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Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia 

 do Szacowania wartości zamówienia 

 

 

Część I- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych  

Pomoce dydaktyczne o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

Specyfikacja szczegółowa – Pomoce dydaktyczne na Warsztaty Kreatywności oraz zajęcia Młody Naukowiec 

 

Lp.  Nazwa  Opis szczegółowy – minimalne wymagania  

  

Ilość 

zestawów/ 

sztuk 

1 Komplet 

artykułów 

plastycznych 

Minimalne wymagania:  

Zestaw artykułów plastycznych zawiera: Zestaw jesiennych liści 200 szt., 1 kpl. 

Kredki woskowe - trójkąty 6 kolorów - 1 szt. Kredki woskowe - trójkąty 10 

kolorów - 1szt.Kredki 40 szt. – 1kpl. Podkładki do frottage’u - 1 kpl.Podkładki 

do frottage’u - liście - 1 kpl. Tektura falista 3D mix 10 kol. - 1 kpl. Klej dla 

malucha - 1szt. Farby z gąbką - 2 kpl. Zestaw tuszy wodnych - 4 szt. Blok 

rysunkowy A4 – 12 szt. Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4 - 1 

szt.Kółka i kółeczka - zestaw mix -1 szt. Zestaw papierów kolorowych mix - 3 

szt. Mix pędzli z gąbki - 1 szt.Tempera 3 l - szt.Samoprzylepne piankowe 

kształty - 4 szt. Przedszkolny blok rysunkowy A1 - 1szt. Masa do przyklejania 

prac - 2 szt. Farby do malowania palcami 6 x 80 ml – 2szt. Miseczki do 

sortowania - 1 szt.Bibułka B3 - 1 szt.Cienkie druciki kreatywne - krótkie - 1szt. 

Bibuła karbowana kolorowa - 1 szt. Rzepy kółeczka samoprzylepne - 1szt. Eko 

modelina fluo, 5 kol. X 1szt, Wieszak z papierem na rolce - 1 szt.Ciastolina 

3x100 g - 1szt.Papier welurowy - 1szt. Klej czarodziejski 500 g -1 szt. Wałki do 

malowania Górska Łąka - 1zt.Taca do wałków - 1szt. Zawieszki samoprzylepne - 

1szt. Konfetti mini kółka - 1szt. 

Zestaw artykułów plastycznych dla przedszkolaka: Kredki 12 - 25 szt. Ołówki 

trójkątne - 1 kpl. Zestaw gumek do ścierania - 1 kpl. Pastele olejne - 6 szt. 

Mazaki 12 kolorów - 1 szt. Plastelina Moje Bambino - 25 szt. Farby akwarelowe 

- 25 szt. Teczka szkolna A4 - 25 szt. Zeszyt papierów wycinankowych 

nabłyszczanych - 25 szt. Zeszyt 16 kartkowy gładki - 25 szt. Wkład z papieru 

rysunkowego A4 - 1 szt. Papier pakowy - 3 szt. Bibuła karbowana kolorowa - 2 

szt. 

Klej czarodziejski 1000 g - 1 szt. Zestaw klejów w sztyfcie 24 szt. - 1 kpl. 

Stemple - geometryczne wzory - 1 szt. Drewniane stemple Mandale - 1 szt. 

Kartony wydrapywanki A4 3 szt. 

Zestaw dla dzieci o specjalnych potrzebach, Dziurkacz średni słońce, 1 szt., 

Dziurkacz średni motyl, 1 szt., Dziurkacz średni liść klonu, 1 szt., Dziurkacz 

średni jabłko, 1 szt., Dziurkacz średni kwiatek, 1 szt., Dziurkacz średni tulipan, 1 

szt., Dziurkacz średni margaretka, 1 szt., Dziurkacz średni Mikołaj, 1 szt., 

Dziurkacz średni choinka, 1 szt., Dziurkacz średni płatek śniegu, 1 szt., 

Dziurkacz średni serce, 1 szt., Dziurkacz średni kokardka, 1 szt., Dziurkacz 

średni gwiazdka, 1 szt., Dziurkacz średni słoń, 1 szt., Dziurkacz duży gwiazdka, 

1 szt., Dziurkacz duży choinka, 1 szt., Dziurkacz duży serce, 1 szt.,  Dziurkacz 

duży kwiatek, 1 szt., Kartony wydrapywanki A4 10 szt., 1 kpl., Kartony 

wydrapytwanki kolorowe, 1 kpl., Jednokolorowy papier przestrzenny, 1 kpl.Eko 

modelina, 5 kol.,, Plastelina zestaw przedszkolny 12 kolorów x 15 szt., 1 kpl., 

Piankowe mini kuleczki, 1 kpl., Fotoramki do ozdabiania 6 szt., 1 kpl. 

, Farby plakatowe 24 kolory, 1 kpl. 

, Kredki  - zestaw stolikowy, 1 kpl., Kredki trójkątne - zestaw stolikowy w 

drewnianej oprawie - 60 szt., 1 kpl., Kredki woskowe trójkąty 10 kolorów, 1 kpl., 

Kredki Giotto be-be 40 szt., 1 kpl., Zestaw papierów rysunkowych, 1 kpl., 

Witraże - motywy, 1 kpl., Kolorowy papier transparenty, 1 kpl., Kleje w sztyfcie 

9 g. 25 szt., 1 kpl., Nożyczki przedszkolne 10 szt., 1 kpl., Nożyczki dla 

leworęcznych, 1 szt. 

Kredki - 10 szt., 1 kpl.,Kredki woskowe trójkąty 10 kolorów, 1 kpl.,Podkładki do 

frottage'u – zwierzątka, 1 kpl.,Podkładki do frottage'u – liście, 1 kpl.,Masa 

plastyczna dla maluchów, 1 kpl.,Stemple owoce, 1 kpl.,Stemple warzywa, 1 

kpl.,Stemple zwierzęta domowe, 1 kpl.,Drewniane stempelki – zwierzątka, 1 

kpl.,Tempery 6 kolorów 6x500 ml, 1 kpl.,Grube pędzelki - zestaw 12 szt., 1 

kpl,Foremki do piasku – kształty, 1 kpl.,Piasek kinetyczny, 1 szt., 

2 



 

 2 

Kartony wydrapywanki kolorowe, 1 kpl.,Stemple fakturowe, 1 kpl.,Stemple - 

ogród, 1 kpl.,Niebieska poduszka do stempli, 1 szt.,Duże stemple Wiosna, 1 kpl, 

Duże stemple - Boże Narodzenie,1 kpl, Duże stemple Mandale, 1 kpl., PlayMais 

- 1500 szt., 1 kpl., Fakturowe kształty, 1 kpl. 

Piankowe naklejki - kwiatki, 1 kpl., Piankowe naklejki - motylki, 1 kpl., 

Piankowe naklejki - serduszka, 1 kpl.,  Podkładki do frottage'u, 1 kpl., 

Drewniane stemple - zwierzątka, 1 kplStemple - alfabet, 1 kpl., Duże stemple 

Zjawiska pogodowe, 1 kpl., Niebieska poduszka do stempli, 1 szt., Kredki 

Groove - 10 szt., 1 kpl., • 115428 Flamastry trójkątne, 10 kol., 1 kpl. 

Zestaw dla przedszkolaka zdolnego -kreatywny : Średnie druciki kreatywne mix, 

1 kpl., Eko modelina, 5 kol., 1 kpl., Narzędzia do modelowania drewniane, 1 

kpl., Piankowe kuleczki - zestaw dla klasy, 1 kpl., PlayMais - 1500 szt., 1 kpl., 

Fakturowe kształty, 1 kpl., Kartony wydrapywanki kolorowe, 1 kpl., Drewniane 

patyczki do wydrapywanek, 1 kpl., Kredki Groove - 10 szt., 1 kpl., Kredki 

woskowe trójkąty 10 kolorów, 1 kpl., 

Podkładki do frottage'u - zwierzątka, 1 kpl., Podkładki do frottage'u - liście, 1 

kpl., Eko modelina fluo, 5 kol., Stemple owoce, 1 kpl., Stemple warzywa, 1 kpl., 

Stemple zwierzęta domowe, 1 kpl., Drewniane stemple Zwierzątka, 1 kpl., 

Tempery 6 kolorów 6x500 ml, 1 kpl., Grube pędzelki - zestaw 12 szt., 1 kpl, 

Foremki do piasku - kształty, 1 kpl., Piasek kinetyczny, 1 szt., 

 

 

2 Glina biała 

samoutwardzalna 

Minimalne wymagania: 150kg, gliny białej samoutwardzalnej do prac 

artystycznych przedszkolnych, pakowane po maksymalnie 10kg. 

2 

3 Piasek do 

modelowania 

Minimalne wymagania:  

-Piasek modelarski 20 opakowań x 6,8 kg.w dotyku jest jak mokry piasek i tak 

też się zachowuje w trakcie zabaw i w budowaniu. Aby uzyskać trwałe rzeźby, 

można go utwardzić w piekarniku. Ponieważ piasek nie przyjmuje wody, można 

z niego formować muldy do ciekłych mas betonowych i zapraw, a nawet całe 

krajobrazy z płynącą wodą. Ay przebudować budowle wystarczy skruszyć 

piasek. W zależności od potrzeby można go również pomalować. Odpowiada 

standardom bezpieczeństwa EN 71.  

