceramiczna min. 200 x 120 cm 
Oprogramowanie umożliwiającego tworzenie, 
przekazywanie i zarządzanie interaktywnymi 
lekcjami 

TABLICA: 
Powierzchnia: Magnetyczna powierzchnia odporna na 
ścieranie 
Kolor: biały  
Powierzchnia aktywna: 1900 x 1200 mm 
Półka na pisaki 
Rama: aluminiowa 
Montaż: Akcesoria do montażu ściennego w zestawie, 
wspornik dla uchwytu projektora, zawiasy na płycie tylnej 
tablicy 

zestaw 2  



 

 

Informacje dodatkowe: Sprzęt jest fabrycznie nowy, 
nieużywany, nieregenerowany, wolny od obciążeń prawami 
osób trzecich, pochodzący z polskiej dystrybucji. 
 

2 Magiczny dywan 

Magiczny Dywan - wraz z pakietem gier dla przedszkoli  
Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, 
gier i zabaw ruchowych.  Zabawa i nauka z jej 
wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację 
wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. 
Magiczny Dywan zawiera w sobie zintegrowany system 
czujników ruchu, projektor i komputer. 
 
Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum 
zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym, 
jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany ze specjalnie 
zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny 
dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, 
począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą 
ze wszystkich dziedzin wiedzy. 
Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów 
rękami lub nogami. 
 
Wymiary „wyświetlanego obszaru” to ok. 2 x 3 m (dla ok. 3 
m wysokości podwieszonego urządzenia). 
 
Magiczny Dywan posiada interaktywne menu. Może być 
obsługiwany przez nauczyciela na dwa sposoby: albo steruje 
on urządzeniem przy użyciu pilota (zasada działania jest taka 
sama, jak w przypadku pilota do TV), albo całkowicie 
interaktywnie - ruchami rąk i nóg. Osoby przyzwyczajone do 
pilota mogą wyłączyć interaktywność menu w „opcjach”, 
które obecnie są dostępne pod klawiszem MODE. 
 
Cechy urządzenia: 

1. Możliwość podłączenia do internetu: 
- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej 

płycie urządzenia 
- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu 

USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł 
WiFi w komplecie). Dongle TP-Link TL-WN722N. 

2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników: 
Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia 

pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu 
nagłaśniającego. 

W komplecie zestaw ponad 50 gier i zabaw 
interaktywnych. Po aktywacji gry pojawia się ekran z jej 
nazwą i pole start. Przed wejściem do gry można odtworzyć 
krótką animację, która pokazuje, jak grać (ikona w prawym 
dolnym rogu ekranu).  
Opis gier: 
• GRA MIŚ SZUKA MIODU 
• GRA KAMYCZKI 
• GRA KOLOROWE PIANINO 
• GRA WODA 
• GRA PIŁKA NOŻNA 
• GRA KWIATKI 
• GRA LITERKI 
• GRA TROPICIELE ŚLADÓW 
• GRA WESOŁE MINKI 
• GRA MINKOWA PLANSZA 
• GRA MINKOWE PUZZLE 
• GRA LIŚCIE 
• GRA PLANETY 
• GRA ELF 

sztuka 1   



 

 

• GRA SŁOŃ I CUKIER 
• GRA GRZYBOBRANIE  
• GRA DROGA PRZEZ LAS 
• GRA BANANOWA KRAINA 
• GRA PĘKAJĄCE BALONIKI 
• GRA SUPER TENIS 
• FOKA I RYBKI 
• SPRYTNY DINO 
• ARCHEOLOGIA 
• SKOK W DAL 
 • GRA WIKINGOWIE.  
 • GRA WYRAŹ SIEBIE 
• GRA KRĘGLE 
 • GRA MISTRZ KIEROWNICY 
 • GRA RAKIETY         
 • GRA MEDUZY    
• GRA INSTRUMENTY 
• GRA OWOCE 
• GRA KRECIK 
• GRA SUPER BALL 
• GRA MASTER MIND 
• GRA KRAB 
• GRA AMOR 
• GRA ARMATA 
• GRA BALONY 
• GRA DRWAL 
• GRA INWAZJA 
• GRA KOWBOJ 
• GRA LOT NA MARSA 
• GRA MOTYL 
• GRA NIETOPERZ 
• GRA NUREK 
• GRA SAMOLOT 
• GRA SAMURAJ 
• GRA SKARB PIRATÓW 
• GRA UFO 
• GRA GWIAZDY 
• GRA BOKSER. 

RAZEM   

 

Ogółem poz. 1–2: ……………………………………………………………………….. złotych brutto 

Słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data ……………………..                      …………………………………...….……………..………..
        Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1b 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI II zapytania ofertowego 
 

 
I. Zakup i dostawa zabawek 

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

(tj. ilość x cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 (Lalka) BOBI duży bobas 
- dźwięk 

miękki korpus,  
• wydaje dźwięki 
• opakowanie: folia 
• różne wzory,  

sztuka 4  

2 Lalka Jana wydaje dźwięki • opakowanie: folia • różne wzory, 
sprzedawane losowo • dł. 30 cm  sztuka 4  

3 Lalka Gaworząca Zuzia 

Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek 
wydaje 4 różne dźwięki. • potrzebne 3 baterie LR44 (w 
zestawie) • dł. 30 cm 
• od 3 lat 

sztuka 4  

4 Lalka duża 

Duża miękka lalka. 
• opakowanie: folia 
• różne wzory, sprzedawane losowo 
• dł. 55 cm  

sztuka 4  

5 Lalka Gaworząca Nela 

Lalka z miękkim tułowiem. Po naciśnięciu na brzuszek 
wydaje 4 różne dźwięki. • potrzebne 3 baterie LR44 (w 
zestawie) • dł. 36 cm 
• od 3 lat 

sztuka 4  

6 
Lalka niemowlak 
dziewczynka 

Zestaw akcesoriów 
• opakowanie: folia 
• różne wzory, sprzedawane losowo 
• dł. 38 cm 

sztuka 4  

7 
Miękka lalka  

 
Miękka lalka chłopiec w ubraniu, wypełniona miękką 
flizeliną. Wys. 50 cm sztuka 4  

8 
Miękka lalka  

 
Miękka lalka dziewczynka w ubraniu, wypełniona miękką 
flizeliną. Wys. 50 cm sztuka 4  

9 Wózek dla lalek 
Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów w 
pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.  
• wym. 61 x 33 x 54 cm  

sztuka 4  

10 Klocki różne rodzaje  

Szafa z klockami. Szafka wykonana z płyty laminowanej 
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do 
przechowywania 10 zestawów klocków w plastikowych 
pojemnikach (594001-594017). • wym. 46,7 x 31,5 x 84 
cm 
• 10 zestawów klocków w komplecie  

zestaw 3  

11 

Kulodrom Kolorowy 
zamek 

 

Budowa zamku z klocków, który stanie się jednocześnie 
kulodromem zapewni dzieciom świetną zabawę. • 37 elem. 
z drewna • 3 kuleczki • wym. elem. ok. 3,8 x 3,8 x 3,8 cm 

zestaw 4  

12 
Klocki wafle - dworzec 
kolejowy 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą 
się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają 
możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie 
klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć 

zestaw 4  



 

 

 zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. • wym. 
klocka 10 x 10 x 1 cm • 433 elem. • w kartonie o wym. 78,5 
x 39 x 39 cm 

13 Middle Truck wywrotka 

Middle Truck wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną 
skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest 
bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i 
dużą wytrzymałością. • różne kolory, sprzedawane losowo 
• wym. 38 x 25 x 20 cm 
• od 12 miesięcy 

sztuka 2  

14 Śmieciarka dł. 42 cm 
• od 3 lat sztuka 2  

15 Suszarka z naczyniami 

Suszarka do naczyń wraz z kuchenną zastawą. W zestawie 
po 4 kubki, talerze, widelce, noże, łyżeczki, gąbka, patelnia, 
cedzak, łopatka, łyżka, pokrywka, garnek. 
• wym. akcesoriów 5-13 cm 
• wym. 30 x 30 x 7 cm 

sztuka 2  

16 Taca z naczyniami 

Praktyczny komplet naczyń dla idealnej małej pani domu. 
Zestaw składa się z tacy oraz kompletu naczyń stołowych, w 
skład którego wchodzą między innymi: łyżeczki, filiżanki z 
podstawkami oraz cukiernica z małym dzbankiem. Całość 
została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Elementy serwisu można używać w zmywarce oraz 
mikrofalówce. • wym. tacy 28 x 28 cm 
• od 12 miesięcy 

sztuka 2  

17 Chusta 6 m 

 

Kolorowa i lekka 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 osób. 
• śr. 6 m  
• 12 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

sztuka 1  

18 Chusta  

Kolorowa i lekka 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 osób. 
• śr. 3,5 m • 8 uchwytów • maksymalne obciążenie 10 kg • 
na środku siateczka 

sztuka 4  

19 Globus fizyczny mały śr. 16 cm • wys. 23 cm • opakowanie: karton sztuka 3  

20 Moje układanki - Zestaw 
1 (dwie sylaby otwarte) 

Moje układanki to pomoce edukacyjne dla dzieci uczących 
się czytać. Polecane także dla dzieci z grupy ryzyka 
dysleksji. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z 
kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody 
wczesnej nauki czytani prof. Jagody Cieszyńskiej. To 
uzupełnienie serii Moje sylabki, pozwala na 
zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne w nauce 
czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby w formie 
zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw 
składa się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu 
wchodzą następujące elementy: 
• obrazek 
• przecięty obrazek z podpisem 
• podpis - cały wyraz do czytania globalnego 
• sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 
• format: A5 

zestaw 2  

21 Moje układanki - Zestaw 
2 (trzy sylaby otwarte) 

Moje układanki to pomoce edukacyjne dla dzieci uczących 
się czytać. Polecane także dla dzieci z grupy ryzyka 
dysleksji. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z 
kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody 
wczesnej nauki czytani prof. Jagody Cieszyńskiej. To 
uzupełnienie serii Moje sylabki, pozwala na 
zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne w nauce 
czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby w formie 
zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw 

zestaw 2  



 

 

składa się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu 
wchodzą następujące elementy: 
• obrazek 
• przecięty obrazek z podpisem 
• podpis - cały wyraz do czytania globalnego 
• sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 
• format: A5  

22 

Moje układanki - Zestaw 
3 (dwie sylaby: sylaba 
otwarta i zamknięta 
obudowana spółgłoskami) 

Moje układanki to pomoce edukacyjne dla dzieci uczących 
się czytać. Polecane także dla dzieci z grupy ryzyka 
dysleksji. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z 
kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody 
wczesnej nauki czytani prof. Jagody Cieszyńskiej. To 
uzupełnienie serii Moje sylabki, pozwala na 
zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne w nauce 
czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby w formie 
zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw 
składa się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu 
wchodzą następujące elementy: 
• obrazek 
• przecięty obrazek z podpisem 
• podpis - cały wyraz do czytania globalnego 
• sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 
• format: A5  

zestaw 2  

23 

Moje układanki - Zestaw 
4 (dwie sylaby: sylaba 
zamknięta obudowana 
spółgłoskami i sylaba 
otwarta) 

Moje układanki to pomoce edukacyjne dla dzieci uczących 
się czytać. Polecane także dla dzieci z grupy ryzyka 
dysleksji. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z 
kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody 
wczesnej nauki czytani prof. Jagody Cieszyńskiej. To 
uzupełnienie serii Moje sylabki, pozwala na 
zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne w nauce 
czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby w formie 
zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka. Zestaw 
składa się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu 
wchodzą następujące elementy: 
• obrazek 
• przecięty obrazek z podpisem 
• podpis - cały wyraz do czytania globalnego 
• sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby 
• format: A5 

zestaw 2  

24 Tabliczki do ćwiczeń 
oburącz - ślimak 

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w 
lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po 
wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest 
dość trudne, a jego wykonywanie doskonale trenuje 
koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. 
Wykonane z płyty MDF. • wym. 41,5 x 22 cm 

sztuka 2  

25 Tabliczki do ćwiczeń 
oburącz – jabłka 

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w 
lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po 
wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest 
dość trudne, a jego wykonywanie doskonale trenuje 
koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. 
Wykonane z płyty MDF. • wym. 41,5 x 22 cm  

sztuka 2  

26 
Tabliczki do ćwiczeń 
oburącz – labirynt 

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na 
płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w 
lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po 
wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest 
dość trudne, a jego wykonywanie doskonale trenuje 
koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. 
Wykonane z płyty MDF. • wym. 41,5 x 22 cm  

sztuka 2  

27 Plansze dwustronne 
tematyczne nasze ciało 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. 
• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 
• wieloletnia trwałość 

sztuka 2  



 

 

28 
Plansze dwustronne 
tematyczne dobre 
wychowanie 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają funkcję 
pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. 
• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 
• wieloletnia trwałość 

sztuka 2  

29 Skaczące żabki 

Gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu żabki do 
miseczki. Wygrywa ten gracz, który pierwszy umieści w 
miseczce wszystkie swoje żabki. • 16 szt. • 4 kolory • wym. 
5,5 x 5,5 cm • wiaderko o wym. 14 x 10,5 cm  

sztuka 4  

30 Ekobohater 
 

Gra, która zapewni dzieciom świetną zabawę i zachęci do 
dbania o środowisko. Zadaniem graczy jest zebranie z 
planszy różnego rodzaju śmieci np.: puszek, starych gazet, 
butelek, plastikowych opakowań. Wygra ten, kto jako 
pierwszy posegreguje i wyrzuci śmieci do pojemnika w 
odpowiednim kolorze.- rozwija świadomość ekologiczną - 
przekazuje wiedzę na temat segregacji odpadów - ćwiczy 
myślenie strategiczne - zapewnia znakomitą zabawę 

sztuka 4  

31 Puzzle MAXI - ZOO 
 

Puzzle składają się z 24 dużych, trwałych elementów. 
Dzieci ćwiczą pamięć i zdolności motoryczne oraz uczą się 
o zwierzętach i przedmiotach znajdujących się w ZOO. Z 
drugiej strony puzzli mogą narysować swój własny obrazek. 

