
Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

ZADANIE 2 

 

1. Koszulka jaskrawożółta, rozm. M -10 sztuk 

2. Koszulka jaskrawozielona, rozm. M  10 sztuk 

3. Skakanka 15 sztuk  

4. Ławka gimnastyczna- 4 sztuki 

Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące 

stopki z gumy. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję 

zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki 

oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, 

drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może 

służyć jako równoważnia. • wys. 31 cm 

• dł. 3 m 

5. Duże warcaby  

Gra ćwiczy logiczne myślenie. Mata jest wykonana z tkaniny PCV.  

• wym. 300 x 300 cm  

• 32 pionki  

• od 3 lat 

6. Matematyczny twister  

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 

zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka 

w ruchu, zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala doskonalić umiejętności związane z 

obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami dotyczącymi 

podstawowych figur geometrycznych. W myśl zasady polisensorycznego nauczania, 

aktywizujemy do nauki poprzez zabawę wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki ciekawej 

formie i różnorodności są wręcz niezastąpione podczas spotkań plenerowych również z 



dorosłymi. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce 

automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 

pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie. Plansze 

posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do 

każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • wym. ok. 

150 x 150 cm 

Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 

kostki z cyframi z pianki o wym. 5 x 5 cm.  

7. Kolorowe klasy z chłopcem  

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 

zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka 

w ruchu, zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala doskonalić umiejętności związane z 

obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami dotyczącymi 

podstawowych figur geometrycznych. W myśl zasady polisensorycznego nauczania, 

aktywizujemy do nauki poprzez zabawę wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki ciekawej 

formie i różnorodności są wręcz niezastąpione podczas spotkań plenerowych również z 

dorosłymi. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce 

automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 

pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie. Plansze 

posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do 

każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • wym. ok. 

150 x 150 cm 

Plansza nawiązuje do znanej gry w klasy. W instrukcji znajdują się propozycje zabaw 

sprawnościowych, które zawierają treści edukacyjne.  

8. Kolorowe klasy z dziewczynką  

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości zabawy w grupie, 

zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci poprzez wielozmysłowe pobudzanie. Nauka 

w ruchu, zarówno w sali jak i w plenerze, pozwala doskonalić umiejętności związane z 

obliczeniami matematycznymi, zabawami językowymi czy pojęciami dotyczącymi 

podstawowych figur geometrycznych. W myśl zasady polisensorycznego nauczania, 

aktywizujemy do nauki poprzez zabawę wszystkie rodzaje receptorów. Dzięki ciekawej 

formie i różnorodności są wręcz niezastąpione podczas spotkań plenerowych również z 



dorosłymi. Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce 

automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 

pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz - np. na trawie. Plansze 

posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do 

każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • wym. ok. 

150 x 150 cm 

Plansza nawiązuje do znanej gry w klasy. W instrukcji znajdują się propozycje zabaw 

sprawnościowych, które zawierają treści edukacyjne.  

9. Dywan w klasy – różowy   

Dywan wykonany techniką chromo-jet pętelka. Spód pokryty antypoślizgiem.  

• wym. 1 x 2 m 

10. Pojemnik  33 l – kolorowy  3 sztuki 

Stylowe pojemniki do przechowywania. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, 

udekorowane nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują zawartość pudełek. • różne 

kolory, sprzedawane losowo 

• pokrywa zamykana na klipsy • wym. 33 x 45 x 30 cm 

11. Pojemnik  22l – 4 sztuki 

Stylowe pojemniki do przechowywania. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, 

udekorowane nadrukiem delikatnych listków, które zamaskują zawartość pudełek. • różne 

kolory, sprzedawane losowo 

• pokrywa zamykana na klipsy • wym. 29 x 38,5 x 27,5 cm 

 

12. Pojemnik z pokrywą mix 8 - 4sztuki 

• poj. 8 l • wym. 34 x 22,5 x 15,7 cm • różne kolory 

13. Koszyk ratanowy 10 l -4 sztuki 

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, idealny do przechowywania drobiazgów. Dzięki 

odpowiedniemu wyprofilowaniu puste pojemniki można przechowywać jeden w drugim. • 

poj. 10 l • wym. 35 x 28,5 x 13 cm 



14. Radio z odtwarzaczem CD z USB -  2 sztuki 

Przenośny radioodtwarzacz CD-MP3/USB-MP3 z odtwarzaniem plików MP3 z płyt CD/CD-

R/CD-RW oraz wejścia USB. Zalety: 

