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INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający: 
GGmmiinnaa  BBrrooddyy      reprezentowana przez    WWóójjttaa  GGmmiinnyy  BBrrooddyy  
27 – 230 Brody, ul. St. Staszica 3 

  

TTeelleeffoonn::      00--4411        227711  ––  1122  ––  0055  

FFaaxx::                    00--4411      227711  ––  1122  ––  3311  

ee--mmaaiill::  inwestycyjny.brody@vp.pl 

aaddrreess  iinntteerrnneettoowwyy::    www.brody.info.pl   www.bip.brody.info.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony 

 

3. Nazwa zadania: 

 
„Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu 

pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody” 

 

 

4. Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się: 
 
 Rozdział I:   Opis przedmiotu zamówienia 

 Rozdział II:  Zakres zamówienia 

 Rozdział III:  Instrukcja dla oferenta 

Rozdział IV:  Istotne postanowienia umowy 

  

 Załączniki: 

 

Nr 1 Formularz ofertowy 

 Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Nr 4    Przynależność do grupy kapitałowej 

Nr 5 Specyfikacja techniczna sprzętu 

 

5. Tryb udzielenia zamówienia  
 

5.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 

Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wraz ze zmianami 

opublikowanymi w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, a także wydane na 

podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 

zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

http://www.brody.info.pl/
http://www.bip.brody.info.pl/
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średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1735). 

5.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 

publicznych. 

5.3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz  

art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

5.4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5.5 Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę 

„Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 5.1. 
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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

Rozdział I 
(Opis przedmiotu zamówienia) 

1.  Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu 

pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody” 

 

Rozdział II 
(Zakres zamówienia) 

1. Przedmiot i zakres przedsięwzięcia: 
a. Zakres przedsięwzięcia obejmuje :  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomocy dydaktycznych i zabawek  

w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody 

realizowanego przez Gminę Brody/Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  

w Brodach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania  

dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.  

 

Zamówienie zostało podzielone na części: 

Część I  Meble, wyposażenie i sprzęt bhp 

Część II  Zabawki i pomoce dydaktyczne  

Część III  Artykuły plastyczne  

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1A do SIWZ. 

 

b. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 

Dostarczone materiały wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz 

dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych, fabrycznie nowe i wolne od 

obciążeń prawami osób trzecich. Winny spełniać wymogi norm UE, posiadać niezbędne 

certyfikaty bezpieczeństwa, atesty. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do okazania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw jakości i 

innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów. Dostarczony sprzęt ma 

posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim. 

Dostarczony sprzęt musi być wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych  

c. W ramach umowy Dostawca zainstaluje urządzenia oraz zapewni techniczne szkolenie 

nauczycieli z obsługi sprzętu w każdym oddziale przedszkolnym znajdującym się w przy 

Szkołach Podstawowych w następujących miejscowościach: Adamów, Brody, Lubienia.  

d. Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowany sprzęt – 3 lata.  

e. Jeżeli gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 

producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych 

materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie 
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zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie pod warunkiem 

zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 

materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie, i na ich podstawie 

zostanie podjęta przez Zamawiającego decyzja o akceptacji „równoważników” lub 

odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.  

 

f. Po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę w rozbiciu  

na poszczególne elementy.  

 

1.2. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

 
39162100-6, 39162110-9, 39161000-8, 35111300-9,30197000-6  
 

2. Oferty częściowe: 
a) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

b) Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) 

realizację zamówienia. 

c) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
     Zamówienie należy zrealizować w terminie: minimalny do 14 dni od daty podpisania 

umowy, maksymalny do 21 dni od daty podpisania umowy. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonana zostanie na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa  

w SIWZ Rozdział III.     
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Rozdział III 
(Instrukcja dla oferentów) 

1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 

ustawy pzp: 
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust.1  należy złożyć: 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy — wg wzoru załączonego do SIWZ — załącznik nr 2. 

1.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24. ust 1 i 2) – załącznik nr  3 do 

SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument 

musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

1.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej (wg. załącznika Nr 3 do SIWZ). 

1.4. Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postepowania, 

które Wykonawca powinien dołączyć do oferty: 

a) wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 1, 

b) dokument, z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę skład pełnomocnik lub podmiot występujący 

wspólnie, 

2. Oferty wspólne  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję, itp. 

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
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3. Podwykonawcy  

 Wykonawca wskaże, w ofercie w formularzu nr 1 (Formularz ofertowy) stanowiącym 

załącznik do specyfikacji, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

 W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże na formularzu nr 1 powyższych 

informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału 

podwykonawców.  

W przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się w złożonej ofercie na zasoby 

podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych w dołączonej informacji Zamawiający zobowiązany jest podać nazwę 

podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia, jaką będzie on wykonywał.  