Wymiary: 67,5 x 47 cm 

sztuka 4  

32 Puzzle 

Puzzle Maxi, 24 elementy Układankę tworzą 24 bardzo 
duże puzzlowe elementy, dzięki czemu dzieci poradzą sobie 
z samodzielnym ułożeniem obrazka. Grafiki z filmów 
animowanych np. "Dobry Dinozaur", „Król lew”, „Rodzina 
Treflików” itp. 
12 szt. puzzli, maksymalnie po 2 sztuki z takimi samymi 
obrazkami. 

sztuka 12  

33 Puzzle 

Puzzle z bajki „Auta”. 100 elementów, po ułożeniu 
powstanie obrazek o wymiarach 41x27 cm. Wysoką jakość, 
nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia 
kalandrowany papier odbijający światło i wykorzystanie 
materiałów ekologicznych.  

sztuka 4  

34 Puzzle 

Puzzle 30 elementów z bohaterami bajki „Myszka Miki” 
Disneya. Po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 
27x20 cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i 
bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany papier 
odbijający światło, pokryty ekologicznymi farbami 
spożywczymi. Puzzle oparte na licencji Disney.  
12 szt. puzzli, maksymalnie po 2 sztuki z takimi samymi 
obrazkami. 

sztuka 12  

35 Puzzle 4 pory roku 

Puzzle przedstawiające różne przygody w 4 porach roku 
• 24 elem. o wym. 5 x 5,5 cm 
• karta z rysunkiem 
• wym. 23 x 32 cm 
• 1 komplet obejmujące 4 pory roku 

komplet 2  

36 Puzzle 90 elem. Bolek i 
Lolek - taniec 

Puzzle Bolek i Lolek rozwijają zdolnosci manualne, 
pobudzają ciekawość, spostrzegawczość oraz zdolność 
kojarzenia. 
• wym. po złożeniu 22 x 33 cm 

sztuka 4  

37 Puzzle magnetyczne 
Farma 

Wspaniała zabawa zarówno dla chłopców, jak i 
dziewczynek. Polega na układaniu kolorowych elementów 
na tablicy magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie gubią się i 
można bawić się nimi także w podróży. Dzieci mogą ułożyć 
na podstawie załączonych kart 8 podstawowych zestawów 
lub zestawiać elementy dowolnie, według własnej 
wyobraźni. • wym. planszy 24 x 17 cm 
 
• 24 elem. 
• od 4 lat 

sztuka 4  

38 
Magnetyczna układanka - 
ubieranie 

Magnetyczna układanka rozwijająca wyobraźnię i 
kojarzenie wizualne • 3 dwustronne papierowe karty 
krajobrazu o wym. 23,5 x 6,8 cm • 6 dwustronnych 
kartoników z podpowiedziami o wym. 9 x 6 cm • 36 
drewnianych elem. z magnesami o wym. od 2,2 x 1,4 x 0,3 

sztuka 4  



 

 

cm do 8,1 x 5,5 x 0,3 cm 
• od 3 lat 

39 Drewniane stemple 
Emocje 

Drewniane stemple 10 różnych emocji, np. radość, smutek, 
zdziwienie. Przydają się zarówno do zabawy, jak i do 
komunikowania emocji. Dziecko może np. użyć stempla 
przedstawiającego jego obecny nastrój i przyczepić kartkę 
ze smutną lub wesołą buzią na drzwiach swojego pokoju. • 
drewno i guma • 10 szt. (śr. 2,5 cm, wys. 3,5 cm)  

sztuka 4  

40 Kształty - ludo logik 

Gra ludo logik zachęca do tej aktywności poprzez duże 
drewniane elementy i atrakcyjne karty zadaniowe, które 
prezentują obrazki o różnym poziomie trudności. To 
pozwala zmierzyć się z zadaniami dzieciom w różnym 
wieku. Na kartach do wykonywania zadań łatwych i średnio 
trudnych dziecko znajdzie informację o potrzebnych 
kształtach, co ćwiczy także porównywanie i wyszukiwanie. 
Na kartach do zadań trudnych dzieci same muszą odnaleźć 
potrzebne im figury. Można wykorzystać drewniane 
elementy do tworzenia własnych obrazków. 
• 12 kart zadaniowych w 3 seriach trudności o wym. 15 x 20 
i 20 x 20 cm 
• 12 kart z rozwiązaniami o wym. 9,5 x 7 cm 
• 41 drewnianych figur  

sztuka 2  

41 Domino - dopasuj kształty 

Gry na zasadzie domina, rozwijają logiczne myślenie i 
kreatywność. Elementy wykonane z grubego kartonu. • 2 
gry po 24 karty • wym. 10 x 5 cm 
Polega na dopasowaniu przedstawionych na kartonikach 
elementów do obrazków z nich stworzonych. 
• od 5 lat 

sztuka 2  

42 Domino - dopasuj drugą 
połowę 

Gry na zasadzie domina, rozwijają logiczne myślenie i 
kreatywność. Elementy wykonane z grubego kartonu. • 2 
gry po 24 karty • wym. 10 x 5 cm 
Polega na dopasowaniu do siebie dwóch części tego samego 
obrazka. 
• od 4 lat 

sztuka 4  

43 Domino Autka 

Domina polegają na dopasowywaniu identycznych 
obrazków widocznych na kartonikach lub takiej samej ilości 
kropek. Gry edukacyjne, które łączą przyjemne z 
pożytecznym - zabawę ze zdobywaniem nowych 
umiejętności. Kształcą logiczne myślenie, twórczą 
aktywność, zdolności poznawcze oraz wytrwałość w 
wykonywaniu zadań od początku do końca. 
• 28 elem. o wym. 8 x 4 cm • dla 1-4 graczy 
• od 4 lat 

sztuka 4  

44 Domino 5 zmysłów 

Gra pomagająca dzieciom zrozumieć rolę pięciu zmysłów 
człowieka w życiu codziennym. Dzieci dopasowują obiekty 
przedstawione na poszczególnych elementach do 
odpowiednich zmysłów. • dla 2-4 graczy • 72 elem. (36 par) 
o wym. 14 x 7 cm 

sztuka 4  

45 
Puzzle duo - mama i 
dziecko 

Dwuelementowe puzzle do łączenia w pary. Puzzle 
zapakowane są w trwałe i poręczne tekturowe pudełko. 
Zabawa z puzzlami uczy koncentracji, spostrzegawczości 
oraz kreatywnego myślenia. 
 
• 24 elem. (12 par małych i dużych zwierząt) • wym. po 
złożeniu 14 x 7 cm 
• od 2 lat 

sztuka 4  

46 Plastusie - memo 

Połóżcie wszystkie kartoniki obrazkiem do dołu. Odwróćcie 
jeden kartonik. Gdzie schował się drugi identyczny 
obrazek? Czy uda Wam się go znaleźć? Jeśli tak, 
wygrywacie parę. Memo Plastusie to gra, która przypadnie 
do gustu najmłodszym graczom. Zapewnia dobrą zabawę, 
ćwicząc pamięć i koncentrację. Gra uczy także umiejętności 
tworzenia prostych zbiorów. Plastusie mają swój kolorowy, 
plastelinkowy świat i lubią bawić się w chowanego. Teraz 
wszystkie ukryły się - za chwilę będą szukały swojej pary. 
Plastusie to pięknie wykonana gra. W jednym pudełku 
znajdziesz aż 4 ciekawe gry oraz plakat edukacyjny z 

sztuka 2  



 

 

angielskimi słówkami - w sam raz dla przyszłych 
poliglotów! • dla 1-4 graczy • 24 kartonowe elem. o wym. 7 
x 7 cm • instrukcja-plakat 
• od 2 do 4 lat 

47 Siatka logicznych 
powiązań 

Karty ukazują tabele z różnymi zadaniami sortowania (w 
linii, w kolumnie, tablice z dwoma cechami). Karty o 
różnym stopniu trudności zachęcają dzieci do 
poszukiwania odpowiednich elementów pod względem 
jednego lub większej ilości kryteriów np.: koloru, 
wielkości. 
• 24 karty w 4 zestawach po 6 kart o wym. 21 x 15,5, 21 x 
31 i 10,5 x 31 cm 
• 116 kartoników o wym. 4 x 4 cm 
• od 5 lat 

sztuka 4  

48 Buziaki śmieszaki 

Niekoniecznie pasujące do siebie części twarzy 
wyrażające różne emocje z pewnością rozbawią i 
zaciekawią dzieci. Ilość elementów gry gwarantuje 
zabawę, która szybko się nie znudzi, ponieważ istnieje aż 
5832 możliwości ułożenia różnych, najdziwniejszych 
min. Dzięki takiej zabawie maluch nauczy się rozróżniać 
emocje, odczytywać je, rozumieć nie tylko swoje nastroje, 
ale także innych otaczających go ludzi. Dodatkowym 
atutem gry jest jej walor humorystyczny. 
• 18 podzielonych na 3 części buziek (wym. złożonej 
buźki 11 cm x 15 cm) 
• dla 1-4 graczy 
• od 3 lat 

sztuka 4  

49 Tańczące kubeczki 

Prosta i klasyczna gra rozwijająca koordynację 
wzrokowo-ruchową. Do zabaw swobodnych oraz ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. • kielich o wys. 16 cm • piłka o śr. 7,2 
cm • 6 szt. 
• od 4 lat 

sztuka 4  

50 Serso 
Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy 
na prętach. Wykonana z pianki. • wym. 30 x 30 x 13 cm • 
5 obręczy o śr. 12 cm 
• od 3 lat 

sztuka 4  

51 Stroje ludowe i 
budownictwo ludowe 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. 
• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 
• wieloletnia trwałość 

sztuka 2  

52 Geometryczne kształty 
drewniane 

Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg 
kart zadań (500020) lub własnej wyobraźni. • 250 elem. • 
wym. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm 
• drewniane • grubość 1 cm 
• od 3 lat 

sztuka 4  

53 Magformers 46 szt. 

Magformers, to klocki z wbudowanymi silnymi 
magnesami neodymowymi. Za pomocą trójkątów, 
kwadratów, pięciokątów i innych kształtów, można 
zbudować wspaniałe trójwymiarowe budowle, począwszy 
od prostych figur, skończywszy na pomysłowych 
budowlach. Zestawy różnią się ilością elementów i 
zawartością (różne kształty). Niektóre zestawy zawierają 
koła, dzięki którym można zbudować również pojazdy. 
Magformers to kreatywne klocki, które dają 
nieograniczone możliwości zabawy. Klocki kształtują i 
rozwijają wyobraźnię dziecka. • wym. elem od 5,5 do 7 
cm 
• 12 trójkątów • 24 kwadraty • 2 sześciokąty • 8 kół 

sztuka 2  

54 Klocki obrazkowe Bolek i 
Lolek 6 w 1 

Wodoodporne klocki obrazkowe, z których można ułożyć 
6 różnych obrazków. Zabawka rozwija wyobraźnię, 
sprawność manualną i uczy cierpliwości. 
• 12 klocków 
• dł. boku 4 cm  

sztuka 4  



 

 

55 Puzzle W lesie 
9, 12 oraz 16 elem. • wym. po złożeniu 35 x 24 cm i 22 x 
23 cm 
• od 3 lat 

sztuka 2  

56 Układanka 3D bajki 

Układanka składająca się 12 elem. z tworzywa. 6 różnych 
obrazków o tematyce bajkowej. Rozwijają logiczne 
myślenie oraz wyobraźnię. • 12 elem. o wym. 4 x 4 x 4 
cm • 3 różne wzory, wysyłane losowo 
• od 3 lat 

sztuka 2  

57 Mata Cyferki 

Na puzzlach przedstawione są cyferki, na każdym 
elemencie inny. Dzięki tej piankowej zabawce, dziecko 
uczy się zasady łączenia i dopasowywania do siebie 
puzzli, a przede wszystkim poznaje cyfry i uczy się 
liczyć. Cyferki są wyjmowane. • 10 elem. o dł. boku 32,5 
cm 

zestaw 2  

58 Alfabet 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. 
• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 
• wieloletnia trwałość 

zestaw 2  

59 
Plansza dydaktyczna - 
Polskie godło, barwy, 
hymn 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym - 
gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

sztuka 2  

60 Tablice tematyczne Sklep 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  

61 
Tablice tematyczne 
kuchnia 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  

62 Tablice tematyczne 
ekologia 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  

63 Tablice tematyczne plaża 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  

64 Tablice tematyczne wieś 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  

65 
Tablice tematyczne 
łazienka 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 2  



 

 

66 Tablice tematyczne u 
lekarza 

K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 
umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, 
wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię 
przestrzenną. Są doskonałą pomocą podczas nauki 
języków obcych. Duży format pozwala na wykorzystanie 
plansz podczas pracy z grupą dzieci. • format: 70 x 50 cm 
• 1 szt. • instrukcja 

sztuka 4  

67 Pędzące żółwie-gra 
planszowa 

Żółwie to sympatyczne zwierzątka drepczące bez 
pośpiechu z miejsca na miejsce. Jednak gdy dostrzegą 
sałatę, natychmiast popędzą w jej kierunku. Celem gry 
jest doprowadzenie swojego żółwia do sałaty. Jeżeli 
podczas gry kilka żółwi spotka się na jednym polu, 
wskakują jeden na drugiego z nadzieją, że uda im się 
przebyć część trasy na skorupce innego żółwika. • plansza 
• 5 żółwi • 5 płytek z żółwiami • 52 karty • instrukcja 

sztuka 2  

68 Krzyżówkowy zawrót 
głowy 

Zabawa towarzyska polegająca na układaniu wyrazów z 
losowo wybranych elementów, na których umieszczone 
są litery z polskiego alfabetu. Gra została stworzona z 
myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym po to, by 
pomóc im w ćwiczeniu kreatywności językowej i podstaw 
ortografii. Dzięki grze dziecko w niezauważalny dla niego 
sposób przyswaja sobie podstawy języka polskiego, uczy 
się nowych wyrazów, zapamiętuje podstawowe reguły 
ortograficzne. Gra ćwiczy koncentrację i jest wspaniałą 
zabawą dla całej rodziny. Wewnątrz pudełka znajduje się 
70 elementów i instrukcja z opisem czterech 
emocjonujących gier. Ponadto gra zacieśnia więzi 
społeczne i pozwala na twórcze spędzenie wolnego czasu. 
• 70 elem. o wym. 3 x 3 cm • dla 1-4 graczy 

sztuka 2  

69 Sylaby w dominie 

Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu 
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały poprawne 
formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą 
swoją spostrzegawczość, refleks, kojarzenie właściwych 
słów, a także utrwalają poprawną pisownię budowanych 
wyrazów. Gra może być wykorzystywana jako pomoc dla 
terapeutów, logopedów i nauczycieli. • 56 kostek domina 
• klepsydra • worek • 16 żetonów • karta wyrazów • 
instrukcja • dla 2-4 graczy 