-Piasek kinestetyczny z formakami 20 opakowań x min 500gram, nowoczesna 

masa plastyczna, która nigdy nie wysycha, jest miękka w dotyku i lekka.  Po 

zakończonej zabawie Piasek wraca do oryginalnej formy. Zestaw safari 500g 

brokatowego piasku w dwóch kolorach: różowym i pomarańczowym oraz 10 

foremek przedstawiających zwierzątka. 600g. Piasku i 10 foremek dino park, 

Piasek świecący w ciemności – 500g, Piasek kinetyczny 1kg z foremkami. 

Piasek ze zmielonych muszli wytwarzany w Korei Południowej Unikatowa 

technologia produkcji pozwala na wykorzystanie działania powietrza. Podczas 

zabawy, powietrze uciekając z ugniatanego piasku utwardza go i sprawia, że jest 

on niezwykle plastyczny i podatny na modelowanie oraz idealnie odwzorowuje 

kształty. To samo powietrze wnikając z powrotem do piasku powoduje, że znów 

staje się mięciutki i puszysty jak ciasto. Jest antybakteryjny, nietoksyczny nie 

zawiera metali ciężkich. Produkowany wyłącznie z naturalnych składników. 

Piasek przeszedł wszystkie międzynarodowe testy bezpieczeństwa wymagane 

dla sektora branży dziecięcej. Został również przebadany na obecność mikrobów 

- wynik testu pokazał, że jest w 99,9 % sterylny. 1kg. 
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4 Magiczne kule Minimalne wymagania dla zestawu: Dwie sztuki magicznych kule: 

Materiał: tworzywo sztuczne / szkło, Waga: około 1,2 kg. Lampa zmieniająca się 

kolory stymulują uwagę dziecka i wprowadzają tajemniczy nastrój. Mogą 

stanowić element oświetlenia w białym domku lub kryjówkach czy szafkach. 

Jasność i kolor światła można zmieniać dzięki pilotowi na podczerwień (działa w 

promieniu 4 m). Do lampy dołączono zasilacz (czas działania naładowanego 

urządzenia: powyżej 8 godzin, czas ładowania: 4-8 godzin). Wykonana z 

tworzywa sztucznego. wym. Od 35cm do 40 cm średnicy, dł. kabla zasilającego 

1,85 m 16 kolorów max. obciążenie 100 kg. temp. użytkowania od -14 do +35 

stopni Celsjusza, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, wbudowany 

wewnętrzny akumulator., lampy odporne na wstrząsy i uderzenia. 

- Magiczna kula generuje pioruny reagujące na dotyk. Można kierować 

błyskawicą, przesuwając dłonie nad szkłem. Przesuwając palcami po 

zewnętrznej stronie szklanej kuli można obserwować, jak pioruny reagują na 

dotyk i poruszaj się w jej wnętrzu.  Dołączony zasilacz sieciowy. Rozmiar: 20 

cm. 
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5 Grzechotki - 

shakery 

Minimalne wymagania dla zestawu: 48 sztuk grzechotek- shakerów - 

grzechocących, kolorowych jajek. Jajka wypełnione są metalowymi kulkami, 

wydają różne czyste dźwięki. Grzechoczą przy potrząśnięciu, różne kolory, 

wymiary: średnica około  4cm, wysokość ok 5-6 cm.  

2 

6 Uchwyt z 

dzwonkami 

Minimalne wymagania dla zestawu: 10 sztuk- uchwyt z dzwonkami. Pasek ze 

skóry i drewniany lub plastikowy uchwyt, 9 dzwonków, wymiary około 14 x 10 

cm. 

2 

7 Dzwoneczki z 

rączką 

Minimalne wymagania dla zestawu: min 8 sztuk w zestawie: Każdy dźwięk ma 

swój kolor. 8 dzwonków o błyszczących kolorach obejmują oktawę c- c’. Dzięki 

numeracji dzwonków i ich kolorom dzieci mogą bardzo łatwo odegrać 4 piosenki 

dziecięce z zeszytu nut. Rączka ułatwia trzymanie. Materiał: metal, drewno, 

tworzywo sztuczne. Rozmiar: dzwonek – średnica 7,5 cm, wys. 13 cm. 

 

3 

8 Zestaw 

muzyczny 

Minimalne wymagania dla zestawu: Każdy zestaw zawiera minimalnie: 

1 kastaniety z rączką (20,5 cm), 2 pary talerzy (średnica 10,5 cm i 19,5 cm), 1 

para marakasów (dł. 15,5 cm), 1 pałeczka z dzwoneczkami (21,5 cm), 1 obręcz z 

dzwoneczkami (średnica 19,7 cm), 1 bębenek ręczny (średnica 20 cm), 2 

dzwoneczki na rękę, 1 krowi dzwoneczek (9,5 x 7 cm) z uchwytem, 4 trójkąty 

(13, 15, 18 i 20 cm), 2 Shakery – grzechotki (średnica 3,5 cm, wys. 5 cm), 1 para 

klawesów (średnica 2,3 cm, dł. 17 cm), 2 pary pałeczek dźwiękowych (dł. 13 

cm), 1 guiro, żłobione z pałeczką (dł. 19 cm), 1 guiro, gładkie z pałeczką (dł. 

18,5 cm), 1 tonblok z pałeczką (dł. 18,5 cm). Torba z tkaniny nylonowej, 

zamykana na zamek i z 2 uchwytami do powieszenia. Rozmiar: szer. 46 x wys. 

38 x gł. 6 cm. 
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9 Pompony 

tęczowe 

Minimalne wymagania dla zestawu: 800 sztuk puszystych, kolorowych – 

tęczowych pomponów w różnych rozmiarach i kolorach, średnica od 2cm do 

4cm  

2 
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Zestaw 

kreatywny 

Minimalne wymagania dla zestawu:   

Zestaw różnorodnych produktów do urozmaicenia 

prac plastycznych dla całej grupy. Kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl. 

Duży mix kwadratów do origami, 2100 szt. 1 kpl.Pompony, 100 szt.1 kpl. 

Kolorowe druciki, 100 szt. 1 kpl. Oczka mix, 10 g 1 kpl. Piankowe kształty 1000 

szt. 1 kpl. Przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark. 1 kpl. 

Tektura falista z brokatem, 10 arkuszy 1 kpl. Jednokolorowy papier 

przestrzenny, 3 ark. 1 kpl. Tektura strecz kolory, 5 ark.1 kpl.Cekiny małe jesień-

zima, 40 g 1 kpl. Cekiny małe wiosna-lato, 40 g 1 kpl. Kulki styropianowe śr. 7 

cm, 10 szt. 2 kpl. Zestaw brokatów różnokolorowych 1 szt. Brokaty 

różnokolorowe - 6 szt. 1 kpl Klej introligatorski, 60 g 1 szt. 

 

15 

11 Zestaw tub 

muzycznych 

Minimalne wymagania: 7 tub muzycznych, 1 stojak. Tuby muzyczne można 

uderzać ręką, pałeczką, tubą o tubę (= dźwięk o dźwięk), o podłogę lub ścianę. 

Każda z nich ma inny kolor. Kolory odpowiadają powszechnie znanemu 

schematowi kolorów wielu instrumentów. Tuby można wyjąć ze stojaka, są 

idealne do grania w grupie, na różnych poziomach trudności. 
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12 Gra 

zręcznościowa 

Minimalne wymagania dla zestawu: 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. Plansze wykonane są z 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 z nich dołączone są: 

instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. 

• wym. ok. 150 x 150 cm.  

3 

13 Stół do zabaw 

pisakiem i wodą 

Minimalne wymagania: Stół do zabawy z piasmkiem i wodą z pokrywą oraz 

akcesoriami, takimi jak mosty, łódki, wiaderka i łopatki. Z parasolem 

przeciwsłonecznym. Pokrywa przemienia stół w miejsce do zabawy w ruch 

drogowy. Maks. obciążenie: 90 kg piasku. Materiał: tworzywo sztuczne, parasol 
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z tkaniny poliestrowej pokrytej warstwą tworzywa sztucznego. Wymiary: około 

szer. 50 x gł. 110 x wys. 66 cm. 

 

14 Guziki duże  Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw liczmanów-g1uzików w różnych 

kształtach i kolorach. • 260 szt. • wym. ok. 4,5 cm 

10 

15 Sizal z brokatem Minimalne wymagania dla zestawu: Różne kolory. 10 szt. wym. 23 x 33 cm 30 

16 Dzwoneczki do 

nawlekania 

Minimalne wymagania dla zestawu:  200 szt. wym. 13 x 33 mm, 10 x 33 mm, 8 

x 34 mm 

15 

17  Zestaw ludzików 

do ozdabiania 

Minimalne wymagania dla zestawu  Kartonowe kontury ludzików do 

samodzielnego ozdabiania. 60 szt. wym. 14,5 x 6,5 cm 

30 

18 Zestaw brokatów  Minimalne wymagania dla zestawu:  20 butelek z kolorowym brokatem, 

serduszkami i gwiazdkami • 1 klej (90 g). 