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przedkładania Zamawiającemu: 

  

4. Sposób przygotowania oferty: 

4.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

4.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

4.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być 

trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). 

Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób  

i parafowane przez Osoby Uprawnione.  
4.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do 

Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy.  

4.5 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w  postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 

     Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. 

4.6 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

póz. 1503, z późn. zm.) rozumie się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca (oferent) 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

4.7 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (firmy) 
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były przez Wykonawcę (oferenta) złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie                          

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie                          

od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

 

5. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
a) Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub 

opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu 

otwarcia ofert. 

b) Na opakowaniu - opakowaniach należy umieścić: 

- pieczęć oferenta (nazwę i adres) 

- napis: 

„PRZETARG NIEOGRANICZONY 
„Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu 

pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody 

Nie otwierać do dnia 14.07.2015r. do godz. 1000 ”  

 

6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 
1.Wypełniony formularz ofertowy. 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu określone w rozdziale III pkt 1 SIWZ. 

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ i nieuzupełnienie ich zgodnie  

z zapisem art. 26 ust. 3 pzp, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  

(np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania i odrzucenie oferty. 

 

7. Obowiązki oferenta: 
a) Zapoznanie się z wielkością przedmiotu zamówienia zadanie wszelkich pytań 

niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. 

b) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

8. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej: 
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. 

dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną pod warunkiem ich pisemnego 

potwierdzenia.  
b) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji 

przetargowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień, stosownie do postanowień art. 38 

ustawy pzp. 

c) Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach 

może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany w formie uzupełnienia (aneksu) 

Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Oferentom, którym przekazał SIWZ oraz 

zamieści na stronie internetowej, na której znajduje się SIWZ.  

d) W przypadku określonym w pkt. „c” zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach.  

e) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów. 

f) Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami: 

-  Mateusz Bidziński – tel. (041) 271 12 05  – w sprawach proceduralnych, 

-  Monika Sadowska – tel. (041) 271 12 09 – w sprawach przedmiotu 

zamówienia. 
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9. Okres związania ofertą: 
a) Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

ostatecznego terminu składania ofert. 

b) W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w pkt.6.a., zamawiający  może tylko raz zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Miejsce i termin składania ofert: 
a) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy   

w Brodach ul. St. Staszica , 27 – 230 Brody  pokój nr 101 (sekretariat) w terminie do 

dnia 14.07.2015 roku do godziny 945.  
b) Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a”  zostaną zwrócone oferentom bez 

otwierania. 

11. Otwarcie i badanie ofert: 
a) Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu   

14.07.2015 r. o godz. 1000  do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Brodach 

ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody) do pok. nr 102. 

b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy oferentów, a także 

przedstawi informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania.  

c) Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 

ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle oferentowi te  informacje. 

d) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

e) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

oferentów, którzy złożyli oferty. 

f) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jest nie zgodna z ustawą, 

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 

na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędy  

w obliczeniu ceny, 

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

g) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

12. Wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1.  Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia w formularzu 

oferty ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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2. W formularzu oferty, w miejscu przeznaczonym do podania ceny zadania, Wykonawca 

winien podać wartość brutto, wartość netto oraz wartość podatku VAT.  

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszt dostarczenia, instalacji 

i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

4. Oferowana cena ryczałtowa wykonania zamówienia jest ostateczna i Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 K.C.). 

5. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego  

w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Oceny ofert dokona komisja przetargowa – wybierając ofertę  najkorzystniejszą  

w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Kryterium  Waga 

1 Cena (C) 90% 

2 Termin realizacji (T) 10% 

 

a) Cena oferty – waga 90 % (90 pkt maksymalnie) 

 W trakcie oceny punktacja zostanie wyliczona wg następującego wzoru: 

 C = (Cena najniższa spośród złożonych ofert / Cena oferty badanej) x 90 

b) Termin realizacji (min. termin 14 dni, max. termin 21 dni) – waga 10% (10 pkt 

maksymalnie) 

W trakcie oceny punktacja zostanie wyliczona wg następującego wzoru: 

T = (najkrótszy możliwy termin realizacji / termin realizacji oferty badanej) x 10 

Przy czym Zamawiający zastrzega najkrótszy możliwy termin realizacji - 14 dni od daty 

podpisania umowy, maksymalny termin 21 dni od daty podpisania umowy. 
 

2. Łączna ilość punktów oferty stanowi suma ilości punktów uzyskanych w kryterium Cena 

i ilości punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji”. 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

16. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

między zamawiającym a wykonawcą: 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej.  

 

17. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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18. Udzielenie zamówienia: 
a) Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać 

najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie 

otrzyma największą ilość punktów. 

b) Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz 

na stronie internetowej. 

c) O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o terminie po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia może być zawarta, zamawiający niezwłocznie 

powiadomi wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. 