sztuka 2  

70 Zgadnij, o czym myślę - 
karty z obrazkami 

Wystarczy sobie wyobrazić, że potrafisz czytać w 
myślach innych ludzi ... Skup się, zadaj właściwe pytania 
i na pewno się uda! Dzięki wnikliwej obserwacji, trafnym 
pytaniom i sprytowi dzieci mogą odgadywać o jakie 
zwierzęta, ludzi czy pojazdy chodzi. Gra polega na 
odgadywaniu, co znajduje się na karcie wylosowanej 
przez innego gracza za pomocą pytań. • dla 2-6 grczy • 40 
kart o wym. 9 x 6 cm 

sztuka 2  

71 Dwustronne puzzle 
Dzieci świata 

W chmurkach znajdują się informacje o tym, w jaki 
sposób witają się dzieci w językach całego świata. Można 
poznać wiele ciekawostek o ich kulturze, zwyczajach i 
kraju pochodzenia. Dzieci nauczą się rozpoznawać flagi 
państw. Dodatkowo na odwrocie znajduje się kolorowa 
mapa fizyczna świata przedstawiająca zwierzęta żyjące na 
Ziemi. • 108 elem. • wym. po złożeniu 70 x 50 cm 

sztuka 2  

72 Recykling odpadów - 
puzzle 

Puzzle przedstawiają porównanie zachowań i nawyków 
proekologicznych z zachowaniami nieekologicznymi 
dwóch rodzin. Jedna z nich segreguje odpady, druga - 
powiększa górę śmieci na składowisku. Puzzle pokazują 
korzyści z segregacji odpadów i możliwości ich 
ponownego przetworzenia - recyklingu. Przedstawiono 
również sposób postępowania ze zużytymi bateriami oraz 
przeterminowanymi lekami. Z myślą o ochronie 
środowiska świadomie zrezygnowano z lakierowania 
wydruków, pakowania puzzli w foliowe woreczki oraz 
foliowego opakowania pudełka. 
• 54 elem. • wym. po złożeniu 32,5 x 47,5 cm 

sztuka 2  

73 Oszczędzaj wodę i chroń 
środowisko - puzzle 

Puzzle przedstawiają proste sposoby na oszczędzanie 
wody w codziennym życiu każdej rodziny oraz jaką drogą 

sztuka 2  



 

 

woda przepływa z ujęcia do domu i - po zużyciu - dalej do 
oczyszczalni i w końcu do rzeki. W skład puzzli wchodzi 
kolorowa ulotka edukacyjna formatu A5, w której opisano 
sposoby oszczędzania wody oraz wyjaśniono skąd bierze 
się woda w naszych domach i jak po jej zużyciu zostaje 
oczyszczana w oczyszczalni ścieków. Z myślą o ochronie 
środowiska świadomie zrezygnowano z lakierowania 
wydruków, pakowania puzzli w foliowe woreczki oraz 
foliowego opakowania pudełka. 
• 54 elem. • wym. po złożeniu 32,5 x 47,5 cm 

74 Czyj to cień. Układanka 

Gra polegająca na dopasowywaniu kształtów postaci do 
rzucanych przez nie cieni, 3 warianty gier, 24 kartoniki z 
postaciami, 24 kartoniki z cieniami o wym. 7,5 x 7,5 cm, 
instrukcja wiek: 3+ liczba graczy: 1-4 

sztuka 2  

75 
Gra w podróżowanie. 
Edukacyjna gra 
planszowa 

Ta gra planszowa to podróż po świecie w kilka rzutów 
kostką. Gra polega na przemieszczaniu się jednym z 6 
dzieci pochodzących z różnych zakątków świata, 
poznając przy tym wszystkie kontynenty, 
charakterystyczne zabytki oraz specyficzną faunę i florę. 
Zawartość pudełka: 1 owalna składana plansza o wym. 
66,5 x 53 cm, 6 drewnianych figurek dzieci o wys. 5,5 
cm, 36 tekturowych kart kontynentów, 30 kart prezentów, 
drewniana kostka, instrukcja. wiek: 5+ Liczba graczy: 2-6 

sztuka 1  

76 
Flagi państw - gra 

memory 

Gra memory z flagami państw. Polega na odnajdywaniu 
par, dzięki zapamiętywaniu miejsc położenia 
poszczególnych kartoników, ułożonych flagami do dołu. 
80 szt. kartoników o wym. 5,5 x 5,5 cm. Liczba graczy: 2-
6 w wieku: 6+ 

sztuka 4  

77 Litery, sylaby, wyrazy 

Zestaw zawiera 136 dwustronnych kartoników z których 
można wyodrębnić cztery zestawy: 72 kartoniki z których 
można ułożyć 24 puzzle z trzysylabowymi wyrazami 64 
kartoniki z których można ułożyć 32 puzzle 
z dwusylabowymi wyrazami. Na rewersie 112 kartoników 
zawiera małe i duże litery które służą do układania 
wyrazów oraz 24 kartoniki które zawierają litery i wyrazy 
ilustrowane obrazkami opis zestawu z instrukcją 
przykładowych zabaw i ćwiczeń. od 4 lat 

sztuka 2  

78 
Układanka edukacyjna 
Sylaby 

Układanka ta służy jako pomoc do nauki czytania tzw. 
metodą sylabową. W terapii pedagogicznej wykorzystuje 
się dzielenie wyrazów na sylaby oraz syntezę wyrazów z 
sylab jako niezwykle skuteczną metodę usuwająca 
problemy dyslektyczne dysgraficzne i logopedyczne. 144 
sylaby (na 72 dwustronnych kartonikach); 48 plakietek z 
rysunkami (4,8 x 4,8 cm);  

sztuka 1  

79 Zestaw sylab 

Jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych. Zadaniem 
dziecka jest układanie z nich wyrazów. Taka zabawa 
uświadamia, że te same sylaby mogą tworzyć różne 
wyrazy. 
*24 klocki 
*wym. 3,5x7cm 

sztuka 1  

80 Gra Skriba junior 

Scriba junior to adresowany do dzieci wariant słownej gry 
Scriba. Gra zapewnia jej uczestnikom doskonałą zabawę 
zmuszając do myślenia i ucząc jednocześnie poprawnej 
pisowni. Dzieci rywalizując ze sobą podczas gry uczą się 
nowych słów, ćwiczą wyobraźnię i koncentrację. od 5 lat; 
dwustronna plansza, tabliczki z literkami oraz puste, 
żetony, instrukcja, notes z długopisem oraz worek 
z tkaniny 

sztuka 2  

81 Wielkie zakupy. Gra 
edukacyjna 

Zapraszamy do naszego sklepu na wielkie zakupy. Gra 
przeznaczona jest dla 2-4 graczy. Kto kupi najwięcej? Kto 
zaoszczędzi najwięcej uczestnicząc w promocjach? A 
może ktoś straci wszystkie pieniądze? 

sztuka 2  



 

 

82 Gra UNO 

Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się swoich kart i 
zdobycie punktów za karty, które zostały w rękach 
pozostałych graczy. W talii znajdują się karty zawierające 
liczby od 0 do 9 w czterech kolorach oraz specjalne karty 
akcji. Gracze wykładają po kolei karty, które pasują 
wartością lub kolorem do karty, która znajduje się na 
wierzchu stosu. W trakcie rozgrywki gracze mogą 
wykorzystać również karty specjalne - zmienić kolor, 
kierunek gry, zablokować kolejną osobę czy "zmusić" ją do 
pobrania 2 lub 4 dodatkowych kart ze stosu. Zwycięża osoba, 
która jako pierwsza zdobędzie 500 punktów. Po wyłożeniu 
przedostatniej karty gracz musi krzyknąć „UNO”, tzn. 
„jeden”. Jeśli nie krzyknie i zostanie „przyłapany”, bierze 
kolejne karty. * 108 kart  *instrukcja 

sztuka 4  

83 
Piotruś Bajki. Karty do 
gry 

Gra karciana typu"Piotruś" - bajkowe postacie. 
Rozpoczynając grę, należy najpierw rozdać karty 
pomiędzy graczy. Następnie każdy z uczestników losuje 
kartę od sąsiada, próbując pozbyć się swoich kart, poprzez 
utworzenie par. Przegrywa ten gracz, który pozostanie z 
kartą nie posiadającą pary -"Piotrusiem". Pudełko zawiera 
25 kart o wym. 6 x 8,5 cm. Wiek: 3+ 

sztuka 4  

84 
Karty do gry. Piotruś 
ZOO 

24 listkowa talia kart do gry ,,Piotruś" z ilustracjami 
zwierząt. Jest świetną pełną emocji zabawą dla 
najmłodszych. wym. pudełka: 9 x 6 x 1 2 cm; 2-4 graczy; 
od 4 lat 

sztuka 4  

85 Szachy szkolne 
drewniane 

Szachy drewniane szkolne turniejowe 27x27cm + 
instrukcja gry 
 
Opis ogólny: 
-wykonane z drewna liściastego, 
-posiadają wszystkie postacie niezbędne do gry w szachy, 
-figury pomalowane lakierem ekologicznym, oraz 
podklejone filcem, 
-kasetka ze stalowymi zawiasami zamykana na zatrzask, 
wyposażona w praktyczny wkład na pionki, 
-ciemne elementy szachownicy pomalowane specjalną 
bejcą, 
-numeracja i pola szachowe wypalane, 
-całość pokryta lakierem ekologicznym, 
-wysokiej jakości Polski produkt. 
Wymiary: 
-długość 27cm, 
-szerokość 27cm, 
-wysokość 2 cm, 
-pole szachowe 2,5x2,5cm, 
-wysokość pionków 2,4cm, 
-wysokość królowej 4,8cm. 

sztuka 2  

86 Morphun Domino 3D 

Tradycyjne czarno-białe domino w nowej wersji klocków, 
które można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Łączniki 
zawarte w zestawie umożliwiają tworzenie 
przestrzennych konstrukcji. 72 el. 
Do zestawu 50 klocków konstrukcyjnych Morphun 
GRATIS 

zestaw 4  

87 
Morphun Domino - 
Zwierzęta 3D 

Zabawa oparta na zasadach domino. Klocki zawierające 
zabawne obrazki ze zwierzętami można dowolnie łączyć. 
Zawarte w zestawie łączniki pozwalają na budowanie 
przestrzennych układów. 72 el. 
Do zestawu 50 Klocków konstrukcyjnych Morphun 
GRATIS 

sztuka 4  

88 Memo Zwierzęta 

Kolorowy drewniany zestaw klocków w kształcie 
kwadracików. Gracze odkrywają kolejno po dwa obrazki. 
Jeśli znajdą parę - zbierają klocki. Jeśli nie - odkładają je 
na miejsce. Wygrywa ta osoba, która nazbiera najwięcej 
par zwierzątek. Doskonale wpływa na pamięć wzrokową i 
koncentrację. 
od 24 mies.; 32 elem. 

sztuka 1  



 

 

89 Rybki do pary. Memory 
Dwustronne kolorowe plakietki z wesołymi rybkami. Gra 
polega na odszukiwaniu par takich samych rybek. 30 szt. 
o dł. 7,5 cm, wiek: 3+ 

sztuka 4  

90 
Domino liczbowe. Gra 
matematyczna 

Na każdej karcie z lewej strony cyfry (0-6), z prawej 
kropki w układzie klasycznego domina . Każda z cyfr i 
każdy z układów kropek odpowiadających cyfrom ma 
sobie właściwy kolor. (1 - czerwony, 2 - fioletowy, 3 - 
niebieski, 4 - zielony, 5 - żółty, 0 -szary). 
54 tafelki wym. 6 x 8,6 cm, 
wym. pudełka 14,5 x 13,5 x 3 cm 

sztuka 2  

91 Pędzące ślimaki 

Gracze rzucają kolorowymi kostkami i przemieszczają 
ślimaki po planszy. Po drodze starają się spychać 
przeciwników i zdobyć jak najwięcej pysznych grzybów. 
Do samego końca nie wiadomo, którymi ślimakami grają 
przeciwnicy, co gwarantuje wielkie emocje. Gra ma 
proste zasady, a o zwycięstwie decydują taktyka i 
umiejętność blefowania. • dla 2-5 graczy • plansza o wym. 
19 x 56 cm • 5 kart o wym. 8,5 x 5,5 cm • 36 żetonów • 5 
ślimaków • 5 kostek 

sztuka 2  

92 Studnia Jakuba - gra 

Uczy cierpliwości i zręczności, doskonali koncentrację 
uwagi. Drążki można wykorzystywać do układania 
kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. 
Można z nich również budować formy przestrzenne. 
Umożliwiają zabawę w pojedynkę lub w grupie. 
• 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 
cm 
• drewniana kostka z kolorowymi ściankami 

sztuka 3  

93 Maskotka Tom - seria 
Tom and Keri 

Wielojęzyczne dzieci bawią się używając różnych 
języków w zależności od okoliczności. Maskotki Tom and 
Keri umożliwiają dzieciom zabawę po angielsku przez 
zapamiętywanie i ponowne powtarzanie w sobie tylko 
znany sposób materiału językowego z animowanych 
historyjek Uniwersalnego Kursu dla Przedszkoli. Podczas 
zabawy dzieci śpiewają piosenki oraz powtarzają 
wyrażenia i zdania naturalnie. Ten zestaw pluszaków jest 
zatem bardzo pomocny zarówno jeśli chodzi o rozwój 
emocjonalny dzieci, jak i ich wychowanie w 
dwujęzyczności. Z tego względu warto, aby dzieci miały 
go nie tylko w klasie, ale również mogły się w podobny 
sposób bawić tymi maskotkami w domu. 
• 1 szt. • wym. 25 x 36 cm 

sztuka 4  

94 Kolejka ze wzgórzem 
 

Zestaw zawiera 61 elementów, są to: długi kręty tor z 
drewna, odlana z tworzywa góra z tunelem, ludziki, trzy 
konie, kurczak, świnka, krowa, młyn, stajnia, obora 
pozwalają na uatrakcyjnienie trasy pociągu. • wym. po 
złożeniu 122 x 82 cm  

zestaw 4  

95 Trasa 4,3 m 

Unikalna kolorystyka samochodów i elementów 
konstrukcyjnych oraz zastosowany system łączeń, który 
pozwala na przenoszenie złożonej trasy unikając jej 
demontażu, sprawia że cechy i funkcjonalność nowego 
produktu jest z pewnością największą zaletą zarówno dla 
rodziców jak i samych „użytkowników” tej zabawki. 
Zestawy tras są kompatybilne. • dł. toru 4,3 m • wym. 100 
x 80 cm 
• od 12 miesięcy 

sztuka 2  

96 Gigant truck wywrotka 
farmer 

Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny 
uchwyt. Zestaw doskonale nadaje się do zabawy w 
ogrodzie czy piaskownicy i jest bezpieczny dla dzieci już 
od pierwszego roku życia. Wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, odpornego na warunki 
atmosferyczne, dzięki czemu zabawkę przez cały rok 
można przechowywać np. w ogródku czy na balkonie. • 
dł. 55 cm • maksymalne obciążenie 150 kg 

sztuka 4  

97 Makatka drzewo na 4 
pory roku 

Duże, kolorowe drzewko to nie tylko wyjątkowa 
dekoracja każdego wnętrza szkolnego czy 
przedszkolnego, ale i ciekawa pomoc edukacyjna 
kształtująca wiedzę przyrodniczą. Drzewko rozwija się i 

sztuka 1  



 