 

30 

19 Bombki do 

ozdabiania 

Minimalne wymagania dla zestawu: Bombki do samodzielnego złożenia i 

dekorowania. Wykonane z przezroczystnego plastiku, z kartonową wkładką i 

zawieszką ze srebrnego plastiku. • śr. 8 cm • 10 szt. 

 

30 

20 Jaja do 

ozdabiania 

Minimalne wymagania dla zestawu:   Jajka do samodzielnego ozdabiania, 

wykonane z papier-mâché, z zawieszką ze sznurka.  

12szt. (4większe i 8 mniejsze) 

• wym. Około: 5,7 x 4 x 4 cm i 3,6 x 2,6 x 2,6 cm 

• dł. sznurka ok. 6 cm 

 

60 

21 Zestaw mulina Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw bawełnianych nitek ozdobnych w 26 

kolorach • 52 nitki o długości 8 m. każda • Łączna dł. muliny 416 m. 

30 

22 Cekiny duży 

zestaw 

Minimalne wymagania dla zestawu: Różne kształty i kolory cekinów do 

ozdabiania prac plastycznych. W plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g 

15 

23 Tasiemki 

ażurowe 

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw ozdobnych taśm samoprzylepnych. 

8 sztuk. dł. 1 m. szer. 1 - 2 cm 

15 

24 Tęczowy sznurek Minimalne wymagania dla zestawu:  Satynowy sznurek w kolorach tęczy. 

Sznurek płynnie zmienia kolor, przechodząc przez kolejne kolory tęczy na 

odcinku ok. 90 cm. • gr. ok. 1 mm • dł. 91,4 m 

15 

25 Koraliki w paski Minimalne wymagania dla zestawu:   Plastikowe koraliki do nawlekania, w paski 

• różne kolory 

• wym. 9 x 9 x 7 mm 

• 100 g 

 

15 

26 Koraliki Literki  Minimalne wymagania dla zestawu:  Plastikowe koraliki w kształcie liter (brak 

polskich liter) • 8 kolorów • wym. ok. 1,8 x 1,3 x 0,5 cm • 200 g + paski do 

nawlekania g 

 

15 

27 Zestaw naklejek 

oczka 

Minimalne wymagania dla zestawu:   4000 szt.  wym. od 1,3 do 1,8 cm 30 

28 Sztuczne piórka Minimalne wymagania dla zestawu  Piórka mają w środku drucik, który można 

wyginać. • dł. 15 cm • szer. 8 cm • 20 szt. 

 

15 

 

 

 

Specyfikacja szczegółowa – Pomoce dydaktyczne na warsztaty Młody naukowiec 

 

Lp.  Nazwa  Opis szczegółowy – minimalne wymagania  

 

Ilość 

zestawów/ 

sztuk 

29 Zestaw do zadań 

geometrycznych  

Minimalne wymagania dla zestawu:   

 Kostki w 6 kolorach, między drewnianymi kołkami można układać wzory 

i konstrukcje. W zestawie 72 kostki (3 x 3 x 3 cm) oraz torba-pojemnik na 

kostki. Materiał: płyta podstawowa - brzoza. Wymiary: 40,6 x 43,2 cm. 

Kolorowe figury 1 komplet, karty aktywności- figury geometryczne 1 

komplet, tarcze do kart aktywności – figury 1 komplet 

3 

30 Zestaw ekonomiczny- 

materiały 

Minimalne wymagania dla zestawu:  Wkład z papieru rysunkowego 

A4/250 ark. 2 opak.x 4 razy, Wkład z kolorowego papieru rysunkowego 

A4/400 ark 1 opak.x4 razy 

• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak.x4, Brystol 

A3/100 ark. biały (543008) 1 opak.x4, Brystol mix A4/ 100 ark. 10 

kolorów (543011) 1 opak.x4, Folie piankowe - 15 ark. 1 kpl.x4,  Klej 
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czarodziejski  1 litrx4,  Kredki 12 kolorów 25 opak.x4, Kredki ołówkowe 

12 kolorów (115006) 25 opak.x4, Plastelina mix - 2,8 kg (113022) 1 

opak.x4, Tempery 6 kolorów x 500 ml (605017) 1 kpl.x4, Beżowa tektura 

falista - 100 ark. 1 kpl.x4, Bibuła karbowana mix - 15 kolorów 2 kpl.x4, 

Papier pakowy beżowy - 10 ark. (121001) 1 kpl.x4, Tektura falista 

metalizowana, 10 arkuszy (570009) 1 kpl.x4, Ołówki trójkątne 25 szt. 1 

kpl.x4. 

Pastele suche grube 36 kol., 1 kpl., Rozcieracze do pasteli, 10 szt., 1 kpl., 

Fiksatywa - aerozol 1 szt., Węgiel rysunkowy, 1 kpl., Plastelina 

kwadratowa 18 kol. 1 kpl., Modelina 10 szt., 1 kpl., Glina biała 

samoutwardzalna, 1 kpl., Masa do modelowania 500 g – biała, 1 kpl., 

Papier ścierny, 1 kpl., Narzędzia do modelowania drewniane 1 kpl., Farby 

do ceramiki na zimno – żółta, 1 szt., Farby do ceramiki na zimno – 

pomarańczowa, 1 szt., Farby do ceramiki na zimno – czerwona, 1 szt., 

Farby do ceramiki na zimno – niebieska, 1 szt., Farby do ceramiki na 

zimno – zielona, 1 szt., Farby do ceramiki na zimno – czarna, 1 szt., 

Pudełko kreatywne z drewnianymi akcesoriami 1 szt., Plastry drewniane, 1 

kg 1 szt., Doniczki ceramiczne do ozdabiania 1 szt., Zestaw do quillingu na 

cały rok, 1 kpl., Akwarele, 1 kpl., Blok do akwareli A4, 10 ark., 1 szt., 

Farby akrylowe, 1 kpl., Farby plakatowe 10 kolorów (4xfluo, 4xbrokat, 

srebrna, złota), 1 kpl., Farba dekoracyjna – miedziana, 1 szt.,, Akwarele 

metaliczne, 1 kpl., Farby perłowe w sztyfcie, 1 kpl. Farby kredowe, 1 kpl., 

Akwarele brokatowe, 1 kpl., Zestaw tuszy wodnych 6 szt., 1 kpl., 

Dwustronne kredki 12 szt. - 24 kolory, 1 kpl.,Tektura falista mix 10 

kolorów, 1 kpl.,Tektura B4 - złota i srebrna, 1 kpl.,11Beżowa tektura 

falista B4 pakowana po 100 szt., 1 kpl.,Kółka do origami - zestaw mix, 1 

kpl.,Kwadraty do origami - zestaw mix, 1 kpl., Prostokąty do origami 100 

x 150 mix, 1 kpl.,Papier do origami z fioletowo-srebrnym wzorem, 1 kpl., 

Papier do origami ze złoto-czerwonym wzorem, 1 kpl., Zestaw trójkątów, 1 

kpl., Papier do składania - wiosenne motywy, 1 kpl.,Klej do folii 

piankowej, 1 szt.,Filcowe arkusze 10 szt. 20 x 30 cm, 1 kpl., Filc - 

kolorowe wzory, 1 kpl., Klej do filcu, 1 szt., Pistolet do kleju 11 mm, 1 

szt., Sztyfty do pistoletu 10 szt., 1 kpl.,Relief do witraży – czarny, 1 

szt.,Relief do witraży – złoty, 1 szt.,Perełki w płynie – złote, 1 szt., Brokat 

w żelu, 24 szt., 1 kpl.,Kleje z brokatem, 2 kolory, 1 kpl., Igły do 

filcowania, 1 kpl., Włóczka do filcowania, 1 kpl., Zestaw papierów 

podstawowych, 1 szt., Bloki techniczne czarne 10 szt., A4 1 kpl.,Karton 

gładki 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm biały, 1 kpl., Zestaw pędzli 

okrągłych i płaskich - 30 szt., 2 kpl., 

 

31 Matematyczna gra Minimalne wymagania dla zestawu:  Gra matematyczny twister do 

rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań, 

plansza podzielona na 16 kolorowych kwadratów z liczbami, po których 

dzieci mogą skakać.  W komplecie z cyfrowymi kwadratami (Miękkie 

kwadraty z cyframi od 0 do 9 obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 

czystości. wym. 33 x 33 x 5 cm 10 szt.) 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzają liczne możliwości 

zabawy w grupie, zaspokajają także potrzebę nauki małych dzieci poprzez 

wielozmysłowe pobudzanie. 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 z nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i 

torba do przechowywania. 

• wym. ok. 150 x 150 cm 

 

3 

32 Matematyczna gra z 

figurami  

Minimalne wymagania dla zestawu:  Zabawa pozwalają utrwalać wiedzę o 

figurach geometrycznych z zakresu stosunków przestrzennych. W 

komplecie z woreczkami z grochem. ( 4 szt. Po 100gram wym 12 x 12cm). 