 

19. Pouczenie o środkach odwoławczych: 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 

Odwołanie  

1. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie od następujących czynności 

zamawiającego: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminach i na zasadach określonych w dziale 

VI ustawy prawo zamówień publicznych. 
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Rozdział IV 
(Istotne postanowienia umowy dla części I) 

 
UMOWA Nr ……………………………. 

zawarta w dniu …………2015r. w Brodach, pomiędzy: 

Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 

Wójt Gminy Brody        Marzena Bernat  

Przy kontrasygnacie Skarbnika     Dorota Dyka 

zwaną dalej "Zamawiającym"  

a   

.................................................................... NIP.................................................................. 

 

.................................................................... reprezentowanym przez : 

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

 

zwaną dalej “Wykonawcą”, 

w  rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie przepisów ustawy Prawa zamówień 

publicznych, została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  

„Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu 

pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody” 

    zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, 

wolny od wad, oryginalnie zapakowany. 

3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie dokumentacja w języku 

polskim opisująca wykorzystanie wszystkich możliwości sprzętu. 

4. Sprzęt musi posiadać certyfikat oraz być opatrzony znakiem CE potwierdzającym jego 

zgodność z zasadniczymi wymaganiami, Dostawca wraz ze sprzętem załączy wymienione 

dokumenty. 

§ 2 

Terminy realizacji umowy 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 

a) wykonawca dostarczy przedmiot umowy do poszczególnych oddziałów przedszkolnych do 

…… dni od daty podpisania umowy. 

b) za termin zakończenia dostawy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu docelowej instalacji. 

4. W ramach umowy Dostawca zainstaluje urządzenia oraz zapewni techniczne szkolenie 

nauczycieli z obsługi. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi: netto ...............PLN, podatek VAT ......................... PLN, brutto ....... PLN 

(słownie:......................................) 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz 

niezbędne do wykonania zamówienia w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw 

autorskich.  

3. Wynagrodzenie przez cały okres realizacji umowy jest stałe. 

4. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za 

prawidłowe oszacowanie przedmiotu umowy. 

5. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę po 

wykonaniu, rozliczeniu i odebraniu bez zastrzeżeń całości zadania określonego w § 1 

umowy. 

6. Wykonawca wystawi fakturę w rozbiciu na poszczególne elementy dostawy. 

§ 4 

Warunki płatności 
1. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w 

terminie do 30 dni od dnia jej przedłożenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy 

nr……………………………….………………… Termin zapłaty stanowi dzień dokonania 

polecenia przelewu bankowego. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót bez uwag. 

§ 5 

Podwykonawcy 
1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 

finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za 

wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 

bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę niniejszego zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
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informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na koszt wykonawcy lub odpowiedzialność 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 

nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy.  

9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców  

i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia.  

§ 6 

Warunki realizacji prac 
1. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień. 

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie  

w wyniku realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego  

w wyniku realizacji przedmiotu umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  

i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

§ 7 

Obowiązki stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dostępu do miejsc instalacji,  

b) odbioru przedmiotu umowy, 

c) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonaną dostawę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

ofertą, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

b) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia  

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

c) usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych zadania, stwierdzonych  

w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do 

wykonania ponownego odbioru;      
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d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jeżeli wskutek wad 

przedmiotu umowy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania z projektu systemowego. 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy  będzie..................................................  

2. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag,  

4. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  

w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego 

uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich 

nieuwzględnienia. 

§ 9 

Gwarancja 
1. Termin rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy kończy się w terminie 

wyznaczonym w ust. 3 dla okresu gwarancji . 

2. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

3. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości 

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad 

w terminach ustalonych z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie 

do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6. 

6. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym 

terminie. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym 

terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy.  

8. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację 

zainstalowanego sprzętu i urządzeń w języku polskim. 

9. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części 

zamienne zalecane przez producenta. 

10. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności –

niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 

11. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady rzeczy, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. 

12. Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu 

Cywilnego regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego  

i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę  

i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na 

Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą 

Zamawiającego. 

§ 10 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej :  

a) przypadku  niezapłacenia lub nieterminowego zapłacenia wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki wskazanego w  §3 ust. 1 umowy, 
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b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,2%,  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w  §3 ust. 1 

umowy, 

c) nieprzedłożenia poświadczonego przez wykonawcę, za zgodność z oryginałem, odpisu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2%,  wynagrodzenia umownego  

brutto wskazanego w  §3 ust. 1 umowy, 

d) w przypadku przewidzenia w umowie o podwykonawstwo terminu płatności 

wynagrodzenia, dłuższego niż 30 dni i  pomimo zastrzeżeń Zamawiającego do projektu 

umowy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom , w wysokości 0,2%,  

wynagrodzenia umownego  brutto wskazanego w  §3 ust. 1 umowy, 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,01% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia, wyznaczonego do ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że kary umowne z tytułu usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze podlegają kumulacji z karami przewidzianymi w ust. 1. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych. 

9. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmowy odbioru i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej 

wymienionego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 10. 

2. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają 

one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do obniżenia odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od 

umowy odstąpić. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 

umowy. 
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, 

postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez 

podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w 

stan likwidacji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania stosownie do 

zapisów zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy. 

§ 12 

Odbiór końcowy robót 
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony 

odbiór końcowy dostawy.              

2. Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego dostawy. 

3. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru przekaże 

Zamawiającemu wszystkie karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i inne dokumenty 

niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że dostawa została zakończona, a ewentualne usterki usunięte w 

porozumieniu z Wykonawcą, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania 

wniosku o których mowa w ust. 2 wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy i sporządzi protokół 

końcowy zdawczo-odbiorczy w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 

§ 13 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej 

w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w 

terminie o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić 

do Sądu. 

4. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z 

realizacji niniejszej umowy.              

5. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo budowlane nie 

stanowi inaczej. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy. 

 

              ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 
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Rozdział IV 
(Istotne postanowienia umowy dla części II, III) 

 
UMOWA Nr ……………………………. 

zawarta w dniu …………2015r. w Brodach, pomiędzy: 

Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 

Wójt Gminy Brody        Marzena Bernat  

Przy kontrasygnacie Skarbnika     Dorota Dyka 

zwaną dalej "Zamawiającym"  

a   

.................................................................... NIP.................................................................. 

 

.................................................................... reprezentowanym przez : 

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

 

zwaną dalej “Wykonawcą”, 

w  rezultacie  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie przepisów ustawy Prawa zamówień 

publicznych, została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  

„Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu 

pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody” 

    zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy, 

wolny od wad, oryginalnie zapakowany. 

3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie dokumentacja w języku 

polskim opisująca wykorzystanie wszystkich możliwości sprzętu. 

4. Sprzęt musi posiadać certyfikat oraz być opatrzony znakiem CE potwierdzającym jego 

zgodność z zasadniczymi wymaganiami, Dostawca wraz ze sprzętem załączy wymienione 

dokumenty. 

§ 2 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 

a) wykonawca dostarczy przedmiot umowy do poszczególnych oddziałów przedszkolnych do 

…… dni od daty podpisania umowy. 

b) za termin zakończenia dostawy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy na adres szkoły wskazany w zamówieniu  

3. Podczas dokonywania odbioru,  przeprowadzona zostanie weryfikacja  mająca na celu 

wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy  spełnia wymagania określone 

w zamówieniu. 

5. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje, 
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certyfikaty-  dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp. 

6. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za 

dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające  się usunąć, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, 

usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole 

odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu 

ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i / lub usterek, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

dokona odbioru przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Z ramienia zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest  Pani 

Monika Sadowska 

2. Z ramienia wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym 

jest………………………………….......................  

§ 4 

1. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie płatne w formie przelewu bankowego na rachunek 

wykonawcy na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury. 

2. Ustala się termin zapłaty faktur w ciągu 30 dni od daty otrzymania ich przez 

zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty ustala się dzień zejścia środków z rachunku zamawiającego.  

§ 5 

Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy do pełnej wysokości powstałej szkody.  

§ 6 

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

okoliczności istotnych dla zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

§ 7 

Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd Rejonowy  

w Starachowicach.  

§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego dotyczące umów dostawy oraz przepisu ustawy prawo zamówień publicznych . 

§ 10 

Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden 

wykonawca. 

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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                                                                                                                             Załącznik Nr 1 

Dnia ...................................2015 r. 

 

                 pieczęć oferenta 

OO  FF  EE  RR  TT  AA                                            

Gmina Brody 

ul. St. Staszica 3 

27 – 230 Brody  

  

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO pn. „Dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych  

i zabawek w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie 

Brody” 

 

OFERUJEMY   wykonanie Części I  Meble, wyposażenie i sprzęt bhp za   cenę  

………………zł /  netto   

słownie złotych: ………………..…………………………………..….…………………………..… 

podatek VAT  ………. %    ……….. zł   

słownie złotych:……………………………………..…………………………...…………………… 

……………. zł /  brutto 

słownie złotych: ………………………………………..…………………………………………….. 

 

 

OFERUJEMY   wykonanie Części II  Zabawki i pomoce dydaktyczne za   cenę  

………………zł /  netto   

słownie złotych: ………………..…………………………………..….…………………………..… 

podatek VAT  ………. %    ……….. zł   

słownie złotych:……………………………………..…………………………...…………………… 

……………. zł /  brutto 

słownie złotych: ………………………………………..…………………………………………….. 