 

zmienia wraz z nastaniem kolejnych pór roku. W ciągu 
roku zmienia się kolorystyka jego korony, z czasem 
opadają liście, a widoczne wiosną kwiatki przeobrażają 
się w duże, smaczne jabłka. Makatka może więc być 
idealnym wsparciem zajęć przyrodniczych, jak i 
ciekawym materiałem zachęcającym do samodzielnych 
wypowiedzi o pierwszych, własnych obserwacjach 
przyrody. Drzewko, wykonane z miękkiej pianki pokrytej 
kolorowym filcem, to również idealne miejsce do 
ekspozycji dziecięcych prac plastycznych. Inspirowane 
kontaktem z przyrodą papierowe ptaki, dekorowane 
wydzierankami owoce czy bibułkowe kwiaty z pewnością 
rozwiną zainteresowania przyrodnicze uczniów i 
przedszkolaków oraz wspaniale ozdobią drzewko czterech 
pór roku. 1 szt.; wym. 130 x 80 cm, 39 elementów 
ruchomych 

98 Zestaw instrumentów do 
półki z makatką 

Zestaw instrumentów dopasowany do półki z makatką • 
Tamburyn 1 szt. • Trójkąt 2 szt. • Dzwonki diatoniczne 
małe 1 szt. • Kastaniety z rączką 2 szt. • Marakasy 1 para 
• Taneczne jajka 2 pary • 5 dzwoneczków z uchwytem 1 
szt. • Talerze małe 1 para • Talerze duże 1 para • Flety 2 
szt. • Pałeczka z dzwoneczkami 1 szt. • Tonblok 1 szt 

zestaw 1  

99 Menu Kota Pysia 

Menu w formie miękkiej, kolorowej makatki z kotem Do 
zielonej planszy można w łatwy sposób przypiąć arkusz w 
formacie A4, a dzięki umieszczonemu pod nią rzepowi 
można w dowolny sposób decydować o jej pionowym lub 
poziomym kierunku ułożenia.  
wym. 80 x 30 cm 

sztuka 1  

100 Zestaw gier TrioLud - 
kształty i rozmiary 2 

Zestaw 3 gier o różnych poziomach trudności. Uczy 
dzieci rozpoznawania, nazywania i opisywania kształtów 
oraz rozróżniania rozmiarów. Rozwija także zdolność 
precyzyjnego komunikowania się z innymi. Gry 
wykorzystują różne materiały, więc można grać w nie w 
tym samym czasie. Do każdej gry dołączona jest 
instrukcja. 
 
Kontynuacja Zestawu gier TrioLud - kształty i rozmiary 1 
(200149). Pozwala dostrzec zależności pomiędzy 
kształtem a objętością oraz rozwija logiczne myślenie. • 
Gra "Kształty 3D" zawiera: 1 planszę o wym. 42 x 30 cm, 
20 żetonów, 4 pionki i kostkę do gry. • Gra "1,2,3 Bingo 
kształty" zawiera: 4 plansze o wym. 21 x 15 cm i 36 
pasków-instrukcji o wym. 6 x 2 cm). • Gra "Gdzie 
jestem?" zawiera: planszę o wym. 42 x 30 cm i 48 
ilustrowanych kart-instrukcji o wym. 8,4 x 5,5 cm. 
• od 4 lat 

sztuka 2  

101 Zestaw zwierząt farma 
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 9 
x 3 x 12 cm zestaw 4  

102 Zestaw dzikich zwierząt • 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew)  wym. 
ok. 9 x 3 x 12 cm zestaw 4  

103 Dzieci zwierząt safari 
• 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • 
wym. ok. 7 x 3 x 6 cm zestaw 4  

104 Dzieci zwierząt farma 
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 
x 3 x 6 cm zestaw 4  

105 Zegar stojący 

Duży zegar z tworzywa do prezentacji. Przybliży 
dzieciom pojęcie czasu i zachęci do nauki jego 
odczytywania. 
• śr. 30 cm 
• od 5 lat 

sztuka 1  

106 
Woreczki z grochem - 
alfabet 
 

• wym. 10 x 10 cm • w 1 zestawie 26 szt. • 5 kolorów  
• od 3 lat zestaw 4  

107 Woreczki z grochem - 
cyfry 

• wym. 10 cm • w 1 zestawie 10 szt. • 5 kolorów  
• od 3 lat zestaw 4  



 

 

108 
Magnetyczne formy z 
białą planszą 
 

Zestaw zawiera drewniane, kolorowe, geometryczne 
elementy, z których można układać wiele ciekawych 
obrazków oraz karty z propozycjami wzorów, które można 
ułożyć za pomocą kolorowych magnesów. Wszystko 
zamknięte jest w drewnianej walizeczce-pudełku z 
magnetyczną planszą.  
• wym. 32,5 x 32 x 6 cm  
• 42 elem.  
• 20 kart  
• od 4 lat 

zestaw 4  

109 Magnetyczna mapa Polski 
 

Kolorowa mapa Polski wprowadza w świat zagadnień 
geografii, środowiska i miast Polski. Ruchome elementy 
dają możliwość omówienia danego zagadnienia w ujęciu 
przestrzennym. Dziecko poznaje położenie na mapie krain 
geograficznych, nazwy podstawowych pasm górskich, rzek 
oraz sąsiadów naszego państwa. Możliwość umieszczenia 
elementu magnetycznego w różnych obszarach na mapie 
daje szansę pokazania dziecku zjawisk występujących w 
różnych rejonach kraju, otwierając pole do dyskusji. Zestaw 
zawiera mapę oraz 55 magnesów należących do Zestawu 
podstawowego. Zestaw podstawowy to serie magnesów w 
kategoriach: miasta, sąsiedzi Polski, poznaj swój kraj, rzeki 
i morze, góry, zwierzęta. Pomoc przeznaczona do 
wzbogacania zajęć edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, do pracy grupowej i indywidualnej. • 
mapa o wym. 60 x 52 cm 
• 55 magnesów o wym. 3 do 6 cm 

zestaw 2  

110 Twister 
 

Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi trzymając ręce 
i stopy na polach o kolorze wyznaczonym przez ruletkę.  
• wym. maty 161 x 118 cm  
• ruletka  
• od 2 graczy  

sztuka 1  

111 Piłka siatkowa 
 

Piłka do gry w piłkę siatkową, wykonana z PCV. śr. 21 cm 
• od 3 lat sztuka 8  

112 Piłka siatkowa gumowa 
 

Gumowa piłka treningowa do piłki siatkowej, plażowej. • 1 
szt. • śr. 20 cm sztuka 8  

113 Piłka nożna 
Piłka do gry w piłkę nożną, wykonana z PCV.       • śr. 23 
cm 
• od 3 lat 

sztuka 8  

114 Piłka nożna gumowa 
 

śr. 21,8 cm sztuka 8  

115 Gra Zgadnij kto to? 
 

Gra rozwijająca spostrzegawczość, umiejętność 
zapamiętywania i kojarzenia - trzeba jak najszybciej 
odnaleźć właściwą twarz wśród wielu innych. Jedno sprytne 
pytanie może wyeliminować kilka kart za jednym razem. 
Wygrywa ten, kto pierwszy rozpozna tajemniczą twarz 
wybraną przez przeciwnika.  
• 48 plastikowych ramek  
• 2 plansze  
• 2 arkusze z postaciami  
• 4 podpórki  
• 4 znaczniki postaci  
• 2 znaczniki punktacji  
• wym. 25,5 x 25,5 cm  
• dla 2 graczy  

sztuka 3  

116 Bajki-Grajki - zestaw 1 
 

Zestawy bajek-grajek to odnowione bajki muzyczne. Głosu 
bohaterom użyczyli najlepsi polscy aktorzy: Irena 
Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Magdalena Zawadzka, 
Iga Cembrzyńska, Władysław Hańcza, Jan Kobuszewski, 
Piotr Fronczewski, Wiesław Michnikowski, Marian 
Kociniak.  
Zestaw 10 bajek na płytach CD. 

zestaw 1  

117 Książeczki z twardymi 
kartkami  

Zestaw różnych książeczek dla dzieci (np. Pan Kotek był 
chory i inne wierszyki, Kopciuszek, Zielony Ogórek, 
Pomidor itp.) 
 

sztuka 90  

118 Bajki do czytania dla 
dzieci 

Zestaw różnych bajek dla dzieci. szt. 90  



 

 

119 Drewniany zestaw szpital 

Zestaw dla małego lekarza, zawiera szpitalne łóżko wraz z 
pościelą, kroplówkę, lekarską walizkę i EKG. Jest także 
lekarz, pielęgniarka i pacjent - miś. Wszystko jest 
zamknięte w poręcznym, drewnianym opakowaniu, które 
wygląda jak szpital. • wym. elem. od 4 do 10 cm • wym. 19 
x 20 x 17 cm 

zestaw 3  

120 Dom strażaka 

 

Trzypiętrowa, drewniana remiza strażacka jest gotowa na 
każde wezwanie. Znajduje się w niej jadalnia, sypialnia oraz 
duży garaż z zasuwanymi drzwiami. • wym. 48 x 28 x 47 
cm 

zestaw 3  

121 Mały doktor 

Klasyczna zabawa dla przedszkolaków. Zestaw medyczny 
zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału, dzięki czemu 
wszystkie potrzebne przyrządy wygodnie się w nią 
mieszczą. Za pomocą stetoskopu można usłyszeć bicie 
serca. W zestawie: stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia 
z „działającą” pompką, otoskop do badania ucha, 
termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska. • 
wym. torby ok. 15 x 17 cm • dł. elem. od 5 do 35 cm  
• od 3 lat 

zestaw 4  

122 Dzieci zwierząt safari 

Zestawy zwierząt zapewnią dziecku wiele godzin 
wspaniałej zabawy. Doskonale pobudzą wyobraźnię 
dziecka.  
• 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. 
ok. 7 x 3 x 6 cm 

zestaw 4  

123 Dzieci zwierząt farma 

Zestawy zwierząt zapewnią dziecku wiele godzin 
wspaniałej zabawy. Doskonale pobudzą wyobraźnię 
dziecka.  
• 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 x 
3 x 6 cm 

zestaw 4  

124 Wózek na zakupy  

Pojazd z koszykiem. Zabawka może służyć jako wózek dla 
pluszaków i lalek, dzieci mogą z powodzeniem przewozić 
nim potrzebne do zabawy na dworze lub w innym 
pomieszczeniu przedmioty. Samochód z koszem pobudza 
dziecięcą wyobraźnię, zachęca do tworzenia scenek 
sytuacyjnych i odtwarzania ról. • wym. 68 x 26 x 57 cm 

sztuka 4  

125 Jajka w wytłoczce 

Jaja umieszczone w kartonowej wytłoczce.  
• w 1 zestawie 6 szt.  
• wym. 15 x 10 cm 
• od 2 lat 

zestaw 8  

126 Zestaw żywności do 
zabawy 

Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z 
tworzywa sztucznego. • 122 elem. • wym. od 11 x 3,5 x 3,5, 
do 5 x 3 x 0,2 cm 
• od 3 lat 

zestaw 4  

127 Zestaw obiadowy 

Zestaw dla 4 osób. • 4 widelce • 4 noże • 4 łyżki • 4 
kubeczki • 4 talerze • rondel z przykrywką • dł. elem. do 15 
cm 
• od 2 lat 

zestaw 4  

128 Sklepik i kuchnia 

Zestaw zabaw 2 w 1, spełnia rolę kuchni i sklepiku. 
Wykonany z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne 
akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się. 
Akcesoria: • patelnia • pokrywka • łyżka • nóż • widelec • 
talerz • stek • 3 kiełbaski • cytryna • kiść winogron • sałata • 
plastikowe monety • wys. 69 cm  

zestaw 3  

129 Zestaw sprzętu 
kuchennego  

Zestaw kuchennych sprzętów. Zawiera ekspres do kawy, 
blender i mikser, wszystkie działają - wydają dźwięk, 
świecą światełka. Wymagane 6 baterii AA (4 zawarte w 
zestawie). • wym. blendera 10 x 15 x 19 cm • wym. 
ekspresu 19 x 10 x 18 cm • wym. miksera 19 x 11 x 19 cm • 
różne kolory, powyżej 3 lat. 

zestaw 3  

130 Skrzynka budowniczego 

Skrzynka zawierająca narzędzia do majsterkowania to 
wspaniała pomoc dla małego konstruktora. Zabawa polega 
na skręcaniu i rozkręcaniu elementów.  
• skrzynka na narzędzia  
• 2 drewniane nakrętki  
• 4 drewniane podkładki w różnych kształtach  

zestaw 4  



 

 

• 5 drewnianych śrub  
• drewniany młotek  
• drewniany śrubokręt  
• drewniany klucz  
• wym. 26 x 16,5 x 14 cm  

131 Ambulans z dźwiękiem • 2 elem. o wym. 8,7 x 2,8 x 4,7 cm i 9,5 x 3 x 4,5 cm 
• od 3 lat sztuka 4  

132 
Wóz strażacki z 
dźwiękiem 

• 3 elem. o wym. od 4,2 x 2,3 x 1,8 cm do 9,5 x 3 x 4,5 cm 
• od 3 lat sztuka 4  

133 
Ciężarówka z 
narzędziami   

Ciężarówka i walizka z narzędziami. Baterie w zestawie. • 
wym. walizki 27 x 10 x 20 cm • wym. auta 38 x 10 x 16 cm 
• 2 klucze • 4 śruby • 3 koła 

szt. 4  

134 Kącik mechanika 

Duży, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych 
mechaników. W skład warsztatu wchodzą liczne narzędzia 
niezbędne do majsterkowania, tj: kombinerki, młotek, 
śrubokręt, klucz francuski, śruby, nakrętki, a także 
interaktywna wiertarka. Dzięki licznym otworom, 
wieszakom i półkom każde narzędzie będzie miało swoje 
miejsce, tak, by na stanowisku pracy zawsze panował ład i 
porządek. • wym. 86,4 x 38 x 103,5 cm 

szt. 2  

135 Ładowarka żółto-czarna Auto ładowarka z ruchomą łyżką. • dł. 28 cm sztuka 4  

136 Śmieciarka Middle Truck 
Plastikowa śmieciarka wyposażona w otwieraną i 
podnoszoną lawetę oraz otwierany, podnoszony i 
wyjmowany kosz na śmieci. • wym. 43 x 18 x 22 cm.  
• od 3 lat 

sztuka 3  

137 
Samochód Cozy Coupe 
Księżniczki 

Samochód wyposażony 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. Pojazd może 
być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka (wówczas 
należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk porusza 
się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 
360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu 
samochód może być też popychany jak wózek przez osobę 
dorosłą. • maksymalne obciążenie 23 kg 
To wersja klasycznego pojazdu, która została stworzona 
specjalnie dla dziewczynek.  