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami stwarzające możliwości 

zabawy w grupie, zaspokajają potrzebę nauki małych dzieci poprzez 

wielozmysłowe pobudzanie. 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 
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posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w 

pomieszczeniach. Do każdej z nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i 

torba do przechowywania. • wym. ok. 150 x 150 cm 

 

33 Gra dni tygodnia Minimalne wymagania dla zestawu:  Kolorowa plansza nawiązuje do 

symboliki dni tygodnia, według planu daltońskiego. Dzieci uczące się z 

wykorzystaniem tej koncepcji edukacyjnej, poprzez kolor powiązany z 

nazwą dnia, nabywają praktyczne umiejętności związane z 

rozpoznawaniem dni tygodnia oraz uszeregowaniem ich w odpowiedniej 

kolejności. 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 z 

nich dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. 

• wym. ok. 150 x 150 cm 
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34 Multimedialny kącik 

do kodowania 

Minimalne wymagania dla zestawu:  

Robot: do kodowania Robot – małe zwierzątko to idealna alternatywa, aby 

wprowadzić dzieci w świat algorytmów i programowania. Na grzbiecie 

zwierzątka znajdują się następujące przyciski: kierunki: prosto, w prawo, w 

lewo, do tyłu, start / go, pauza, anulacja / reset.W celu zaprogramowania 

robota wystarczy naciskać kolorowe strzałki w odpowiedniej kolejności. 

Po naciśnięciu przycisku GO, zwierzątko  ruszy w drogę zakodowaną 

przez nas trasą. prosta, przyjazna dzieciom obsługa, pamięć aż 40 poleceń, 

wygodne ładowanie bez konieczności wymiany baterii. W zestawie baterie. 

1 zwierzątko robot, 1 kabel USB 1 instrukcja obsługi Materiał: tworzywo 

sztuczne. Wymiary około: dł. 13 x szer. 10 x wys. 7 cm 

Maty o kodowania: 4 maty podłogowe do kodowania, 49 kart 

kierunkowych, 10 kolorowych nakładek, 1 instrukcja obsługi 

 

3 

35 Matematyczna gra z 

kostkami 

Minimalne wymagania dla zestawu:  Pomoc przeznaczona jest do pracy z 

całą klasą. Można jej używać w kilku wariantach, w zależności od 

liczebności grupy. Proponowane zabawy aktywizują dzieci, zachęcają do 

ćwiczeń ruchowych w oparciu o reguły słowne z wykorzystaniem nazw 

kolorów i cyfr oraz symboli ćwiczeń ruchowych. Z młodszymi dziećmi 

pomoc można stosować do utrwalania nazw kolorów, cyfr od 1 do 6 i 

naśladownictwa ruchu. Może też być wykorzystywana do zabaw z 

elementami koncentracji uwagi na słowie mówionym, rozumienia poleceń 

słownych. Może być stosowana do ćwiczeń w zakresie podstawowych 

działań matematycznych. Zawiera:  3 nadmuchiwane kostki – z kolorami, 

cyframi i symbolami ćwiczeń ruchowych o wym. 13 x 13 x 13 cm, 25 

okrągłych mat w różnych kolorach o śr. 25 cm. 

4 

 

 

 

 

Część II- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sali dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami.   

 

Wyposażenie o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

 

Specyfikacja szczegółowa: 

 

 

Lp. Nazwa  Opis szczegółowy – Minimalne wymagania Ilość 

zestawów/sz

tuk 

1 Obciążeniowa 

nakładka  

 Minimalne wymagania dla zestawu: Wykonane z pluszu nakładki obciążające 

poprawiające koncentrację i skupienie. 

Nakładka zwiększy propriocepcję i świadomość pozycji ciała. Poprawia 
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przetwarzanie sensoryczne i koncentrację, a także daje poczucie bezpieczeństwa, 

uspokaja, redukuje niepokój. Pokrowiec można zdjąć. Wkład wypełniony 

drobnymi granulkami. wym. 25 x 70 cm • waga: 2,27 kg 

 

2 Suchy basen  Minimalne wymagania dla zestawu: Basen wykonany z pianki, pokryty trwałą 

tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Dno o grubości 5 cm., na dnie 

materac, o grubości min 8cm, minimum 3500 piłeczek w komplecie, ( czarne -

białe) Wymiary basenu, wys. Min 45 cm, szer 1,5m x 1,5m, w zestawie schody ze 

zjeżdżalnia do basenu.  

 

2 

3. Materac z 

oparciem 

Minimalne wymagania dla zestawu: Materac w kształcie litery L, z zaokrągleniem 

w miejscu kąta prostego. wym. oparcia 60 x 60 x 7 cm. Kwadratowe materace 

piankowe pokryte imitacją skóry 

• wym. 60 x 60 x 7 cm 

 

3 

4 Platforma 

podwieszana do 

podwiesia IS 

Minimalne wymagania dla zestawu: Platforma podwieszana prostąkotna. Do 

ćwiczeń w różnych zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie w 

zaburzeniach modulacji sensorycznych i zaburzeniach posturalnych. Prostokątna z 

4 wałkami Materiałowa,  Wymiary siedziska: prostokątngo długość 110 cm, 

szerokość 50 cm. Waga około 5,9 kg. Zestaw zawiera dwa podwiesia linowe, 5 

haków rozporowych, bungee do sprzętu podwieszanego 2 sztuki. 

1 

5 Bujak- kołyska Minimalne wymagania dla zestawu:  

- Bujak o stabilnej i bezpiecznej  postaci ptaka, kolory beżoyw, biały Pokrycie 

wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. wym. 68 x 30 

x 58 cm 

- Kołyska do ćwiczeń sensorycznych duża, zabezpieczona gąbką, obita w 

certyfikowane materiały, oraz wyposażona w specjalne odboje zabezpieczające 

dziecko przed przycięciem palców. Wymiary:długość 110 cm, szerokość 55 cm. 

Waga około 5,5 kg.  

-Kołyska bujak ze szczebelkami wykonany z bardzo grubej sucho trwałej sklejki 

110x60x50. Szczeble montowane na specjalne wpusty, bujak  złożony gotowy do 

użycia. Równoważnia drewniana o kształcie kołyski Można jej używać w pozycji 

stojącej, siedzącej i leżącej, jako mostu do przechodzenia górą lub przeczołgiwania 

się dołem. Materiał: drewno. Wymiary: dł. 92,5 cm. Waga: 4,5 kg. 

 

 

1 

6. Klocki piankowe 

XXL 

Minimalne wymagania dla zestawu:  

- Zestaw pianek składający się z 15 części (w tym 6 kół). Elementy tworzą 

wielobarwną lokomotywę, która zachęci dzieci do ćwiczeń i rozwijania swojej 

koordynacji ruchowej. wym. po złożeniu 160 x 60 x 117 cm, wym. elem. od 50 x 

50 x 40 cm do 25 x 10 cm 

- klocki w formacie cegieł - do wybudowania muru, stolików, stołeczków czy trasy 

samochodowej. W wannie mogą pełnić rolę statków, a w basenie - elementów do 

ćwiczeń. Grubość jednego klocka to 5 cm. W skład zestawu wchodzi 50 cegieł o 

wymiarach 20 cm x 10 cm x 5 cm. Cechy: klocki wodoodporne – do zabawy w 

ogrodzie i wodzie, szybkoschnące, bardzo lekkie ( jeden komplet ok 150g), 

przyjemny materiał pozbawiony ostrych kantów i chropowatych powierzchni, nie 

posiada szczelin i zagłębień, gdzie piasek mógłby się dostać, nie blaknie pod 

wpływem słońca.  

-Klocki piankowe skośny kształt pochyłe bryły, dziewięć części. Wytrzymałe, 

zmywalne bloki o skośnym kształcie prostopadłościanu tworzą krzywe wieże i 

ściany - Kolorowe klocki, które można układać w stos, wspierają myślenie 

przestrzenne i prace zespołową i są doskonałym dodatkiem do innych miękkich 

klocków. Dziewięć klocków w kształcie ścietego prostopadłościanu w różnych 

Materiał: pianka. Wymiary: ok. dł. 35 x szer. 25 x wys. 30 cm. 

 

2 

7. Kolorowy Tunel Minimalne wymagania dla zestawu:  

Tunel-gąsienica złożony z 4 modułów plus  dodatkowe moduły, w tym głowy i 

ogona. Elementy w intensywnych kolorach zachęcają dzieci do przechodzenia, 

wspinania się i zabawy. wym. 217 x 100 x 108 cm. Gąsienica wraz z dodatkowym 

modułem. 170x100x61 

 

2 

8. Hamak 

terapeutyczny Minimalne wymagania dla zestawu:  

2 
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Hamak terapeutyczny wykonany z dwóch różnych materiałów. Wnętrze hamaka jest 

wyścielone przyjemnym w dotyku materiale. Hamak można podwiesić jedno 

zaczepowo bądź dwu zaczepowo. Przy podwieszeniu jedno zaczepowym 

uzyskujemy rotacyjny ruch 360 stopni wokół własnej osi.  Hamak terapeutyczny 

można podczepić do załączonego w zestawie bungee, który umożliwia płynny ruch 

góra - dół. W zestawie: Hamak, hak, lina do podwieszania, bungee.  