 

OFERUJEMY   wykonanie Części III  Artykuły plastyczne  za   cenę  

………………zł /  netto   

słownie złotych: ………………..…………………………………..….…………………………..… 

podatek VAT  ………. %    ……….. zł   

słownie złotych:……………………………………..…………………………...…………………… 

……………. zł /  brutto 

słownie złotych: ………………………………………..…………………………………………….. 

 

* należy wypełnić podając cenę tylko w  tej części, na którą Wykonawca składa ofertę  
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  

 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ….... dni od daty 

podpisania umowy. 

     (Zamówienie należy zrealizować w terminie: minimalny do 14 dni od daty podpisania 

umowy, maksymalny do 21 dni od daty podpisania umowy) 
 

3. UWAŻAMY SIĘ  za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu 

terminu do składania ofert. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ  udzielić gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

5. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania zamówienia. 

 

6.  OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami  umowy zawartymi w 

projekcie  umowy  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od…... do ….. informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji. 

 

8. OŚWIADCZAMY, że zamierzamy / nie zamierzamy ** powierzyć wykonanie części  

zadania przedmiotu zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom 1 
.............................................................................................................................................

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

(zakres przedmiotowy robót) 

 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na……… stronach. 

10.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

itd. 

……………………………………………………………………………………………………… 

              

 

............................, dnia __ __  2015 roku 
   (miejscowość) 

____________________________________ 
pieczątka i podpis osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

                                                 

1 - w  przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom do oferty należy dołączyć  

informację, którą część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca powołał 
się w złożonej ofercie na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 200 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w celu wskazania spełnienia warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, w dołączonej informacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę 
podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia jaką będzie on wykonywał.  
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Załącznik nr 1A do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI  I 

PROPONOWANEGO WYPOSAŻENIA 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 

 
Lp. 

 

Urządzenie/ 

oprogramowanie 

Opis wyposażenia Jed. 

miary 
Ilość Proponowane 

wyposażenie 

Wartość 

jedn. netto 

Wartość 

netto 

Kwota 

podatku VAT 

Cena brutto z 

podatkiem VAT 

 Oddział Przedszkolny przy  Szkole Podstawowej  w  ADAMOWIE 

1 Termos stalowy z pompką  Termos stalowy z pompką  poj.  min 3,5 l szt. 2      

2 Pojemnik termoizolacyjny Pojemnik termoizolacyjny min.  poj. 38 l szt. 2      

3 Zestaw naczyń dla dzieci  
 

Zestaw zawiera 18 szt. kubek 0,25l - 6 szt. talerz płytki 
195 - 6 szt. salaterka 120 - 6 szt. Szkło hartowane.  

kpl. 2      

4 Czajnik elektryczny 
 

Czajnik elektryczny o mocy 2200 W i pojemności min. 1.7 l, z 
wyjmowanym filtrem antywapniowym, obrotową podstawą, 

wskaźnikiem poziomu wody, blokadą pokrywy, podświetlanym 

włącznikiem, automatycznym wyłączeniem po zagotowaniu oraz 

zabezpieczeniem przed przegrzaniem. 

szt. 1      

5 Filtr wody 

 

Dzbanek filtrujący o pojemności min. 3.5 litra; pojemność wody 

filtrowanej min. 2 litra. Posiada elektroniczny wskaźnik wymiany 

wkładu; mechanizm automatycznego przelewu; miękki uchwyt oraz 
antypoślizgową podstawę. 

szt. 1      

6 Mikrofalówka 

 

Kuchenka mikrofalowa, minimalne wymagania:  

Pojemność [l]: 20, Sterowanie: Elektroniczne 
Moc mikrofali [W]: 800, Moc grilla [W]: 1000 

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla, rozmrażania, minutnikiem, 

wyświetlaczem cyfrowym,  oraz zabezpieczeniem przed dziećmi, z 7 
poziomami mocy oraz 6 automatycznymi programami gotowania, 

sterowana elektronicznie. 

szt. 1      

7 Sztućce dla dzieci  

 

Zestaw:  48 szt. łyżka 12 szt., widelec 12 szt., nóż 12 szt., łyżeczka 12 

szt. inox 18/0  

kpl. 2      

8 ZESTAW MEBLI - 

meblościanka 
 

Zestaw mebli o długości nie mniejszej niż 375 cm. W skład zestawu  

wchodzą cztery szafki o rożnej wysokości: szafka z półkami 2 szt., 
szafka z 8 szufladami, wysoka szafa z czterema drzwiczkami o 

wysokości min. 185 cm i szerokości min. 90 cm. 

szt. 1      

9 Wykładzina 
dywanowa 25m2 

 

Wykładzina teksturowana o wysokiej wydajności zużycia. Wykonane są 
z  poliamidu, antystatycznego . Certyfikowana jako trudnopalna klasy 

CFL-S1.  

szt. 1      
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10 Biurko dla 
nauczyciela  

 

Biurko wykonane z laminowane płyty wiórowej w tonacji brzozy, z 
kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę 

z zamkiem. Blat z zaokrąglonymi narożnikami 

Wym. ok.  110 x 70 x 73 cm 

szt. 1      

11 Krzesło wysokie  
 

Wygodne krzesło do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas 
szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał 100% włókno 

syntetyczne. Stelaż krzesła wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze 

czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. wys. 47 cm 

szt. 1      

12 Stół przedszkolny 

 

Stół w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionym blatem o gr. 25 mm, 

wykończonym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Okrągłe 

drewniane nogi z regulowaną wysokością mocowane za pomocą 
metalowych pierścieni, zwiększających ich stabilność i wytrzymałość.  