• wym. 77,5 x 40,5 x 82,5 cm 
• od 1,5 do 5 lat 

sztuka 2  

138 Samochód Straż pożarna 

Samochód wyposażony 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. Pojazd może 
być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka (wówczas 
należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk porusza 
się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 
360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu 
samochód może być też popychany jak wózek przez osobę 
dorosłą. • maksymalne obciążenie 23 kg. Auto posiada 
elementy charakterystyczne dla wozów strażackich - 
oznaczenia, imitację koguta. • wym. 82 x 44 x 82 cm 

sztuka 2  

139 Samochód Policyjny  

Samochód wyposażony 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. Pojazd może 
być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka (wówczas 
należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk porusza 
się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 
360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu 
samochód może być też popychany jak wózek przez osobę 
dorosłą. • maksymalne obciążenie 23 kg. Klasyczny 

sztuka 2  



 

 

napędzany nóżkami dziecka radiowóz. • wym. 82 x 44 x 82 
cm 

140 Traktor czerwony 

Traktor napędzany za pomocą pedałów z klaksonem oraz 
odpinaną przyczepą. Ciągnik z wygodnym regulowanym 
siedzeniem oraz przyczepką. Traktor jest bardzo stabilny i 
łatwy w prowadzeniu, wykonany z materiałów odpornych 
na ścieranie i uderzenia. Cechuje go bardzo wysoka jakość 
wykonania z tworzyw odpornych na warunki atmosferyczne 
i promienie UV. Ciągnik posiada regulację odległości 
siedzenia od kierownicy. Dodatkowo posiada otwieraną 
klapę silnika. • wym. 136 x 56 x 45 cm • waga 6,3 kg • 
maksymalne obciążenie 30 kg 

sztuka 2  

141 Koszykówka rozkładana 

Zestaw do gry w koszykówkę. Przed rozpoczęciem 
gry należy ustabilizować kosz, wypełniając podstawę 
wodą lub piaskiem. W zestawie piłka i pompka.  
• maksymalna wys. 178 cm  
• kosz na wys. 146 cm 
• od 3 lat 

sztuka 2  

142 
Domek interaktywny 
czerwony 

Stacja, sklep, boisko, szkoła - każda ścianka boczna daje 
inną możliwości zabawy. Mamy tu: ściankę z 
wmontowanym koszem do gry w koszykówkę oraz bramką 
do gry w piłkę nożną, ściankę - sklep warzywny z 
bankomatem, ściankę - budynek szkoły oraz ściankę - stację 
benzynową. • wym. 140 x 124 x 147 cm 
• od 1,5 do 6 lat 

sztuka 1  

143 Zjeżdżalnia XXL 

Stabilna i bezpieczna zjeżdżalnia wykonana z 
odpornego na działanie temperatury i promieni 
słonecznych tworzywa sztucznego.                              
• wym. 253 x 80 x 140 cm  
• waga 20 kg 
• od 3 6 lat 

sztuka 1  

144 Skrzynia Pirat na zabawki 

Skrzynia wyposażona w wygodne kółka ułatwiające 
przemieszczanie, praktyczne zatrzaski oraz specjalne 
otwory odprowadzające powietrze.  
• poj. 52 l  
• wym. 58 x 37 x 40 cm 

sztuka 8  

145 Pojemnik na zabawki 80l 

Wielofunkcyjny pojemnik wykonany z wysokiej jakości 
plastiku. 

Pojemność 80 litrów 
Zamykany od góry szczelną oraz grubą pokrywą 
Wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego 
Wytrzymała konstrukcja 
Wymiary: 
Wysokość: 42 cm 
Długość: 60cm 
Szerokość: 40cm 

sztuka 4  

RAZEM   
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Załącznik nr 1c 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI III zapytania ofertowego 
 
 

I. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych  

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
(tj. ilość x 

cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 Komplet pacynek - emocje 

Dzięki zabawie z pacynkami dzieci poznają świat 
emocji, co pozwoli im później zrozumieć i rozpoznać 
emocje u innych ludzi. • 6 szt.: uśmiechnięta, smutna, 
przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona • wys. 26 - 
28 cm 

zestaw 3  

2 Pacynki - Czerwony Kapturek, 
Trzy Świnki 

Zawartość zestawu pozwala przygotować 
przedstawienie teatralne do dwóch bajek. Płyta CD 
zawiera dialogi bohaterów, co pozwala dzieciom 
jedynie poruszać pacynkami bez potrzeby 
opowiadania bajki. Dzięki temu dzieci mają większą 
odwagę do wystąpień teatralnych, pokonując barierę 
nieśmiałości i lęku przed recytacją tekstu swojej roli. 
Praktyczny zestaw zawiera:  
• 8 pacynek o wys. ok. 22 cm  
• płyta CD  

zestaw 2  

3 Kostiumy - gospodarstwo 

Zestawy kostiumów pozwalają na przedstawienie 
bajek bez potrzeby opowiadania ich, dzieci mogą 
jedynie poruszać się zgodnie ze scenariuszem 
zawartym w książeczce. 
• 4 kostiumy zwierząt: kaczor, pies, kogut, krowa 
(rozmiar uniwersalny, przeznaczony dla 3-7-latka) • 
płyta CD z pełnym nagraniem ścieżki dźwiękowej 
(muzyka i głos) do przedstawienia teatralnego • 
książeczka z dialogami dwóch bajek 
• od 3 lat 

zestaw 2  

4 Biedronka. Przebranie zestaw. 
Strój teatralny 

Skrzydła wym. 43 x 29 cm, szelki z gumki, opaska 
z czułkami sztuka 6  

5 Strój teatralny 3 Króli  
Rozmiar 122/128. 
granatowy i zielony : peleryna i czapka, czerwony: 
peleryna, spodnie i bluzka 

zestaw 1  

6 Strój teatralny Józef  Rozmiar 122/128. sztuka 1  

7 Strój teatralny Maryja 
Rozmiar 122/128. sztuka 1  

8 Skrzydła aniołka. Strój 
teatralny 

Skrzydełka ozdobione piórami i puchem, posiadają 
wygodne ramiączka z szerokich gumek zakładane na 
ramiona. rozmiar uniwersalny, wym. 55 x 48 cm 

sztuka 15  

9 Aureola aniołka. Strój teatralny Opaska z aureolką ozdobioną puszkiem. sztuka 15  

10 Skrzydła motyla 

Kartonowe skrzydła motyla do samodzielnego 
ozdabiania.  
• w 1 zestawie 3 szt.  
• wym. 43 x 25 cm 
• od 3 lat 

zestaw 4  

11 Choinka sztuczna Jodła 
Naturalna 

Wysokość:150 cm 
Średnica dolna choinki: 90 cm  
Naturalna, zielona sztuczna choinka, której gałązki 
przypominają prawdziwą żywą choinkę. 

sztuka 4  



 

 

Choinka posiada atest niepalności wydany przez 
Instytut Pożarnictwa. 
Do choinki musi być dołączony stabilny stojak. 
 

12 Figurki bożonarodzeniowe 
Drewniane figurki. • wym. 6 x 5 x 0,8 cm (np. 
renifer, choinka, skarpeta, bombka itp.) 
• od 3 lat 

sztuka 45  

13 Drewniane zawieszki - renifery 
 

Zawieszki renifery do samodzielnego ozdabiania. W 
1 zestawie: 
• 4 szt. • wym. 10 x 12 cm  

zestaw 20  

14 Drewniane zawieszki - płatki 
śniegu 

Zawieszki do samodzielnego ozdabiania.  
W 1 zestawie: • 6 szt. • śr. 11 cm  zestaw 20  

15 Drewniane zawieszki 
wielkanocne z kurą 

Zawieszki do samodzielnego ozdabiania. • w 1 
zestawie: 4 sznureczki • 4 szt. • wym. 9 x 11 cm zestaw 20  

16 Drewniane zawieszki 
wielkanocne z zajączkiem 

Zawieszki do samodzielnego ozdabiania. W 1 
zestawie: • 4 sznureczki • 4 szt. • wym. 9 x 11 cm zestaw 20  

17 Drewniane zawieszki - kwiatki Zawieszki do samodzielnego ozdabiania.  
• w 1 zestawie 6 szt. • śr. 6 cm  zestaw 30  

18 Drewniane ozdoby do 
dekorowania Wiosna 

Komplet 3 drewnianych, dwuczęściowych ozdób do 
samodzielnego dekorowania i zawieszania. • wym. 
10 x 10 cm • 3 sznurki o dł. 30 cm • 3 koraliki o śr. 1 
cm 

komplet 16  

19 Zaczarowane królestwo. 
Teatrzyk cieni 

Zestaw tekturowych postaci, które ożywają jako 
cienie na ścianie pokoju. Dodatkowo, postacie po 
naświetleniu świecą w ciemności. Do zestawu 
dołączona jest książeczka z pomysłami na bajki 
i zabawy.  
zestaw obejmuje  
- 8 kształtów: królewna, rycerz, smok, zamek, rumak, 
wróżka, czarownica, las. - 8 patyczków i klipsów,  
- książeczka z 10 scenariuszami.  

zestaw 3  

20 Teatrzyk – kreatywna zabawa 

Wykonany ze sklejki o grubości 4 mm. W skład 1 
kompletu wchodzi:20 elementów drewnianych: - 
scena  
- figury scenograficzne  
- figury ruchome  
- 7 podstawek do figur  
- 8 farbek plakatowych  
- pędzelek, gumka  
- wym. sceny 75 x 32 cm  
- dł. kukiełki 37 cm  
- opakowanie: pudełko kartonowe 

komplet 3  

21 Teatrzyk/stragan 
Wykonany ze sklejki o gr. 18 mm. Dwustronna 
zasłonka w komplecie. • wym. 53 x 40 x 116 cm • 
wys. blatu 67 cm  

sztuka 3  

22 Kurtyna 
Duża, trzyczęściowa kurtyna z tkaniny z bajkowym 
nadrukiem, która pomoże szybko wyczarować 
dekoracje i zamienić salę przedszkolną w prawdziwą 
scenę teatralną. • dł. 350 cm • szer. 3 x 150 cm 

sztuka 1  

23 Las. Kurtyna teatralna 

3-częściowa tkanina do przedstawień teatralnych, 
mogąca pełnić funkcję zarówno kurtyny jak i tła 
tworząc element scenografii. Wyposażona 
w metalowe pierścienie ułatwiające zawieszenie 
i przesuwanie. 
wymiary 1 części: 350 x 150 cm 
wymiary całości: 350 x 450 cm 

sztuka 1  

24 Balony  
Balony z nadrukiem w różnych kolorach np. z 
uśmiechem, z gwiazdkami itp. 
• śr. 30 cm 

sztuka 180  

25 Pompka do balonów Ręczna pompka do balonów, dwustronnego 
działania,  sztuka 4  

26 Papierowy wachlarz  

Przestrzenne ozdoby w różnych kolorach, wykonane 
z cienkiej bibuły. Można je zawieszać dzięki 
sznureczkom.  
• dł. sznurka ok. 15 cm 
• śr. 25 cm 

sztuka 40  

27 Papierowe proporczyki na 
sznureczku 

Łańcuch z 12 kolorowymi flagami • dł. łańcucha 2,80 
m • wym. 1 flagi 14 x 16 cm sztuka 8  



 

 

28 Papierowe lampiony 

Ozdobne papierowe lampiony w różnych kolorach. • 
śr. 25 cm: 
W 1 zestawie: 
- turkusowy – 1 szt. 
- zielony – 1 szt. 
- czerwony – 1 szt. 
- pomarańczowy – 1 szt. 
- żółty – 1 szt. 

zestaw 8  

29 Papierowy dzwoneczek 

Przestrzenne ozdoby w różnych kolorach, wykonane 
z cienkiej bibuły. Można je zawieszać dzięki 
sznureczkom. • dł. sznurka ok. 15 cm, 
• wym. 30 x 29 cm 

sztuka 30  

30 Papierowe choinki 

Przestrzenne ozdoby w różnych kolorach, wykonane 
z cienkiej bibuły. Można je zawieszać dzięki 
sznureczkom. • dł. sznurka ok. 15 cm 
• wym. 22 x 27 cm  
W 1 zestawie 3 kolory: zielona, czerwona, biała 

zestaw 20  

31 Św. Mikołaj - girlanda 

Girlandy z cienkiej, kolorowej bibuły w różnych 
kształtach będą wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. • 
dł. sznurka ok. 160 cm 
• wym. 12 x 21 cm 

sztuka 40  

32 Śnieżynka - girlanda 

Girlandy z cienkiej, kolorowej bibuły w różnych 
kształtach będą wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. • 
dł. sznurka ok. 160 cm 
• śr. 23 cm 

sztuka 40  

33 Choinka - girlanda 

Girlandy z cienkiej, kolorowej bibuły w różnych 
kształtach będą wspaniałą ozdobą każdego wnętrza. • 
dł. sznurka ok. 160 cm 
• wym. 13,5 x 15 cm 

sztuka 40  

34 Czapka Św. Mikołaja 

Czapki z miękkiej tkaniny, w różnych rozmiarach. 
Wewnątrz białej części czapki jest gumka, a z tyłu 
zapięcie na rzep umożliwiające regulację obwodu do 
ok. 5 cm. Wymiary ok:  dł. 32 cm • obwód 50 cm 

sztuka 20  

RAZEM  
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Załącznik nr 1d 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI IV zapytania ofertowego 
 

I. Zakup i dostawa artykułów plastycznych  

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
(tj. ilość x 

cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 Karton gładki 100 arkuszy A4  
10 kolorów 

W zestawie: • 100 arkuszy 
• 10 kolorów 
• 220 g/m2 

zestaw 4  

2 Zestaw papierów pastelowych 

W zestawie: 100 arkuszy 
• kolory: kremowy, jasnożółty, 
jasnozielony, jasnoniebieski, jasnoróżowy 
• format: A4 
• 80 g/m2 

zestaw 8  

3 Kolorowy brystol A4 
W zestawie: • 250 arkuszy 
• 25 kolorów 
• 300 g/m2 

zestaw 4  

4 Brystol biały A4 W zestawie: 100 arkuszy • 200 g/m2 zestaw 4  

5 Brystol  

W zestawie: • 100 arkuszy 
• 25 kolorów 
• wym. 50 x 70 cm 
• 300 g/m2 

zestaw 4  

6 
Brystol 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm 
biały 

W zestawie: 10 arkuszy • wym. 50 x 70 cm 
• 300 g/m13 sztuka 4  

7 Kółka do origami - zestaw mix duży 

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, 
która daje bardzo wiele możliwości. 
Składając papier dziecko uruchamia wiele 
zmysłów, dzięki czemu rozwija myślenie 
twórcze, konstrukcyjne, usprawnia 
spostrzegawczość, wyobraźnię 
przestrzenną, zdolności manualne, 
wrażliwość na otaczający świat, rozwija 
fantazję. Obok zabawy kształtuje 
osobowość dziecka, uczy cierpliwości i 
skupienia. Origami wymaga precyzji 
składania, koncentracji, wykonania 
poszczególnych czynności w ściśle 
określonej kolejności, co ma wpływ na 
naukę logicznego myślenia. 
 