9. Płotek z 

kulodromem Minimalne wymagania dla zestawu: Drewniany płotek do zawieszenia na ścianie. 

Przytwierdzono do niego za pomocą kolorowych rzepów tor-kulodrom (plastikową 

rurkę o śr. 43 mm), do której można wrzucać kolorowe kulki i obserwować, jak 

turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Pod kulodromem jest kieszonka z 

materiału, dzięki której kulki nie wypadają na podłogę. Kulka jest dołączona do 

zestawu. Wraz z dodatkowym komplet 3 kulek. 

wym. 100 x 100 cm (+ kieszonka 13 cm) 

1 

10 Poduchy 

sensoryczne 

Minimalne wymagania dla zestawu: Wyspy siedziska, poduszki okrągłe, 8 sztuk, 

Poduszki wykonane z trwałej sztucznej skóry, łatwej do utrzymania w czystości, 

wypełnione gąbką. 8 poduszek w 4 jasnych kolorach (2 x czerwona, 2 x niebieska, 

2 x zielona, 2 x żółta) Wymiary śr. 34 cm, wys. 4 cm.  

Groszek sensoryczny dwie sztuki w formie nadmuchiwanego warzywa, które 

dostarcza dużą dawkę wrażeń czucia głębokiego. Produkt zaprojektowany przez 

terapeutę, z bardzo wytrzymałego winylu. Idealnie wycisza. Długość 158 cm. 

Poducha sensoryczna zwierzątko: elementy sensoryczne: łapki na rzepy, piszczący 

nos, szeleszczące uszy, na głowie miłe w dotyku futerko, szelki na guziczki, dolne 

łapki wypełnione grochem. Wypełnione granulatem, dzięki czemu dopasowują się 

kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez 

ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz 

miejsce zabaw dla dzieci. • wys. 60 cm • śr. 80 cm • waga 4 kg.  

2 

11 Zegar edukacyjny Minimalne wymagania dla zestawu: Zegar do nauki i zabawy ma zamiast tarczy 12 

zagłębień, w których można umieścić drewniane kostki służące do przedstawiania 

czasu. Każda kostka zawiera 6 różnych form przedstawienia czasu. Można więc 

np. zaprezentować cykl 12- i 24-godzinny lub wyjaśnić zasadę podziału na 

kwadranse. Nauka obejmuje również rytm dnia i nocy, elementy rachunku 

ułamkowego oraz przyporządkowywanie ilości do liczb. Zawartość: zegar 

edukacyjny, 12 drewnianych sześcianów, instrukcja. Wymiary: dł. 29 x szer. 29 x 

wys. 6 cm. Baterie AA w zestawie. 

 

1 

12 Sensoryczne 

płytki 

Minimalne wymagania dla zestawu: Płytki z tworzywa sztucznego, z wkładami 

olejowymi wewnątrz. Na antypoślizgowej gumie. 

•4 szt. wym. 30 x 30 cm 

Zestaw sensoryczny, które pobudzają i rozwija zmysł dotyku zarówno dołni jak i 

stóp. Podczas zabaw, w tym samym czasie, rozwija się zdolność do opisywania 

wrażeń zmysłowych. Tarcze dotykowe wykonane z miłej w dotyku gumy 

syntetycznej, zawierają różne struktury dotykowe, każda z własnym kolorem. 

Poręcz sensoryczna jedna sztuka sklejka brzozowa szer 92 x wys 19 x gł. 1,8cm .  

 

2 

13 Stół podświetlany Minimalne wymagania dla zestawu: Nowoczesny, prosty stół z podświetlanym 

blatem. Idealny do podświetlania przejrzystych i przezroczystych obiektów, 

obserwowania wzorów, kształtów i kolorów.wym. 120 x 60 x 60 cm, wym. 

podświetlanego blatu 116 x 56 cm .przestrzeń pod blatem: 88 x 44 x 25 cm. Stół 

jest drewniany, posiada półkę pod blatem. 

2 

14 Ścianka 

edukacyjna - 

manipulacyjna 

Minimalne wymagania dla zestawu: Panel został wyposażony w drążek z 

koralikami do przesuwania oraz w drewniane figury na sznureczkach do 

dopasowywania. Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju motywami, 

które zachęcą dzieci do zabawy, obserwacji i doświadczania dotykiem. Elementy 

przytwierdzone do ściany, oprócz walorów estetycznych, stanowią kącik zabawy. 

Dzięki manipulowaniu sznureczkami i rozpoznawaniu faktur dotykiem dzieci 

rozwijają sprawność rąk i zmysł dotyku. Dostarczane z elementami mocującymi do 

ściany. 

wym. 35 x 35 cm. 

Okrągłe lustro nieskończoności. lustro, które tworzy iluzję błyszczącego tunelu z 

koralikami światła. Drewniane lustro Minimalne wymagania dla zestawu:  Okrągłe 

lustro nieskończoności. lustro, które tworzy iluzję błyszczącego tunelu z 

koralikami światła. Drewniane lustro naścienne z błyszczącą powierzchnią z 

efektem nieskończoności. Wymaga 3 baterii AA (w zestawie). Montaż na ścianie 

wliczony w cenę.  

2 
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15 Lina Minimalne wymagania dla zestawu: Lina wspinaczkowa ze stopniami, dł. 200 cm 

wym. stopni 10,5 x 4 cm, max. obciążenie 50 kg. Lina do przeciągania dł 10m, gr. 

2cm, końce pokryte skórą.  

1 

16 Drabinka 

wspinaczkowa 

Minimalne wymagania dla zestawu: Drabinka podwieszana, na 4 linach 5 

drewnianych drążków. Wymiary 4x68x200cm. Drewniana drabinka na linach 

pojedyncza – 2 liny. Dł. Ok 2m 

2 

17 Huśtawka 

terapeutyczna 

Minimalne wymagania dla zestawu:   huśtawka piłka do różnego rodzaju ćwiczeń 

odruchów. Dziecko leży na brzuchu i popycha piłkę rękoma lub leży na plecach, a 

terapeuta huśta w jego stronę piłkę, którą dziecko odbija. śr. 30 cm dł. liny 160 cm 

regulacja wys.w zestawie krętlik . W zestawie podwieszana gruszka – konik, która 

może być stosowana jako pufa, huśtawka, worek treningowy – można podwiesić 

zarówno jedno jak i dwu zaczepowo. 

1 

18 Huśtawka wałek Minimalne wymagania dla zestawu: Huśtawka wałek z linami z regulacją, 4 

karabińczyki• wym. wałka 30 x 88 cm 

• dł. lin 90 cm. W zestawie 2 liny bungee. 

1 

19 Maty sensoryczne  Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw do ćwiczeń motorycznych zawiera: 

mata podłogowa do masażu z wypustkami w kształcie kamyczków wym 120 x 32 

cm gr. od 0,5 do 1,8; 10 małych i 10 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w 

dotyku gumy różnokolorowych,opaska na oczy, torba na dyski, stożek/topek, 

czapka klauna, whadełko ringa, deskorolka, równoważnia.. Elementy mają różne 

faktury i kolory. Zabawa pomocami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność 

opisywania wrażeń dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni, a także do 

gier zespołowych. Dyski pakowane są w woreczki, śr. 27 cm i 11 cm, Maksymalne 

obciążenie 100 kg. Zestaw sensoryczny, które pobudzają i rozwija zmysł dotyku 

zarówno dłoni jak i stóp. Podczas zabaw, w tym samym czasie, rozwija się 

zdolność do opisywania wrażeń zmysłowych. Tarcze dotykowe wykonane z miłej 

w dotyku gumy syntetycznej, zawierają różne struktury dotykowe, każda z 

własnym kolorem.  

2 

20 Gra dotykowa Minimalne wymagania dla zestawu: Kolekcja gier zawiera: Dotykowa gra 

edukacyjna oparta na zasadach podobnych do ruletki. Dzieci kręcą wskazówką na 

planszy, a następnie dotykają futerka zwierzaka na jakim zatrzymała się 

wskazówka. Następnie odnajdują zwierzaka, wkładając rękę do woreczka i 

rozpoznając go po futerku. Zestaw składa się z planszy z tarczą i 6 różnymi 

teksturami materiałów do gry, 18 kart ze zwierzętami i woreczka. wym. opak. 30 x 

28 x 5 cm. dla 1-4 graczy. Wielowariantowa kolekcja gier pobudzająca wrażenia 

zmysłowe i uaktywnia zmysły dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Rodzaj kart 

aktywności i materiałów w grze można dostosować do wieku graczy, ich liczby 

oraz planowanej treści nauczania i celów rozwojowych. Również stopień trudności 

zadań i czas gry można dopasować do umiejętności i wieku graczy. Instrukcja gry 

zawiera zasady gry, zadania i propozycje gier. Zawartość: 99 kart aktywności, 9 

par kształtów z drewna, 12 blaszanych puszek z zakręcanymi pokrywkami, 12 

walców (5 par z różnymi materiałami, 2 drewniane), 1 opakowanie szklanych 

kulek, 10 drewnianych krążków, 1 chusteczka, 2 duże, 5 średnich, 10 małych 

woreczków, po 10 czerwonych, żółtych i niebieskich patyczków, 1 pionek, 1 

klepsydra, 2 kostki do gry, 1 instrukcja. Dla 1 lub więcej graczy w wieku od 3 lat. 