Wym. blatu  ok. 120 x 75 cm. 

szt. 7      

13 Krzesełko przedszkolne Krzesła zgodne z normą PN-EN 1729-1: 2007 oraz 
PN-EN 1729-2: 2007, wysokość siedziska: 35 cm, szer. 33 cm 

 

szt. 14      

14 Pufa  

 

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. 

Wypełnienie z pianki. 
śr. 35 cm, • wys. 30 cm  

szt. 12      

15 Kanapka śpiący miś 

 

Kanapka utrzymana w wesołych kolorach, z oparciem w kształcie 

śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów.  

wym. ok. 100 x 55 x 60 cm,  wys. siedziska 22 cm 

szt. 1      

16 Gruszka mała 

 

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się 

kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, 
którą łatwo utrzymać w czystości. waga ok. 4 kg  śr. 80 cm  wys. 60 cm  

szt. 12      

17 Szatnia dla 5 dzieci 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 

klonu. Półka, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty  ażurowa. Szatnia może 

być uzupełniona kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 

wym. ok.  110 x 50 x 130 cm 

szt. 3      

18 Regał 
 

Regały metalowe z 4 półkami. Perforacja słupków nośnych 
umożliwiająca dowolną regulację odstępów między półkami. Obciążenie 

półki do 40 kg.  

wym. 85 x 40 x 170 cm 

szt. 2      

19 Metalowa szafa gospodarcza 

 

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana  z blachy stalowej pokrytej 

farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki 

oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z 
trzypunktowym ryglowaniem. W jednej części  4 półki, w drugiej drążek 

na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza 

podzielona na komorę w kształcie litery ”L”, na jedną komorę skrytkową 
o wymiarach ok. 260x290x490 i na trzy komory 

skrytkowe o wymiarach ok.  330x290x490mm.  

wym. ok.  60 x 49 x 180 cm 

szt. 1      
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20 Gaśnica przeciwpożarowa 
4kg ABC  

 

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, 
który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe 

przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlegający kontrolnym 

badaniom UDT. Posiadający możliwość wielokrotnego napełniania. 
Spełniający wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy 

Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.  

Dane techniczne: Skuteczność gaszenia- 21A 113 BC, Masa środka 
gaśniczego- ok. 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita – ok. 6,8 kg, 

Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość ok. 

- 47 cm 

szt. 1      

21 Oznaczenia 
ewakuacyjne - 8szt 

 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii 
fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 

cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia 
drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w 

dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1,  
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek 

drogi ew, kuacyjnej- strzałka, Wyjście ewakuacyjne-napis 

kpl 1      

22 Apteczka z kompletnym 

wyposażeniem  
 

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm 

Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska 
elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 

7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc 

ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. 
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt 

kpl. 1      

23 Zabezpieczenie gniazdek 

elektrycznych  
 

Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chroniących przed włożeniem do 

nich palca lub przedmiotów, pasujące do gniazd z uziemieniem i bez 
uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka.  

8 szt. 

 

kpl 2      

24 Zabezpieczenie 
narożników 

miękkie, 4szt 

 

Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt. wym. ok 
4 x 4 cm wys. 2 cm  Cechy główne produktu: chroni przed 

niebezpiecznymi urazami głowy zapewniający optymalną ochronę 

narożników stołów i innych mebli. Nakładki samoprzylepne, 
nietoksyczne, zgodne z normą EN 73-3 wolne od PVC i jakichkolwiek 

plastyfikatorów, podlegający recyklingowi. 

kpl. 2      

25 Szafka medyczna ze stali 
nierdzewnej 

 

Wisząca szafka metalowa z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem 
magnetycznym. Wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. wym. 50 x 40 

x 25 cm,  

szt. 1      

26 Instrukcja udzielania 
pierwszej pomocy 

 

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm. 
 