• 800 szt. o śr. 10 mm 
• 600 szt. o śr. 15 mm 
• 500 szt. o śr. 20 mm 
• 300 szt. o śr. 30 mm 
• po 100 szt. o śr. 48, 57, 80 i 100 mm 

zestaw 4  

8 Kółka do origami 100 mix 

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, 
która daje bardzo wiele możliwości. Może 
stanowić doskonałe ćwiczenia 
kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i 
wyciszające. Składając papier dziecko 
uruchamia wiele zmysłów, dzięki czemu 
rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, 
usprawnia spostrzegawczość, wyobraźnię 

zestaw 4  



 

 

przestrzenną, zdolności manualne, 
wrażliwość na otaczający świat, rozwija 
fantazję. Obok zabawy kształtuje 
osobowość dziecka, uczy cierpliwości i 
skupienia. Origami wymaga precyzji 
składania, koncentracji, wykonania 
poszczególnych czynności w ściśle 
określonej kolejności, co ma wpływ na 
naukę logicznego myślenia. 
W zestawie: • 500 szt. • 10 kolorów • śr. 
100 mm • 70 g/m2 

9 Kółka do origami 150 tęczowe 

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, 
która daje bardzo wiele możliwości. Może 
stanowić doskonałe ćwiczenia 
kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i 
wyciszające. Składając papier dziecko 
uruchamia wiele zmysłów, dzięki czemu 
rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, 
usprawnia spostrzegawczość, wyobraźnię 
przestrzenną, zdolności manualne, 
wrażliwość na otaczający świat, rozwija 
fantazję. Obok zabawy kształtuje 
osobowość dziecka, uczy cierpliwości i 
skupienia. Origami wymaga precyzji 
składania, koncentracji, wykonania 
poszczególnych czynności w ściśle 
określonej kolejności, co ma wpływ na 
naukę logicznego myślenia. 
 
• 100 szt. 
• śr. 150 mm 

zestaw 4  

10 
Papier do składania - wiosenne 
motywy 

Kwadraty do origami z kolorowym 
motywem po jednej stronie i jednokolorowe 
z drugiej. •w 1 zestawie 50 szt. • wym. 15 x 
15 cm • 80 g/m2 

zestaw 2  

11 Kwadraty do origami mix 40 W zestawie • 500 szt. • wym. 40 x 40 mm zestaw 4  

12 Papier do origami - dwukolorowy 
• różne kolory, po każdej stronie kartki inny 
kolor • w 1 zestawie 50 arkuszy o wym. 15 
x 15 cm • gramatura 80 g/m2 

zestaw 6  

13 
Zestaw stolikowy kredek w drewnianej 
oprawie 

W 1 zestawie 10 kolorów (żółty, 
pomarańczowy, czerwony, różowy, 
fioletowy, jasnozielony, jasny i ciemny 
niebieski, brązowy, czarny) • po 6 sztuk 
każdego koloru • dł. 12 cm • śr. rysika 0,5 
cm • wym. pudełka 13 x 12 x 7 cm.  

zestaw 8  

14 Kredki Color Giants 12 szt. - czerwone 

Kredki z grubym rysikiem w intensywnym 
kolorze. 
• 12 szt. 
• dł. 17,5 cm 
• śr. 1 cm 
• śr. rysika 0,6 cm  

zestaw 4  

15 Węgiel rysunkowy 

Z łatwością daje się rozcierać i mieszać 
bezpośrednio na papierze. Po zakończeniu 
rysowania rysunek najlepiej zabezpieczyć 
fiksatywą przed niechcianym roztarciem. 
• w 1 zestawie 5 okrągłych pałeczek 
• dł. 12 cm 
• śr. 1 cm 

zestaw 10  

16 Pastele suche 12 szt. 

Pastele w różnych kolorach można łatwo ze 
sobą mieszać, stosować na mokro i na 
sucho, a także łączyć z innymi technikami. 
Posiadają certyfikaty zgodności z normą 
EN-71 i atesty. • wym. 1 x 1 x 6,6 cm 
• w 1 zestawie 12 szt. 

zestaw 4  



 

 

17 Brokat w słoiczkach W zestawie 6 kolorów • 6 szt. • wys. 8,5 cm 
• śr. 6,5 cm • 6 x 100 g  zestaw 4  

18 Marker suchościeralny z 
wymazywaczem 

Marker suchościeralny w kolorze czarnym. 
Skuwka z czyścikiem do tablic i płytką 
magnetyczną. • 1 szt. • wym. 12 x 1 cm • śr. 
końcówki 3 mm • wym. czyścika 17 x 9 
mm  

sztuka 6  

19 
Magiczne długopisy zmazywalne 
ciemnoniebieskie, 12 szt. 

Długopisy zmywalne, posiadają dwie 
gumki: w zatyczce i na początku pisaka 
oraz miejsce do podpisania na obudowie. 
Po 24 godzinach tusz staje się permanentny. 
• ciemnoniebieski • w 1 zestawie 12 szt. 

zestaw 4  

20 Temperówki  • na cienkie i grube kredki • różne kolory,  sztuka 70  

21 Dziurkacz - motyl 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

22 Dziurkacz - liść klonu 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

23 Dziurkacz - Klon Dziurkacz 2,5cm  sztuka 3  

24 Dziurkacz - tulipan 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

25 Dziurkacz - serce 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

26 Dziurkacz - płatek śniegu 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

27 Dziurkacz -gwiazdka 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  



 

 

28 Dziurkacz - gwiazdka 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 2,5 cm 
• wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm 

sztuka 3  

29 Dziurkacz - choinka 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 2,5 cm 
• wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm 

sztuka 3  

30 Dziurkacz - Koniczynka Dziurkacz 3 2cm - Koniczynka sztuka 3  

31 Dziurkacz - kwiatek 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 2,5 cm 
• wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm 

sztuka 3  

32 Dziurkacz - kokardka 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

33 Dziurkacz - słońce 

Elementy wycięte są przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 1,6 cm 
• wym. 6,5 x 4 x 5 cm 

sztuka 3  

34 Dziurkacz - słońce Dziurkacz 3 2cm - Słońce sztuka 3  

35 Dziurkacz kwiatek 

Ozdobny dziurkacz, idealny do szkolnych i 
domowych projektów. Wewnątrz 
dziurkacza znajduje się pojemnik na 
wycięte confetti. • 1 szt. • wym. dziurkacza 
7 x 4 cm • wym. elem. wyciętego ok. 1,9 
cm 

sztuka 3  

36 Dziurkacz serce 

Ozdobny dziurkacz, idealny do szkolnych i 
domowych projektów. Wewnątrz 
dziurkacza znajduje się pojemnik na 
wycięte confetti. • 1 szt. • wym. dziurkacza 
7 x 4 cm • wym. elem. wyciętego ok. 1,9 
cm 

sztuka 3  

37 Dziurkacz duży serce 

Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są przydatne 
przy wykonywaniu prac plastycznych - 
pojedynczo lub do tworzenia złożonych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 
• 1 szt. 
• wym. elem. wyciętego 2,5 cm 
• wym. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm 

sztuka 3  

38 Dziurkacz motyl 1 Ozdobny dziurkacz. Wewnątrz dziurkacza 
znajduje się pojemnik na wycięte confetti. • 

sztuka 3  



 

 

1 szt. • wym. dziurkacza 7 x 4 cm • wym. 
elem. wyciętego ok. 1,9 cm  

39 Obcinarka suwakowa A4 

Wysuwana linijka umożliwia precyzyjne 
ułożenie dużych kartek papieru. Dodatkowo 
ułatwia bardziej precyzyjne cięcia. 
Jednorazowo może przeciąć 5 kartek. 
Posiada gumowe antypoślizgowe nóżki 
gwarantujące stabilne ustawienie. 
 
• dł. kartki do 31 cm 

sztuka 2  

40 Klej magiczny w tubce • 45 g sztuka 20  

41 Zestaw klejów znikających  

Klej znikający 25 g, W 1 zestawie 12 szt. 
Kolorowy klej w sztyfcie, który po kilku 
sekundach od rozsmarowania staje się 
transparentny. 
 

zestaw 4  

42 Kleje w sztyfcie 9g . • 9 g sztuka 68  

43 Pistolet do kleju 
Praktyczny i wygodny w użyciu, do 
klejenia na gorąco. W zestawie 2 sztyfty 
kleju o śr. 11 mm 

sztuka 2  

44 Sztyfty do pistoletu do kleju 
• w 1 zestawie 10 szt. 
• śr. 11 mm 
• dł. 25 cm 

zestaw 4  

45 Taśma dwustronna • szer. 3,8 cm • dł. 10 m sztuka 8  

46 Taśma samoprzylepna 
Taśma z podajnikiem o wym. 10 x 7 cm 
• 1 szt. 
• szer. taśmy 1 cm.  

sztuka 4  

47 Pędzel płaski do kleju 5 szt. w 1 zestawie zestaw 4  

48 Szablony do wycinania – serca 

Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek 
na zdjęcia, obrazków itp. 
• 1 szt. 
• wym. 21,5 x 28 cm 

sztuka 3  

49 Szablony do wycinania – gwiazdki 

Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek 
na zdjęcia, obrazków itp. 
• 1 szt. 
• wym. 21,5 x 28 cm 

sztuka 3  

50 Szablony do wycinania – motylki 

Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy 
sposób można narysować różnego rodzaju 
wzory. Przydatne do wykonywania ozdób 
świątecznych, kart walentynkowych, ramek 
na zdjęcia, obrazków itp. 
• 1 szt. 
• wym. 21,5 x 28 cm 

sztuka 3  

51 Szablony - Boże Narodzenie 

Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. • 6 szt. 
• śr. 15 cm 
• od 3 lat 

sztuka 3  

52 Choinki i płatki śniegu z brokatem – 
naklejki 

W 1 zestawie 40 elem. z pianki  
• wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm zestaw 8  

53 Dekoracje bożonarodzeniowe - choinka 

Idealna wspólnego "ubierania" choinki. 
Wykonana z kartonu. • choinka z podstawą o 
wym. 107 x 183 cm • gwiazda o śr. 21 cm • 
ozdoba - mleko i ciasteczka o wym. 24 x 23 
cm • 28 bombek o śr.9 cm 

sztuka 4  



 

 

54 Wydrapywanki - choinki 
Kartonowe choinki do wydrapywania. • w 1 
zestawie 8 szt. • wym. 8,5 x 12 cm • 8 
patyczków o dł. 12 cm 

zestaw 12  

55 Szablony - Wielkanoc 

Zestaw 6 plastikowych szablonów z 
motywami nawiązującymi do świąt 
wielkanocnych. Szablony są bardzo trwałe, 
łatwe do umycia. Można ich używać do 
odrysowywania kształtów kredkami, 
flamastrami lub farbami.  
• wym. 14,5 x 15,5 cm 

zestaw 12  

56 Duże stemple Wielkanoc 
W 1 zestawie: 6 okrągłych stempli z różnymi 
motywami. Każdy stempel posiada stabilny 
uchwyt, wygodny do trzymania. • śr. 7,5 cm • 
uchwyt o dł. 4 cm 

zestaw 8  

57 Figurki styropianowe 

Stanowią bazę do tworzenia kukiełek i 
bajkowych postaci.  
• w 1 zestawie 10 szt.  
• wys. 10 cm 

zestaw 8  

58 Drewniane serca 
W 1 zestawie 100 szt.  
• wym. 30, 40 i 50 mm zestaw 4  

59 Szablony – pojazdy 

Szablony wykonane z tworzywa pomagają 
wykonać ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych. • 6 szt. 
• wym. 20 x 20 cm 
• od 3 lat 

sztuka 3  

60 Oczka mix 
Małe oczka z czarnymi źrenicami. 
• 10 g 
• śr. od 0,5 cm 

sztuka 4  

61 Oczka 560 elem.; średnica 0,5-2 cm sztuka 1  

62 Pompony 
W 1 zestawie 100 szt. 
• 8 kolorów 
• wym. od 1,5 do 3 cm  

zestaw 4  

63 Pompony kolorowe. Zestaw 
Zestaw 300 kolorowych pomponików, w 6 
różnych wielkościach od śr. 1 cm do 5 cm.  zestaw 1  

64 Pompony kolorowe 100 szt., śr. 2,5-5,1 cm zestaw 1  

65 Piórka żółte 
Piórka ozdobne w torebce. • dł. od 4 do 12 
cm • ok. 10 g 
• kolor żółty 

sztuka 8  

66 Fantazyjne kształty z tkaniny 
Opalizujący materiał w różnych kolorach i 
kształtach. 
• w 1 zestawie 500 szt. 
• wym. 1,2 do 2,5 cm 

zestaw 3  

67 Sznurki papierowe - różne kolory 
Pomocne w dekorowaniu przedmiotów, 
rękodziele, pakowaniu prezentów • 25 m 
(po 5 m w każdym kolorze).\ kolory: 
niebieski, zielony, czerwony, różowy, żółty.  

zestaw 6  

68 Sizal w motku zielony • 50 g sztuka 4  

69 Druty łodygowe • w 1 zestawie 25 szt. 
• dł. 41 cm zestaw 10  

70 Druty cienkie • w 1 zestawie 110 szt. • dł. 41 cm zestaw 6  

71 Drucik zielony • gr. 0,6 mm • 100 g sztuka 3  



 

 

72 Średnie druciki kreatywne długie 

Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z 
których można uformować postacie 
zwierzątek, kwiatki lub które można 
przyklejać bezpośrednio do kartonu - 
tworząc barwne, pluszowe obrazy. Łącząc 
druciki z pomponami (526003), guzikami 
(652036) lub drewnianymi kulkami 
(500122) stworzymy pajacyki, kukiełki i 
inne postacie. 
 