 

 

2 

21 Dyski 

sensoryczne 

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw dysków sensorycznych zawiera 5 

małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy 

mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija 

zdolność opisywania wrażeń dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni, a 

także do gier zespołowych. Dyski pakowane są w woreczki, a do kompletu 

dołączona jest opaska na oczy. śr. 27 cm i 11 cm 

Zestaw 4 sensorycznych dysków spakowanych w poręczną torbę. Jedna ze stron 

dysków jest twarda a druga miękka dzięki czemu jest to świetny produkt do 

ćwiczeń związanych z równowagą. Dzięki wypustkom oraz paskom dzieci 

doświadczają zróżnicowanych doznań sensorycznych. 2 dyski niebieskie oraz 2 

dyski zielony, Wymiary dysku 23,7 x 31,5 x 4,5 cm 

2 

22 Huśtawka dysk Minimalne wymagania dla zestawu:  Huśtawka – dysk żółw. śr. 30 cm, gr. 18 mm, 

dł. sznurów 180 cm, regulacja wys.,max. obciążenie 50 kg. Huśtawka pozwala na 

swobodne poruszanie się we wszystkich kierunkach. Może być wprawiana w ruch 

wahadłowy i obrotowy. Służy do stymulacji układu przedsionkowego, poprawy 

reakcji równoważnych i nauki balansowania oraz planowania motorycznego. 

Umożliwia również ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Posiada regulację 

wysokości, Krętlik w zestawie.  

2 
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23 Maglownica Minimalne wymagania dla zestawu:   Maglownica rolkowa w postaci zjeżdżalni -

przyrząd, który można wykorzystać w trakcie rehabilitacji czy terapii integracji 

sensorycznej. Dzięki możliwości mocowania na różnych wysokościach na 

drabince gimnastycznej czy podestu, można w łatwy sposób modyfikować kąt 

nachylenia, by dostosować ją do potrzeb i możliwości użytkowników. Wykonana z 

lakierowanej sklejki o gr. 24 mm. Obrotowe rolki pokryte pianką. wym. 60 x 240 x 

12 cm, śr. rolki 6 cm 

 

2 

24 Dywan 

sensoryczny 

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw zawiera elementy przeznaczone do 

ćwiczeń profilaktyki i korekcji płaskostopia, stymulacji mięśni podeszwowych, 

stref odruchowych stóp. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie i więzadła kostek i 

podudzi, mięśnie stawu skokowego w przypadku koślawego i szpotawego 

ustawienia stopy. 10 szt. Zestawy mat działają stymulująco na mięśnie stóp, 

Ćwiczenia stymulują sztywne mięśnie podeszwowe, poprawiają krążenie krwi w 

stopach i całych kończynach dolnych, łagodzą obrzęk nóg. Wykonane z PCV. 

• wym. 1 elem. 25 x 25 cm – 10 elementów 

 

2 

25 Lampa 

sensoryczna  

Minimalne wymagania dla zestawu: Lampa sprzyjających stymulacji i aktywizacji 

zmysłów. Zmieniające się kolory stymulują uwagę dziecka. Jasność i kolor światła 

można zmieniać dzięki pilotowi na podczerwień (działa w promieniu 4 m). Do 

lampy dołączono także zasilacz (czas działania naładowanego urządzenia: powyżej 

8 godzin, czas ładowania: 4-8 godzin). Wykonana z tworzywa sztucznego. wym. 

40 x 40 x 40 cm. dł. kabla zasilającego 1,85 m. 16 kolorów.  

 

2 

26 Deskorolka Minimalne wymagania dla zestawu: Deskorolka z wyposażona w zwrotne (pełen 

obrót 360 stopni) kauczukowe kółka. Zalecana szczególnie do ćwiczeń 

stosowanych w dyspraksjach, ale również do stymulacji układu przedsionkowego. 

Wymiary długość 70cm, szerokość 40cm waga około 3kg. Deskorolka 

terapeutyczna  Materiał: tworzywo sztuczne,. Wymiary: L 56 x W37 x H 14 cm. 

2 

27 Wiosła Minimalne wymagania dla zestawu: Służą do nauki i usprawnienia jazdy na 

deskorolce. Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego i pianki EVA (uchwyty i 

końcówki). dł. 69 cm, śr. 9 cm 

2 

28 Tablica korkowa Minimalne wymagania dla zestawu: Korkowa tablica z drewnianą ramą, do 

prezentacji prac Wymiary 90cm x 150cm  

4 

29 Piłeczki 

sensoryczne 

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw piłek o różnej strukturze i 

powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. 20 piłek, śr. od 

4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm 

 

4 

30 Program 

multimedialny 

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw gier multimedialnych sterowanych 

głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i 

zaburzeniami poznawczymi.Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, 

nauka języka, zajęcia z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi 

Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami 

słuchu i komunikacji. W zestawie znajdują się: program multimedialny na pendrive, 

profesjonalny mikrofon, przewodnik metodyczny zawierający propozycje 

scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych. Na program składa się 26 

gier wspomagających nabywanie umiejętności operowania cechami dźwięku, takimi 

jak: wysokość,głośność (natężenie),dźwięczność,czas trwania. Program 

współpracuje również z tablicą interaktywną, komputerem z panelem dotykowym. 

2 

31 Plansza do 

wytupywania 

złości 

Minimalne wymagania dla zestawu: Plansza do wytupywania złości jest jednym ze 

sposobów bezpiecznego odreagowywania złości - Plansza do wytupywania złości 

przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została 

wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone są 

żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. wym. 44 x 44 cm, wym. 44 x 44 cm 

 

2 

32 Pacynki  Minimalne wymagania dla zestawu: Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek 

wraz z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia. Torba wyposażona 

jest w uchwyt, ekspres umożliwiający całkowite otwieranie i rozkładanie torby, a 

także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu. Dzięki temu można 

także przymocować w sali otwartą torbę, a pacynki pozostawione na widoku będą 

zachęcały dzieci do częstej zabawy. 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm. wym. 

zamkniętej torby 63 x 48 cm wym. otwartej torby 63 x 96 cm 

 

2 

33 Ścieżka 

sensoryczna 

Minimalne wymagania dla zestawu: Ścieżka sensoryczna - plastry miodu to pomoc 

edukacyjna umożliwiająca tworzenie trasy do chodzenia, której poszczególne 

części mogą znajdować się na różnych wysokościach. Każdy element ścieżki 

1 
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składa się z dwóch połączonych ze sobą sześciokątnych pól przypominających 

plastry miodu. Jedno z pól jest wypukłe i pokryte zostało elementami z pianki, 

drugie to pojemnik, do którego można nasypać dowolny materiał, po którym dzieci 

będą chodzić (zestaw zawiera woreczki na sypkie materiały). Elementy ścieżki 

łączą się ze sobą, co pozwala na tworzenie coraz to nowych tras. Pomoc rozwija 

umiejętności motoryczne i wyczucie równowagi, a także stymuluje zmysł dotyku. 

Zestaw zawiera: 6 elementów ścieżki wykonanych z twardego tworzywa 

sztucznego, o wym. 48,8 x 26 x 11,1 cm, 3 bawełniane woreczki z zapięciem na 

rzep, w kształcie sześciokąta o boku 12 cm. 

 

34 Mata ścienna  Minimalne wymagania dla zestawu: Różne rodzaje zapięć umieszczone na domku 

umożliwiają ćwiczenie sprawności palców i uczą podstawowych umiejętności 

niezbędnych w czasie ubierania się. 

Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju motywami, które zachęcą 

dzieci do zabawy, obserwacji i doświadczania dotykiem. Elementy przytwierdzone 

do ściany, oprócz walorów estetycznych, stanowią kącik zabawy. Dzięki 

manipulowaniu sznureczkami i rozpoznawaniu faktur dotykiem dzieci rozwijają 

sprawność rąk i zmysł dotyku. Dostarczane z elementami mocującymi do ściany. 

wym. 35 x 35 cm 

1 

35 Kolumna wodna Minimalne wymagania dla zestawu: kolumna wodna o wymiarze :wym. 15 x 150 

cm. Urządzenie to umożliwia sterowanie kolorem i nasyceniem bąbelków 

powietrza za pomocą pilota.Możliwość wyboru 7 kolorów świecenia, zatrzymanie 

koloru. Do kolumn należy wlewać wodę destylowaną. Jest możliwość połączenia 

przez Bluetooth oraz podłączenia urządzenia odtwarzającego muzykę. Mikrofon i 

pilot w zestawie. Włącznik/wyłącznik na podstawie. 