 

 
 

 

szt. 1      
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 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brodach  

27 Czajnik elektryczny 
 

Czajnik elektryczny o mocy 2200 W i pojemności min. 1.7 l, z 
wyjmowanym filtrem antywapniowym, obrotową podstawą, 

wskaźnikiem poziomu wody, blokadą pokrywy, podświetlanym 

włącznikiem, automatycznym wyłączeniem po zagotowaniu oraz 
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. 

szt. 1      

28 Sztućce dla dzieci  

 

Zestaw:  48 szt. łyżka 12 szt., widelec 12 szt., nóż 12 szt., łyżeczka 12 

szt. inox 18/0  

kpl. 2      

29 ZESTAW MEBLI - 

meblościanka 

 

Zestaw mebli o długości nie mniejszej niż 375 cm. W skład zestawu  

wchodzą cztery szafki o rożnej wysokości: szafka z półkami 2 szt., 

szafka z 8 szufladami, wysoka szafa z czterema drzwiczkami o 
wysokości min 185 cm i szerokości min 90 cm. 

szt. 1      

30 Wykładzina 

dywanowa 15m2 

 

Naturalna wykładzina. Skład: 80% wełny koziej, 20% wełny owczej, 

klejone naturalnym lateksem z podłożem z juty (ze względu na naturalne 

włosie nasycenie koloru może nie być jednolite). Wykładzina 
posiadająca wysoką odporność na brud.  Utrzymująca odpowiedni 

poziom wilgotności, posiadająca właściwości antyalergiczne i 
antystatyczne. Wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne 

(wykładzina nie prujaca się), nie wymagająca obszywania oraz 

posiadająca wszystkie wymagane certyfikaty. Szerokość wykładziny 2 
mb.  

szt. 1      

31 Biurko dla 

nauczyciela  

 

Biurko wykonane z laminowane płyty wiórowej w tonacji brzozy, z 

kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę 

z zamkiem. Blat posiadający  zaokrąglone narożniki 
Wym. ok.  110 x 70 x 73 cm 

szt. 1      

32 Krzesło wysokie  

 

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska ustawiana za 

pomocą podnośnika pneumatycznego w dowolnej pozycji. Dodatkowo 
regulacja  odległość oraz kąt nachylenia oparcia względem siedziska. 

Stabilna, pięcioramienna podstawa zwiększająca komfort użytkowania.  

szt. 1      

33 Stół przedszkolny 

 

Stół w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionym blatem o gr. 25 mm, 

wykończonym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Okrągłe 
drewniane nogi z regulowaną wysokością mocowane są za pomocą 

metalowych pierścieni, zwiększających ich stabilność i wytrzymałość.  

 wym. blatu  ok. 120 x 75 cm. 

szt. 7      

34 Krzesełko przedszkolne Krzesła zgodne z nową normą PN-EN 1729-1: 2007 oraz 

PN-EN 1729-2: 2007, wysokość siedziska: 35 cm, szer. 33 cm 

szt. 14      

35 Roleta  (wymiar okna 

3,2x1,65m) 

Wraz z montażem 

rolety okienne wewnętrzne materiałowe o gładkiej strukturze, gramatura 

170-190g/m2, grubość 0,4-0,5 mm 

- przepuszczalności światła średnia (30-40%) 
- napęd łańcuszkowy samohamujący 

- kolor mechanizmu biały 

- wymiar wnęki okiennej : 
1,65 x 3,2 m – 3 sztuki  

- roleta montowana bez prowadnic nad wnęką okienną 

szt. 3      
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36 Pufa  
 

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. 
Wypełnienie z pianki. 

•śr. 35 cm, • wys. 30 cm  

 

szt. 16      

37 Kanapka śpiący miś 
 

Kanapka utrzymana w wesołych kolorach, z oparciem w kształcie 
śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 

łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. • wym.  

ok. 100 x 55 x 60 cm  wys. siedziska 22 cm 

szt. 1      

38 Gruszka mała 

 

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się 

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

którą łatwo utrzymać w 
czystości. waga  ok4 kg  śr. 80 cm  wys. 60 cm  

szt. 16      

39 Szatnia dla 5 dzieci 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 

klonu. Półka, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 
haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty  ażurowa. Szatnia może 

być uzupełniona kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. 

wym. ok.  110 x 50 x 130 cm 

szt. 3      

40 Regał 
 

Regały metalowe z 4 półkami. Perforacja słupków nośnych umożliwia 
dowolną regulację odstępów między półkami. Maksymalne obciążenie 

do 40 kg.  wym. 85 x 40 x 170 cm 

szt. 2      

41 Metalowa szafa gospodarcza 
 

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana  z blachy stalowej pokrytej 
farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki 

oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym z 

trzypunktowym ryglowaniem. W jednej części  4 półki, w drugiej drążek 

na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza 

podzielona na komorę w kształcie litery ”L”, na jedną komorę skrytkową 

o wymiarach ok. 260x290x490 i na trzy komory 
skrytkowe o wymiarach ok.  330x290x490mm.  

wym. ok.  60 x 49 x 180 cm 

szt. 1      

42 Gaśnica przeciwpożarowa 

4kg ABC  
 

Gaśnica wyposażona w zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia, 

który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe 
przerwanie gaszenia, zbiornik gaśnicy nie podlegający kontrolnym 

badaniom UDT. Posiadający możliwość wielokrotnego napełniania. 