• w 1 zestawie 100 szt. 
• wym. 0,9 x 50 cm 
• różne kolory 

zestaw 3  

73 Wesołe buźki-naklejki  

Naklejki z uśmiechniętymi buźkami o śr. 2 
cm, które mogą być wykorzystywane m.in. 
do nagradzania i motywowania młodszych 
mniejszych dzieci.  

Opakowanie o wym. 6 x 6 x 15 cm zawiera 
rolkę z 900 buźkami (30 arkuszy po 30 
buziek). 
• kolor złoty 

zestaw 1  

74 Naklejki buzie  

Zestaw kolorowych naklejek, które można 
wykorzystać podczas zajęć w szkole czy 
przedszkolu. Uśmiechnięta buzia otrzymana 
za dobrze wykonane zadanie z pewnością 
świetnie zmotywuje dziecko do dalszej 
pracy. 
W 1 zestawie 12 arkuszy po 48 szt. - 576 
szt. 

zestaw 1  

75 Gwiazdy z brokatem – naklejki 
• 40 elem. z pianki • wym. od 1,5 x 1,5 do 4,5 

x 4,5 cm sztuka 8  

76 
Choinki i płatki śniegu z brokatem – 
naklejki 

• 40 elem. z pianki • wym. od 1,5 x 1,5 do 
4,5 x 4,5 cm sztuka 8  

77 Pojemnik transparentny 2 l 
Transparentne pojemniki do 
przechowywania pomocy dydaktycznych, 
gier i różnych drobiazgów.  

sztuka 10  

78 Wygniatak do powierzchni Fiskars 

Służy do wytłaczania motywów na dużej 
powierzchni papieru - kartkę papieru 
nakłada się na płytkę ze wzorem, a 
następnie wygniata stroną zakończoną 
kulkami. Dla wygodniejszej pracy 
wygniatak posiada specjalny 
antypoślizgowy uchwyt. • dł. 5,5 cm • śr. 
3,2 cm 

zestaw 2  

79 Płytki do wytłaczania - 12 wzorów 

Wytłaczanie jest prostym sposobem 
ozdabiania różnych powierzchni (papier, 
folia aluminiowa). Aby uzyskać wzór z 
płytki należy położyć ją na stabilnej 
powierzchni i ułożyć na niej papier. 
Kolistymi ruchami przesuwamy wygniatak 
(163047) po papierze, wypełniając go w ten 
sposób wzorem. Wytłaczany wzór będzie 
widoczny na drugiej stronie kartki. 
• łuska, pióra, motyle, konfetti, płatki 
śniegu, krople deszczu, kratka, pajęczyna, 4 
rodzaje faktur • 6 dwustronnych płytek • 12 
wzorów • wym. 17,9 x 14,7 cm 

zestaw 2  

80 Ołówki trójkątne 
W 1 zestawie 25 szt. 
• różne kolory 
• dł. 17,5 cm 

zestaw 4  

81 Witraże 
Zestawy witraży w różnych kształtach, do 
wypełniania kolorowym papierem (papier 
nie dołączony do zestawu), rozwijają 
wyobraźnię. 

sztuka 3  



 

 

• 24 szt. • wym. 15 x 15 cm • 12 wzorów 
• od 4 lat 

82 Masa do przyklejania prac 

Lekka masa, którą można zastosować do 
przyklejania np. obrazków, prac lub 
sklejania lekkich elementów. 
• 6 szt. 
• poj. 60 g 

sztuka 4  

83 Brokat w żelu 

Ozdobne żele z dodatkiem drobinek 
brokatu. Wentylowane zatyczki zapobiegają 
zadławieniu się przez dziecko. W 1 
zestawie 24 szt. 
• 6 kolorów • 24 szt. • dł. 10 cm • śr. 1,5 cm 
• 24 x 10 g 

zestaw 4  

84 Zestaw naklejek - oczka  • w 1 zestawie 2000 szt.• wym. od 1,3 do 
1,8 cm zestaw 2  

85 Brokatowa tasiemka samoprzylepna 
fioletowa 

Tasiemki samoprzylepne z brokatem, do 
ozdabiania prac plastycznych. • dł. 5 m • 
szer. 15 mm • 1 szt. 

sztuka 2  

86 Karbownica Kwiatki 

Karbownica do papieru za pomocą której 
można wytłaczać fakturowe wzory na 
całych arkuszach oraz małych papierowych 
elementach wyciętych za pomocą 
ozdobnych dziurkaczy. Wypukłe wzory 
otrzymuje się umieszczając papier 
pomiędzy plastikowymi wałkami i 
przesuwając jedno z bocznych pokręteł. 
Karbownica przystosowana jest zarówno 
dla dzieci prawo- jak i leworęcznych. 
Bezpieczne dla dzieci. Szer. 11,3 cm 

sztuka 1  

87 Karbownica Serca 

Karbownica do papieru za pomocą której 
można wytłaczać fakturowe wzory na 
całych arkuszach oraz małych papierowych 
elementach wyciętych za pomocą 
ozdobnych dziurkaczy. Wypukłe wzory 
otrzymuje się umieszczając papier 
pomiędzy plastikowymi wałkami i 
przesuwając jedno z bocznych pokręteł. 
Karbownica przystosowana jest zarówno 
dla dzieci prawo- jak i leworęcznych. 
Bezpieczne dla dzieci.szer. 11,3 cm 

sztuka 1  

88 Karbownica Misiaki 

Karbownica do papieru za pomocą której 
można wytłaczać fakturowe wzory na 
całych arkuszach oraz małych papierowych 
elementach wyciętych za pomocą 
ozdobnych dziurkaczy. Wypukłe wzory 
otrzymuje się umieszczając papier 
pomiędzy plastikowymi wałkami i 
przesuwając jedno z bocznych pokręteł. 
Karbownica przystosowana jest zarówno 
dla dzieci prawo- jak i leworęcznych. 
Bezpieczne dla dzieci.szer. 11,3 cm 

sztuka 1  

89 Wytłaczarka serce 
Wytłaczarka serce do papieru za pomocą 
której można wytłaczać fakturowe wzory 
na całych arkuszach, szer 11,3 cm 

sztuka 1  

90 Wytłaczarka kwiatek 
Wytłaczarka kwiatek do papieru za pomocą 
której można wytłaczać fakturowe wzory 
na całych arkuszach, szer. 11,3 cm 

sztuka 1  

91 Drewniane kulki naturalne 30 mm 10 szt. w zestawie zestaw 3  

92 Drewniane kulki naturalne 25 mm 10 szt. w zestawie zestaw 3  

93 Drewniane kulki naturalne 20 mm 10 szt. w zestawie zestaw 3  

94 Bombki tekturowe na choinkę 
Kolorowe kartki w kształcie bombek, do 
samodzielnego ozdabiania. W 1 zestawie:  
• 6 otwieranych kart o śr. 10,5 cm  

zestaw 20  



 

 

• 6 białych kopert o wym. 13,5 x 12 cm  
• od 3 lat 

95 Spinacze z motywem świątecznym  

W 1 zestawie: 6 kolorowych drewnianych 
spinaczy z motywem świątecznym (Mikołaj, 
skarpeta, renifer, choinka, bałwan i pingwin)  
• dł. 8 cm 
• od 3 lat 

zestaw 20  

96 Stroik Boże Narodzenie 1 • prawa strona  
• wym. 50 x 60 cm sztuka 5  

97 Stroik Boże Narodzenie 2 lewa strona # wym. 50 x 60 cm sztuka 5  

98 Stroik Boże Narodzenie 3 Środek # wym. 49 x 19 cm sztuka 10  

99 Św. Mikołaj z dzwoneczkiem • wym. 24 x 33 cm sztuka 10  

100 Szopka bożonarodzeniowa • wym. 34 x 25 cm sztuka 10  

101 Spinacze Spinacze do tworzenia zabawnych 
dekoracji. • 25 szt. • dł. 4,5 cm sztuka 2  

102 Spinacze 
Drewniane spinacze do malowania farbami 
lub markerami i dekorowania (np. 
cekinami, koralikami, piankami). 
• 48 szt. • dł. 7,6 cm 

sztuka 1  

103 Nożyczki uniwersalne  nożyczki 21 cm Non-stick™ sztuka 3  

104 Zszywacz Zszywa jednorazowo 10 kartek. 
• wym. 13,9 x 5,4 x 3,8 cm sztuka 4  

105 Zszywki 1000 szt. 
• wym. 24 x 6 mm sztuka 4  

106 Krepina metalizowana 

W 1 zestawie 18 arkuszy  
• 6 kolorów  
• wym. 70 x 50 cm 

zestaw 4  

107 Bibuła w kropki 
W 1 zestawie 10 rolek  
• wym. 200 x 50 cm zestaw 4  

108 Bibuła w paski W 1 zestawie 10 rolek  
• wym. 200 x 50 cm zestaw 4  

109 Bibuła karbowana kolorowa 
W 1 zestawie 15 szt.  
• wym. 200 x 50 cm zestaw 8  

110 Blok papierów dekoracyjnych - Boże 
Narodzenie 

Do wykorzystania przy tworzeniu 
lampionów, kartek świątecznych, witraży, 
laurek oraz pudełeczek np. na prezenty. 
Dołączono szablon. Zestaw 30 kartonów w 5 
wzorach.  
• 10 szt. ze wzorem, 270 g/m2  
• 10 szt. transparentnych ze wzorem, 115 
g/m2  
• 10 szt. jednobarwnych, 130 g/m2  
• wym. 24 x 34 cm 

zestaw 4  

RAZEM   
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Załącznik nr 1e 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI V zapytania ofertowego 

 
 

I. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych logopedycznych  

LP NAZWA OPIS / PARAMETRY JEDN. 
MIARY ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 
(tj. ilość x 

cena 
jednostkowa 

brutto) 

1 

Język i Mowa.  
ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE 
MOTORYKĘ NARZĄDÓW 
MOWY.  
 

Materiały obrazkowo-metodyczne pomocnicze 
wspomagające rozwój mowy, a także stosowane 
w profilaktyce logopedycznej. 
Książeczka formatu A5 zawiera 41 ćwiczeń 
artykulacyjnych od prostych po bardziej 
skomplikowane. W metodyce z jednej strony 
podano szczegółowy opis, cel i instrukcję oraz 
sugerowany wiek dziecka do rozpoczęcia 
poszczególnych ćwiczeń. Z drugiej strony 
znajduje się obrazek motywują dziecko do 
pracy w formie ilustracji oraz narysowane jest 
wykonanie ćwiczenia.                                          
Autor: dr Karla Svobodová 

sztuka 1  

2 Słuch fonemowy i fonetyczny. 
Teoria i praktyka 

Obszerny zbiór zabaw i rysunków do badania i 
kształtowania słuchu fonemowego i 
fonetycznego wraz z komentarzem 
metodycznym przeznaczony dla logopedów, 
nauczycieli glottodydatyków, nauczycieli 
przedszkoli i nauczania początkowego.               
Autor: Bronisław Rocławski 
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3 Karty logopedyczne PIOTRUŚ 
- głoska S, C, Z, T, P, D, R 

Pomoc do terapii logopedycznej. Karty można 
wykorzystać jako tradycyjną grę w "Piotrusia" 
lub w "Memory".  
Gry są bardzo lubiane przez dzieci a zarazem są 
doskonałą okazją do powtarzania trudnych 
wyrazów.  
Każda talia kart zawiera obrazki oraz wyrazy do 
czytania z ćwiczoną głoską, która występuje w 
trzech pozycjach: nagłosie, śródgłosie i 
wygłosie.  

zestaw 1  

4 

Obrazkowe ćwiczenia 
logopedyczne dla 
przedszkolaków - Ćwiczenia 
wspomagające terapię 
logopedyczną głosek P, B, T,D 

Książka ta powstała z myślą o najmłodszych 
dzieciach objętych terapią logopedyczną. 
Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze 
czytać, ćwiczenia opierają się na ilustracjach. 
Każdy obrazek to nowe słowo, każde słowo to 
kolejna realizacja ćwiczonej głoski. 
Ćwiczenia podzielone są na grupy: najpierw 
maluch wykonuje ćwiczenia wstępne – 
nazywania – potem przechodzi do zadań 
wymagających twórczego myślenia, kojarzenia, 
analizy słuchowej, spostrzegawczości i 
sprawności manualnej. Ćwiczenia logopedyczne 
zgromadzone w tej publikacji są więc w 
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naturalny sposób połączone z twórczą zabawą i 
nauką. 
Wśród ćwiczeń znajdują się domina, 
kolorowanki, wykreślanki, labirynty i wiele 
innych łamigłówek. Ogółem książka prezentuje 
zbiór ponad 400 wyrazów opracowanych w 50 
zadaniach. 
Autor: Barbara Czarnik 

5 

Obrazkowe ćwiczenia 
logopedyczne dla 
przedszkolaków - Ćwiczenia 
wspomagające terapię 
logopedyczną głosek L, R 