1 

 

Część III- zakup, dostawę i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej  
Wyposażenie o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

 

Specyfikacja szczegółowa: 

 

Lp.  Nazwa  Opis szczegółowy – Minimalne wymagania Ilość 

sztuk/ 

zestawów 

1 Zestaw mebli nr 

1  

Minimalne wymagania: 

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej – lub 

innej zgodnej z ustaleniami z dyrektorem przedszkola o gr. 18 mm, 

fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Regał XL  

4,5 m z przegrodą i 3 półkami, klon lub biały, 1 szt. Szafka M z 1 

półką na cokole, klon lub biały, 2 szt.Szafka asymetryczna M na 

szerokie szuflady, klon lub biały, 1 szt. Szafka M+ na plastikowe 

pojemniki - z 2 przegrodami, klon lub biały, 1 szt.Pojemnik głęboki 2 - 

transparentny, 9 szt. Pojemnik Jumbo 4 - biały, 3 szt. 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - białe, 1 szt. 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - szare, 1 szt. drzwiczki 

średnie 90 st. - białe, 4 szt. szuflada wąska prawa/lewa - biała, 2 szt. 

szuflada wąska prawa/lewa - szara, 2 szt. wym. 458,2 x 48 x 161,6 cm. 

Cena zawiera transport z montażem. 

3 
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2 Meble do sali 

przedszkolnej  

Minimalne wymagania: 

 Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej v, o 

gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną 

termoplastyczną. Szafka-domek – żółta w klonowej lub białej skrzyni, 

1 szt. Materac-siedzisko szare, 1 szt. 

szafka-domek z 2 półkami, skrzynia klonowa lub biała, szara, 1 szt., 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - szare, 1 szt., drzwiczki 

małe 90 st. mocowane do korpusu - żółte, 1 szt. Poduszki kwadratowe 

2 szt. motyw rombów, 1 kpl. Poduszki kwadratowe 2 szt. szary 

melanż, 1 kpl. Poduszki kwadratowe 2 szt. Żółte, 2 kpl. Poduszki 

prostokątne 2 szt. motyw płotka, 1 kpl. Poduszki prostokątne 2 szt. 

Żółte, 1 kpl,  wym. 285 x 60 x 186 cm. Cena zawiera transport z 

montażem. 

2 

6 Stoliki, krzesełka  Minimalne wymagania: Zestaw zawiera rozmiar 2 i 3 stolika z 

krzesełkami zgodnie z poniższym opisem, kolory do ustalenia z 

dyrektorami przedszkola. Cena zawiera transport z montażem. 

Stół prostokątny biały z 4 krzesłami białymi, rozm. 3: Blat prostokątny 

biały, 1 szt. Nogi okrągłe 40 - 58 cm, 4 szt., 1 kpl, Krzesło Filipek 

rozm. 3 białe - buk, 4 szt. 

Stół prostokątny biały z 4 krzesłami białymi, rozm. 2, Blat prostokątny 

biały, 1 szt., Nogi okrągłe 40 - 58 cm, 4 szt., 1 kpl., Krzesło Filipek 

rozm. 2 białe - buk, 4 szt 

1 

7 Pufy Minimalne wymagania: Miękkie i wygodne gruszki wypełnione 

granulatem styropianowym, dopasowujące się kształtem do osoby 

siedzącej. Zewnętrzny pokrowiec z motywem trójkątów, kółek lub 

strzałek, wykonany z welurowej tkaniny obiciowej.  śr. 60 cm, wys. 80 

cm. Cena zawiera transport z montażem. 

 

3 

8 Ochraniacz 

zabezpieczający 

- narożny 

Minimalne wymagania: Ochraniacz narożny w kształcie kredki, 

zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na ostrych 

krawędziach. Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, wytrzymały 

na temperaturę do 80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie 

poliuretanu, z gładką powłoką. Nie może być przycinany. Mocowany 

za pomocą silikonu. • wym. 7 x 7 x 100 cm. Cena zawiera transport z 

montażem. 

 

8 

 

Część IV: zakup, dostawę i montaż sprzętów TIK,  
Sprzęty o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i 

użytkowych. 

 

 

1. Monitor interaktywny wraz z uchwytem i montażem: o poniższych minimalnych wymaganiach lub 

równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych – 4 sztuki 

Parametr Minimalna wartość wymagana – opis szczegółowy 

Technologia dotyku Podczerwień 

Przekątna 55’’ 

Panel/ rozdzielczość panelu 55’’ LED / 3840 x 2.160 

Czas reakcji / czas reakcji dotyku 8 ms 

Waga  ( bez opakowania) maksymalnie 45 kg 

Kąt widzenia 178 stopni 

Jasność 350 cd/m2 

Rozdzielczość matrycy /rozdzielczość w 

systemie operacyjnym 

4K / 4K z systemem optical bonding 

Szyba Szyba hartowana z powłoką Anti Glare 

Kontrast 4000:1 

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms 

Nagłośnienie  Wbudowane głośniki 2 x 15W 
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Poziom hałasu  Max 35 dB 

Wyjścia wbudowane HDMI x 1, Lan x1 

Wejścia wbudowane, porty komunikacyjne 

wbudowane 

HDMI 1.4 × 1 , USB(Touch) × 1, USB 2.0 × 3 Tył : HDMI 2.0 × 2, 

USB(Touch) × 1, USB 2.0 × 2 , VGA in + audio x 1, MIC x 1 , RS232 x 

1, SD card x 1, LANIN x 1 Słuchawkowe x 1 

 

Wbudowane moduły WiFi, Bluetooth 

Żywotność panelu Panel Led do 50 000 h 

Gwarancja producenta 5 lat, serwis wymiany One-to-One , wymagana gwarancja producenta, 

Oprogramowanie Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami, 

oprogramowanie w języku polskim 

Dodatkowa funkcjonalność  Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. W 

zastawie z monitorem dwa pisaki. 

- Aktualizacje oprogramowania monitora poprzez internet  

- wbudowane aplikacje pozwalają na jednoczesne pisanie dwoma 

kolorami w trybie białej tablicy. Technologia odczytywania dotyku jest 

w stanie rozpoznać grubość pisaka i przypisać do niej kolor,  

- Najmocniejsza generacja modułu Android dla monitorów w wersji 8.0 

oferuje wyjątkową wydajność systemu, który poradzi sobie z najbardziej 

wymagającymi aplikacjami np pliki 3D, duże rysunki techniczne, 

zaawansowane aplikacje edukacyjne  

- rozdzielczość 4K również w systemie operacyjnym, z technologią 

optical bonding. 

- Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu 

pozwalająca na połączenie z 8 komputerami lub urządzeniami 

mobilnymi. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu, dźwięku i dotyku.  

- program służący do komunikacji między urządzeniem mobilnym a 

komputerem PC i pozwalając m.in na przesyłanie obrazu w obie strony i 
kontrolowanie prezentacji. 

- interaktywne oprogramowanie  dla systemu Windows z uwagi na 

istniejące sieci w szkołach, które pozwala na przygotowanie lekcji. 

Obsługuje ten sam format plików co aplikacja białej tablicy w systemie 

np. Android, dzięki czemu ten sam plik można zacząć edytować na 

monitorze, a następnie dokończyć w aplikacji w systemie Windows  

-W cenie monitora musi zawierać się jego montaż ( wymagany 

uchwyt do monitora) i szkolenie dla użytkowników (trwające 

minimum min 2 h) 

• Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 

• Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie 

dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie 

serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 

 

 

 

2. Dywan interaktywny wraz z montażem – o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w 

zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych – 2 sztuki 

 

Parametr Minimalna wartość wymagana – opis szczegółowy 

Wbudowany projektor krótkoogniskowy Projektor szerokokątny, Jasność min 3200 ANSI lumenów, rozdzielczość 

12800 x 800 px, kontrast 13000:1 

komputer Wbudowany komputer PC, z dyskiem SSD 

Wbudowane porty, urządzenia, gry 2 gniazda USB, mikrofon producenta, Gniazdo video (HDMI), Gniazdo 

LAN, Gniazdo Audio, moduł WiFi, zestaw 100 interaktywnych gier i 

zabaw. 

Nagłośnienie Wbudowane głośniki stereo o mocy min. 20 W 

Zasilanie Zasilanie uniwersalne w zakresie 110-230 V.  
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Wyświetlanie obrazu Ze względów na bezpieczeństwo nie dopuszcza się wyświetlania obrazu z 

projektora przy pomocy luster lub mat odbijających. Ustawienie 

projektora wewnątrz urządzenia w pozycji pionowej. 

 

Dodatkowe wyposażenie. Pilot zdalnego sterowania, wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z 

obudową i z regulowaną wysokością do min. 450-550 mm, kabel 

zasilający. Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim. 

Opis dodatkowy Interaktywne urządzenie projekcyjne do ćwiczeń, gier i zabaw, które 

zawiera w zamkniętej obudowie m.in.: czujnik ruchu, projektor i 

komputer. Obsługa menu i wybór materiałów edukacyjnych mogą być 

przy pomocy ruchu rąk lub nóg oraz pilota zdalnego sterowania.  