• radio z zakresem fal UKF (FM) 

• wejście USB z odtwarzaniem plików MP3 (np. z pamięci USB lub odtwarzacza mp3) 

• odtwarzacz CD-MP3 z programowaniem odtwarzania 

• funkcja powtarzania odtwarzania 

• funkcja wyboru folderu mp3 

• wyświetlacz LED 

• wejście AUX 

• obrotowa antena teleskopowa 

• wygodny uchwyt do przenoszenia 

• zasilanie bateryjne i sieciowe 

15. Prawa ucznia – plansza  - 1szt. 

Plansze prezentują najważniejsze prawa ucznia oraz najważniejsze i podstawowe obowiązki 

ucznia. Zagadnienia na planszy sformułowane są w bardzo jasny i przystępny dla dzieci 

sposób. Pomoc jest przydatna przy omawianiu wszelkich praw i obowiązków ucznia na 

początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania. Ważną sprawą w edukacji szkolnej jest 

świadomość uczniów swoich praw i obowiązków wynikających z roli bycia uczniem. Jest to 

niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób budujemy społeczność klasową - szkolną. Dzieci w 

szkole pochodzą z różnych środowisk, w których nie zawsze mają swoje obowiązki. 

Uczniowie z reguły są świadomi jedynie swoich praw, których pilnują, aby były 

przestrzegane. Dlatego te plansze mają pomóc nauczycielom w uświadamianiu swoim 

podopiecznym, że mają oni oprócz praw także swoje obowiązki, z których również muszą się 

wywiązywać.  

• 1 szt.  

• wym. 48 x 68 cm 

16. Obowiązki ucznia – plansza  - 1 szt.  

Plansze prezentują najważniejsze prawa ucznia oraz najważniejsze i podstawowe obowiązki 

ucznia. Zagadnienia na planszy sformułowane są w bardzo jasny i przystępny dla dzieci 

sposób. Pomoc jest przydatna przy omawianiu wszelkich praw i obowiązków ucznia na 



początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania. Ważną sprawą w edukacji szkolnej jest 

świadomość uczniów swoich praw i obowiązków wynikających z roli bycia uczniem. Jest to 

niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób budujemy społeczność klasową - szkolną. Dzieci w 

szkole pochodzą z różnych środowisk, w których nie zawsze mają swoje obowiązki. 

Uczniowie z reguły są świadomi jedynie swoich praw, których pilnują, aby były 

przestrzegane. Dlatego te plansze mają pomóc nauczycielom w uświadamianiu swoim 

podopiecznym, że mają oni oprócz praw także swoje obowiązki, z których również muszą się 

wywiązywać.  

• 1 szt.  

• wym. 48 x 68 cm 

17. Znaki drogowe, przepisy ruchu drogowego - 1 szt.  Zalaminowane, dwustronne 

plansze, które spełniają funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę.  

• format: 61 x 86 cm  

• dwustronnie zalaminowane  

• wieloletnia trwałość 

18. Regał dwustronny moduły podstawowe. Regał biblioteczny na metalowych ramach 

wykonany z rury okrągłej o średnicy 32 mm. Półki zawieszane są na ramach za pomocą 

haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych 

o grubości 18 mm i jest regałem wolnostojącym. Każda półka posiada przegrodę co pozwala 

na ustawienie książek w dwóch rzędach. Wymiary 86,4 x 47,4 x 180 cm.                                   

Kolor aluminium -5 szt. 

19. Regał biblioteczny na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. 

Półki zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch 

ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm i jest regałem wolnostojącym.  

• wym. 86,4 x 37,4 x 180 cm. Kolor aluminium - 5 szt. 

20. Biblioteczka z wygodnym siedziskiem, można ją uzupełnić pojemnikami z tkaniny. 

Materac mocowany na napy. Wymiary 79,2 x 79,2 x 60 cm - 1 kpl. 

21. Biblioteczka z dwoma przegrodami - 1 szt. + szafka niska z siedziskiem - 1 szt. - zestaw 

22. Krzesło konferencyjne - 40 szt.  Krzesło konferencyjne ISO BLACK, stelaż w kolorze 

chrom wykonany z rury płasko-owalnej, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze 

niebiesko-czarnym 



23. Gablota wewnętrzna otwierana na bok, wnętrze korkowe, wym. 90 x 120 cm, 

aluminiowa - szt. 1 