Książka ta powstała z myślą o najmłodszych 
dzieciach objętych terapią logopedyczną. 
Ponieważ przedszkolaki nie potrafią jeszcze 
czytać, ćwiczenia opierają się na ilustracjach. 
Każdy obrazek to nowe słowo, każde słowo to 
kolejna realizacja ćwiczonej głoski. Ćwiczenia 
podzielone są na grupy: najpierw maluch 
wykonuje ćwiczenia wstępne – nazywania – 
potem przechodzi do zadań wymagających 
twórczego myślenia, kojarzenia, analizy 
słuchowej, spostrzegawczości i sprawności 
manualnej. Ćwiczenia logopedyczne 
zgromadzone w tej publikacji są więc w 
naturalny sposób połączone z twórczą zabawą i 
nauką. Wśród ćwiczeń znajdują się domina, 
kolorowanki, wykreślanki, labirynty i wiele 
innych łamigłówek. Ogółem książka prezentuje 
zbiór ponad 400 wyrazów opracowanych w 64 
zadaniach. 
Autor: Barbara Czarnik 
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6 
Logopedyczne przygody z 
foką Florentyną 
Utrwalanie głosek f, w, k, g 

Logopedyczne przygody z foką Florentyną to 
przedstawiony w bardzo interesującej formie 
materiał terapeutyczny opracowany z myślą o 
dzieciach, które mają trudności z prawidłową 
wymową głosek f, w, k, g. Bogato ilustrowana, 
kolorowa publikacja zachęci maluchów do 
regularnych ćwiczeń logopedycznych. Foka 
Florentyna, która oprowadza po książce, 
motywuje i zawsze trzyma kciuki za dziecko, 
aby prawidłowo wykonało zadania. 
Autor: Magdalena Bochniak-Brzezińska, 
Monika Domańska-Ożga 

sztuka 1  

7 

Gadające zwierzątka. Zabawy 
logopedyczne dla 
najmłodszych. Szkoła 
poprawnej wymowy 

Znalazły się tu ćwiczenia artykulacyjne, 
oddechowe, słuchowe, rozwijające mowę i 
rozumienie mowy. Kolorowe ilustracje, 
wycinanki i wierszyki z pewnością zachęcą 
dziecko do sięgnięcia po książkę i umilą naukę. 
Autor: Beata Dawczak,Izabela Spychał 
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8 
Szkoła poprawnej wymowy. 
Syczki: S, Z, C, DZ 
Zabawy z głoskami (miękka) 

Książka przeznaczona dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, utrwalająca 
wymowę głosek: sz, ż, cz, dż. Została 
opracowana w taki sposób, aby zwiększyć 
motywację dzieci do ćwiczeń logopedycznych 
poprzez samodzielne działania: rysunki, 
wycinanki, zaznaczanie ilości powtórzeń. 
Słowa, zdania, wierszyki oraz ilustracje bawią i 
zaskakują dzieci. Pod kierunkiem logopedy, 
nauczyciela, rodzica dziecko może 
samodzielnie wykonywać zadania 
zamieszczone w książce.                                    
Autor: Beata Dawczak,Izabela Spychał 
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9 Metody wywoływania głosek 
 

Metody wywoływania głosek” to pozycja 
przeznaczona przede wszystkim dla logopedów, 
nauczycieli przedszkola, studentów i rodziców 

sztuka 1  



 

 

dzieci z wadami wymowy oraz 
niezakończonym rozwojem mowy. 
Autor: Jagoda Cieszyńska 

10 
Chcę poprawnie wymawiać  
- k, g. Ćwiczenia 
logopedyczne. Zeszyt 1 

Zestaw ćwiczeń logopedycznych dla dzieci – 
nauka poprawnej wymowy głosek Ćwiczenia 
tylnojęzykowych (k oraz g). pomagają w 
utrwalaniu prawidłowej wymowy i 
korygowaniu ewentualnych nieprawidłowości 
w tym zakresie. Dzięki temu, że materiały 
stosowane do ćwiczeń logopedycznych zostały 
specjalnie dobrane, korekcja wymowy głosek 
odbywa się w różnych pozycjach w wyrazach.  
Autor: Maria Wrzesińska 
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11 Gra Onomatopeje 

Wieloelementowa pomoc składająca się z 2 
typów kart. Karty typu „Piotruś” mają na celu 
zapoznanie dziecka z dźwiękami i 
odpowiadającymi im rysunkami, a dołączone do 
nich paski z sekwencjami symboli dźwięków są 
materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej. 
Zadaniem dziecka jest zapamiętanie 
podawanych przez nauczyciela/terapeutę 
sekwencji dźwięków, które nauczyciel 
prezentuje w kolejności przedstawionej na 
paskach i ułożenie takiej samej sekwencji z kart 
znajdujących się w zestawach „Piotruś”. Po 
odwróceniu paska dziecko ma możliwość 
sprawdzenia poprawności wykonania zadania. 
Pomoc stymuluje rozumienie mowy, rozwija 
słownictwo, ćwiczy uwagę słuchową i 
koncentrację. Jest skonstruowana zgodnie z 
zasadą stopniowania trudności. Z powodzeniem 
można ją wykorzystywać podczas zabawy z 
dziećmi już od 2. roku życia. Jest doskonałym 
narzędziem do konstruowania zabaw 
stymulujących rozwój mowy oraz pomocą 
dydaktyczną w terapii opóźnionego rozwoju 
mowy, afazji dziecięcej, dysleksji, mowy dzieci 
z zaburzeniami słuchu i autyzmem.  
• 104 karty typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta 
domowe, zwierzęta natury, przyroda/otoczenie, 
dźwięki wydawane przez człowieka)  
• karty do ćwiczeń sekwencji słuchowych o 
wym. 29,7 x 10 cm podzielone na 3 poziomy: 2 
onomatopeje - 15 kart, 3 onomatopeje - 10 kart, 
4 onomatopeje - 6 kart  
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12 Zabawy usprawniające buzię i 
język dziecka  

Małgorzata Rocławska-Daniluk. Książka pisana 
wierszem, zawiera ćwiczenia usprawniające 
aparat mowy dziecka oraz wprowadzające 
dziecko w świat głosek w izolacji. Dodatkiem 
do tej książki jest lusterko do ćwiczeń (8 x 10 
cm). Książka uczy - bawiąc. 

sztuka 1  

13 Trudne słowa cz. 1 

Oprócz tego, że zapewniają one dużo 
emocjonującej zabawy, są jednocześnie 
znakomitą pomocą do nauki poprawnej 
wymowy dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Uczestnicząc w grach 
dziecko uczy się i ćwiczy poprawne wyrażanie 
głosek opozycyjnych. Poszerza swoje 
słownictwo, ćwiczy spostrzegawczość, pamięć 
wzrokową i słuchową, co jest niezwykle istotne 
w procesie nauki mówienia, czytania i pisania. • 
dla 1-4 graczy  
• od 5 lat 
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14 Sowa gra w słowa Gra, która ułatwia automatyzowanie głosek 
szeregu syczącego s-z-c-dz. Przeznaczona jest sztuka 1  



 

 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. W czasie gry dzieci uczą się 
wymowy poprzez zabawę, ćwicząc dodatkowo 
pamięć wzrokową i słuchową, spostrzeganie, 
koncentrację uwagi i myślenie. • dla 2-6 graczy  

15 Memo szumki 

Zestawy Memo rerki i Memo szumki to 
kartoniki z obrazkami, których atrybuty 
zawierają w swej nazwie słowo z głoską r 
(rerki) lub z głoskami: sz, ż, cz, dż (szumki). 
Pięknie zilustrowane przez Piotra Fąfrowicza 
karty będą dodatkowym atutem zachęcającym 
do wspólnej zabawy. • 72 kartoniki (36 par) z 
obrazkami 
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16 Ładnie mówię głoski: k, g, h 

Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. 
Mają na celu doskonalenie artykulacji trudnych 
dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej 
sprawności językowej. • 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy, o wym. 9 x 9 cm 
• instrukcja z propozycjami gier  
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17 Ładnie mówię głoski: ś, ź, ć, dź 

 

Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. 
Mają na celu doskonalenie artykulacji trudnych 
dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej 
sprawności językowej. • 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy, o wym. 9 x 9 cm 
• instrukcja z propozycjami gier  
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18 Ładnie mówię głoski: s, z, c, dz 

Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. 
Mają na celu doskonalenie artykulacji trudnych 
dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej 
sprawności językowej. • 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy, o wym. 9 x 9 cm 
• instrukcja z propozycjami gier  
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19 Ładnie mówię głoskę r 

Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary, 
umożliwiają wykorzystanie ich do wielu zabaw. 
Mają na celu doskonalenie artykulacji trudnych 
dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej 
sprawności językowej. • 70 obrazków (zdjęć) 
podzielonych na trzy zestawy, o wym. 9 x 9 cm 
• instrukcja z propozycjami gier  
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RAZEM  

 

 

Ogółem poz. 1-19: ……………………………………………………………………….. złotych brutto 

 

Słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data ……………………..                      …………………………………...….……………..………..
        Podpis upoważnionej osoby wykonawcy 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania 

Nazwa i adres firmy (oferenta) 

O F E R T A 
Nawiązując do otrzymanego zaproszenia dotyczącego: 
Zakupu, dostawy i montażu sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 
– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020 
 
 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
za wynagrodzeniem w wysokości: 
 
 
Część I: 
Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT  
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Część II: 
Zakup i dostawa zabawek 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Część III: 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Część IV: 
Zakup i dostawa artykułów plastycznych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Część V: 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych logopedycznych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
Warunki płatności do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Oświadczam, że przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania. 
Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Proponowany przez nas okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wynosi ...................... miesięcy. 

 
 
 
 
 
...................................................................... 

              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta   
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

OŚWIADCZENIE  

( dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

 

Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego:  
 
 
Zakupu, dostawy i montażu sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 
– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020 
 
oświadczam, że:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał 

techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.  
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.  
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych.  

8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek 
organu zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary.  

 

 

...................................................................... 
              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta  
 

 



 

 

Załącznik nr 4  
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

 

 

Oświadczam, iż nie jestem/jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

...................................................................... 
              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta  
 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 Oświadczenie  



 

 

 

Dla Oferentów prowadzących działalność gospodarczą*: 
 

Oświadczam, iż ramach prowadzonej przeze mnie działalności zatrudniam/ nie zatrudniam** 
pracowników i/lub zleceniobiorców. 

 
..................................................................... 

              ( miejscowość, data)    
 .............................................................................. 

                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 
    do reprezentowania oferenta  

 

W przypadku zatrudniania pracowników lub zleceniobiorców:  

 

Oświadczam, że w mojej firmie .................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... (nazwa i adres) 

zatrudnionych jest ........................................ pracowników w tym: 

........................................ pracowników na podstawie umów o pracę,  

........................................ pracowników na podstawie innych umów cywilnoprawnych.   

 

..................................................................... 
              ( miejscowość, data)    

 .............................................................................. 
                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 

    do reprezentowania oferenta  
 

Dla Oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej*: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert jestem/nie jestem** zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej oraz że moje wynagrodzenie jest/nie jest** równe lub 
wyższe od minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz.U. 2017 poz. 847). 

 

..................................................................... 
              ( miejscowość, data)    

 .............................................................................. 
                         Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej 

    do reprezentowania oferenta  
 

 
*wypełnić właściwe 
**niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 6  
Wzór umowy 

 

  Umowa nr ……………….. 
 

Zawarta w dniu ……………. r. w Łącku, pomiędzy: 
 

Gminą Łącko- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łącku z siedzibą 33-390 Łącko 284, 
NIP 7343551631, REGON 368087148 reprezentowanym przez: 
Barbarę Stolarską – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a   
 
……………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą ………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. 
poz. 1579) - została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające 

na realizacji części nr …….….., według zasad i na warunkach wskazanych w umowie oraz 
w zapytaniu ofertowym znak ZSP.II/3/2018 z dnia 16.04.2018 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane artykuły i wyposażenie 
oraz zamontować urządzenia objęte zamówieniem, na wskazany niżej adres: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
33-390 Łącko 284 
woj. małopolskie 

3. Umowa realizowana jest w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”, 
współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek zamówionego sprzętu 
oraz jego montaż. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, został określony w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d. 1e do zapytania 
ofertowego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale 
podwykonawcy w zakresie ………………………………………………………………....... 

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje 
własne. 

 



 

 

§ 4 
1. Strony ustalają terminy realizacji Przedmiotu zamówienia: ……………….. 
2. Termin dostawy Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym. 
3. Za termin zakończenia dostaw uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
4. W przypadku nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę zakupu przedmiotu 
umowy u producenta lub hurtownika, koszty transportu (przesyłki) do miejsca dostawy, 
rozładunku oraz montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie ryczałtu w kwocie: 
…………………….….. zł netto 
…………………………zł podatek VAT (……….%) 
…………………………zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………. złotych …./100). 

3. Należność, o której mowa w ust. 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego przez strony umowy. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez swojego podpisu. 
5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy 

w  następujący sposób: Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP. 734-351-47-42    
   Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Za opóźnienie w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonej w § 4 ust. 2.  

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

zgodnie z przedstawioną ofertą, z należytą starannością i jakością wykonania.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i zasoby 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach niniejszej umowy artykuły nowe wolne 

od wad, oryginalnie zapakowane w opakowania producenta, oznakowane logo producenta i 
numerem katalogowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy posiada 
stosowne atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane właściwymi przepisami oraz że spełnia 
wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, zgodnie z jego 



 

 

przeznaczeniem. Wykonawca na potwierdzenie powyższego zobowiązany jest do 
dostarczenia wraz z przedmiotem umowy aktualnych atestów lub certyfikatów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o 

dokumenty źródłowe i informacje przekazane przez Zamawiającego będące w jego 
posiadaniu oraz dane i dokumenty zgromadzone i pozyskane we własnym zakresie 
przez Wykonawcę w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

b) uwzględnienia zasadnych zaleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, 

c) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają okres rękojmi od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
do upływu …. miesięcy od tej daty. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt w uzgodnionym 
z Zamawiającym terminie wszystkich wad odnoszących się do przedmiotu niniejszej 
umowy, jeżeli Zamawiający zażąda tego przed upływem rękojmi termin usunięcia 
poszczególnych wad będzie wynikał z ich charakteru. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być również dochodzone po upływie okresu rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi. 

 
§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy. 
2. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie 

…………………, e-mail: ………………, tel. …………………… 
3. Osobą upoważnioną do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie 

…………………, e-mail: ………………, tel. …………………… 
4. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3 mogą zostać zastąpione 

przez inne osoby wyznaczone przez Strony. Strony zobowiązują się do pisemnego 
poinformowania o tych zmianach. 

 
§ 9 

1. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy wadliwie 
lub sprzecznie z postanowieniami niniejszej umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu 
wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Brak podjęcia skutecznych 
działań przez Wykonawcę po upływie terminu daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia 
od umowy, powierzenia poprawnego lub dalszego wykonania przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa zachowuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 