Wbudowana funkcja: odtwarzania materiałów edukacyjnych, 

automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o zadanej godzinie, 

możliwości: podłączenia zewnętrznego komputera i wykorzystania 

interaktywnego urządzenia projekcyjnego do projekcji zewnętrznych 

materiałów edukacyjnych, podłączenia zewnętrznego systemu 

nagłośnienia, podłączenia do internetu lub sieci WiFi, zdalnego 

wykonywania uaktualnień oprogramowania za pomocą sieci Internet, 

zdalnego monitorowania parametrów pracy urządzenia, wykorzystania w 

dowolnym pomieszczeniu i na dowolnym podłożu. Wymiary 

wyświetlanego obszaru to min 2.2 x 3,5 m ( dla około 3m wysokości 

podwieszonego urządzenia) 

Urządzenie musi posiadać certyfikat CE z niezależnej jednostki 

notyfikowanej w Unii Europejskiej (nie dopuszcza się własnych 

zaświadczeń wydanych przez producentów dotyczących zgodności z CE) 
oraz certyfikat ISO. Certyfikaty będą weryfikowane w momencie 

dostarczenia sprzętu. W cenie wymagany montaż. 

Oprogramowanie- pakiet gier  W komplecie zestaw 100 gier i zabaw integracyjnych. Obszar 

EDU to około 130 edukacyjnych gier obejmujących ciekawe quizy 

z matematyki, przyrody, języka polskiego, historii, muzyki, 

plastyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz języka 

angielskiego), Gry wspomagają naukę poprzez ruch na każdym 

etapie nauki, Metodyka zawarta w grach jest zgodna z aktualną 

podstawą programową, a do pakietów dołączane są różne 

materiały wspomagające przeprowadzenie lekcji.  

Obszar REV zawiera pakiety specjalistyczne, przeznaczone do 

wspomagania terapii, rewalidacji i wyrównywania szans w szkole. 

Około 80 gier podzielonych na pakiety: REW, spektrum Autyzmu, 

Funkcje Wykonawcze lub Wczesne Czytanie. Ze względów 

terapeutycznych, gry zawarte w tym pakiecie powinny mieć 

bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła oraz zmniejszoną 

liczbę obiektów poruszających się na planszy. Wszystkie elementy 

aktywne powinny być większe, a dynamika gier spowolniona. Gry 

muszą być przystępne w odbiorze tak aby mogły stanowić 

narzędzie w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.  

 

 

3. Laptop z oprogramowaniem: : o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych – 4 sztuki 

 

Parametr Laptopa Opis szczegółowy -Minimalna wartość parametru : 

Ekran 
Matryca, 15,6” , powłoka -antyrefleksyjna, rozdzielczość: FullHD 

1920x1080,  

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

Procesor 

- procesor uzyskujący wynik co najmniej 3600 punktów w teście Pas-

smark 

– CPU Mark według wyników procesorów publikowanych  na stronie, 

na której musi znajdować się zaproponowany procesor: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Na dzień 20 czerwca 2021r. – wydruk załączony do zapytania 

ofertowego 

Lub 

Na dowolny dzień po 20 czerwca 2021 r. – należy załączyć wydruk z 

danego dnia potwierdzający osiągniecie 9500 punktów. 

 

Pamięć operacyjna Min 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, 

Dysk twardy SSd 

Min 256GB SSD zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 

komputerze po awarii. 

Miejsce na dodatkowy 

wewnętrzny dysk 

Możliwość montażu dysku SATA ( elementy montażowe w zestawie- 

sanki) 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 

dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki.  

Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa 

Karta sieciowa RJ 45  

Porty/złącza wbudowane 

Wbudowane porty i złącza: co najmniej 3 porty USB, wejście 

słuchawkowe/mikrofonowe, HDMI, RJ-45,  

Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych adapterów, 

Akcesoria wbudowane Kamera, mikrofon, głośniki stereo 

Klawiatura QWERTY 

Czytnik linii papilarnych  Tak 

Łączność - LAN 1Gb/s, WiFi  

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth  

Bateria Pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 360 minut 

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny dedykowany  

Dodatkowe wyposażenie  

(zewnętrzne) 

Zamawiający dopuszcza zestawy inne niż producenta. 

Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych urządzeń innych niż 

powyższe. Pozostałe minimalne wymaganie muszą być integralną częścią 

laptopa (wbudowane). 

BIOS   

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego 

z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 

- wersji BIOS  

- nr seryjnym komputera 

- ilości pamięci RAM 

- typie procesora i jego prędkości 

- modele zainstalowanych dysków twardych 

- model zainstalowanego napędu optycznego 

Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania 

poniższych czynnośći:  

- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku 

Możliwość włączenia/wyłączenia wymogu podania hasła przy 

uruchomieniu urządzenia (Power-On) 

Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkowania BIOS  

- Mozliwość włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU 

- Możliwość ustawienia kolejności bootowania 

- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI 

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 

podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu 

USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB 

są aktywne. 

Certyfikaty i standardy 

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu  lub równoważny w 

zakresie jakości prducenta 

- Deklaracja zgodności CE   

Szyfrowanie Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0 

Gwarancja  Min. 36 miesięczna producenta  
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Wsparcie techniczne producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i 

informacji produktowej. 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej 

zakupionego sprzętu  

- możliwość weryfikacji u producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu 

unikalnego numeru seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez 

Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

Wymagania dodatkowe 

System operacyjny: Na każdym z dostarczonych komputerów musi zostać 

zainstalowany system operacyjny - zgodny z Microsoft windows 10 

pro  w wersji polskiej, z uwagi na istniejące sieci w szkołach, 

zapewniający w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. 

Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019 wraz z obsługą programów 

dedykowanych – stworzonych pod system Windows 7, Vista, XP z 

zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności 

działania programów, systemu. Poprzez pełną funkcjonalność rozumie się 

brak konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego 

wyświetlenia pliku oraz poprawnego działania zdefiniowanych funkcji.   

Oprogramowanie biurowe: ainstalowane oprogramowanie biurowe: 

Minimalny standard: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji multimedialnych, klient poczty elektronicznej. 

Oprogramowanie musi w pełni wspierać standardy dokumentów .docx, 

.docm, .dotx, .dotm, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .xlam, .pptx, .pptm, 

.potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx. Poprzez pełne 
wsparcie rozumie się brak konieczności dokonywania jakichkolwiek 

zmian w celu poprawnego wyświetlenia pliku oraz poprawnego działania 

zdefiniowanych funkcji.   

Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane przez producenta 

laptopa. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów 

sprzętu i oprogramowania bezpośrednio u producenta komputera. 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez 

producenta sprzętu. Licencja dożywotnia. 

Wykonawca dostarczy do zamawiającego gotowy laptop wraz z 

uruchomieniem. 
 

Część V - zakup, dostawa i montaż sprzętów oraz urządzeń zewnętrznych placów zabaw. Sprzęty o poniższych 

minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

Lp. sztuk Nazwa  Opis szczegółowy – Minimalne wymagania 

1. 2 

Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na bulaj 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami. 

Cena obejmuje transport i montaż. 

2 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 
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funkcyj

na 

samolot  

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami. 

Cena obejmuje transport i montaż. 

3 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na rzut 

do celu 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,6 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 
bezpieczeństwa zgodnie z normami. 

Cena obejmuje transport i montaż. 

 

4 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na 

tablica 

kredowa 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,6 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 

5 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na 

kółko 

krzyżyk 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 

6 2 Panel 

edukacy

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 
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jny – 

ścianka 

funkcyj

na 

labirynt 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 

7 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na zegar 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 
 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony ( panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 

8 2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na 

liczydło 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony (panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 

9.  2 Panel 

edukacy

jny – 

ścianka 

funkcyj

na 

liczenie 

Pomoc naukowa zewnętrzna –Wymagania minimalne: 

Nogi konstrukcyjne - bezrdzeniowa kantówka drewniana zaokrąglona o przekroju 

koniczynka 95mm x 95mm malowana w kolorze złoty bursztyn Panele - płyta 

HPL/ HDPE. Elementy dachowe - trwała płyta HDPE. Kotwy - stal ocynkowana 

kąpielowo Zaślepki - tworzywo sztuczne Okres Gwarancji 48 miesięcy. 

Wymiary urządzenia: 1,0 x 1,0 m  

Wysokość urządzenia: 1,3 m. 

Maksymalna wysokość upadku: 0,1 m. 

Strefa zderzenia: 4,0 x 4,0 m2  

Powierzchnia zderzenia: 10 m  

Głębokość fundamentowania: 0,6 m 

 Panel może być połączony w zestawie z pozostałymi – w jednym ciągu lub z 

drugiej strony  (panele dwustronne) – wtedy zmianie ulegną strefy zderzania, strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z normami 

Cena obejmuje transport i montaż. 
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UWAGA: 

 

Minimalna wymagana gwarancja na wszystkie produkty to 24 miesiące, liczone od dnia odebrania zamówienia na 

podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry 

techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów  Wykonawca winien uznać, iż podano produkty 

przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o 

właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.                                                           
 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że 

wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają̨ parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 

zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, ilekroć występują 

nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne, wymiary, waga) sugerujące wyroby 

elementy konkretnych firm, producentów – Wykonawca winien przyjąć, że podano produkty przykładowe i podane cechy 

produktu są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów 

równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o 15% 

większe lub mniejsze co do podanych wymiarów i wagi. 

 

 

 

 