Spełniający wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy 
Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.  

Dane techniczne: Skuteczność gaszenia- 21A 113 BC, Masa środka 

gaśniczego- ok. 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita – ok. 6,8 kg, 
Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość ok. 

- 47 cm 

szt. 1      

43 Oznaczenia 
ewakuacyjne - 8szt 

 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii 
fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 

cm. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1, Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 
schodami w dół 1, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w 

dół 2, Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1,  

kpl 1      
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Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, Kierunek 
drogi ew, kuacyjnej- strzałka, Wyjście ewakuacyjne-napis 

44 Apteczka z kompletnym 
wyposażeniem  

 

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm 
Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska 

elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster mały 1,9 x 

7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc 
ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt 

kpl. 1      

45 Zabezpieczenie gniazdek 

elektrycznych  

 

Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chroniących przed włożeniem do 

nich palca lub przedmiotów, pasujące do gniazd z uziemieniem i bez 

uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka.  

8 szt. 

 

kpl 2      

46 Zabezpieczenie 

narożników 

miękkie, 4szt 
 

Miękkie zabezpieczenia narożników wykonane z pianki. 4 szt. wym. ok 

4 x 4 cm wys. 2 cm  Cechy główne produktu: chroni przed 

niebezpiecznymi urazami głowy zapewniający optymalną ochronę 
narożników stołów i innych mebli. Nakładki samoprzylepne, 

nietoksyczne, zgodne z normą EN 73-3 wolne od PVC i jakichkolwiek 

plastyfikatorów, podlegający recyklingowi. 

kpl. 2      

47 Szafka medyczna ze stali 
nierdzewnej 

 

Wisząca szafka metalowa z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem 
magnetycznym. Wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. wym. 50 x 40 

x 25 cm,  

szt. 1      

48 Instrukcja udzielania 
pierwszej pomocy 

 

Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. wym. 25 x 35 cm. szt. 1      

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubieni  

49 Szafka uniwersalna Szafka o wymiarach 107x45x90 cm. Wykonana z płyty wiórowej w 

tonacji brzozy, z elementami z płyty MDF laminowanej, w kolorze 
zielonym. Wyposażona w jedną dużą szufladę z licznymi przegródkami i 

dwie szuflady mniejsze, które umożliwiają porządkowanie drobnych 

przedmiotów: akcesoriów sportowych lub plastycznych, instrumentów 
itp. Duże przestrzenie pomiędzy szufladami pozwalające na ustawienie 

wysokich pomocy typu globus, mikroskop czy farby, boczna kieszeń 

przeznaczona jest na rulony papierów, mapy itp. 

szt. 1      

50 Szafka narożna Szafka z drzwiczkami o wymiarach 77x77x90 cm z 2 półkami. 

Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z elementami z płyty 

MDF laminowanej, w kolorze zielonym. 

szt. 1      

51 Słupek z czterema szufladami Szafka o wymiarach 50x45x189 cm, z czterema szufladami, wyposażona 
w 1 półkę w górnej części. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji 

brzozy, z elementami z płyty MDF laminowanej, w kolorze zielonym. 

szt. 1      

52 Komoda  Komoda z czterema dużymi szufladami o wymiarach 94 x 45 x 90 cm. 
Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z elementami z płyty 

MDF laminowanej, w kolorze zielonym. 

szt. 1      
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53 Krzesło obrotowe Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i 
siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W 

modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: 

regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia 
oparcia względem siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska 

odbywająca się za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki z 

regulowaną wysokością zapewniające ergonomiczne ułożenie 
przedramienia względem tułowia. Materiał 100 % poliestru. 

szt. 1      

54 Bajkowe biurko Biurko o wymiarach ok. 110x70x70 cm, wykonane z laminowanej płyty 

wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. 

Wyposażone w szufladę i szafkę z zamkiem. 

szt. 1      

55 Stoliczek do kącików Mały stolik w tonacji brzozy, wykonany z wiórowej płyty, dostosowany 

do dziecięcych kącików zabaw lub bibliotecznych. Wymiary 80x50x40 

cm. 

szt. 1      

56 Tablica kredowa zielona Tablica kredowa zielona o powierzchni magnetycznej, lakierowanej lub 

ceramicznej, o wymiarach 100x85 cm. Rama wykonana z profilu 

aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi 
narożnikami. Dodatkowo produkt wyposażony jest w wygodną półkę na 

całej szerokości, która zmieści wszystkie niezbędne przybory. 

szt. 1      

57 Regał z półkami Regał z półkami o długości ok 2,5 m, przeznaczony do przechowywania 

prac i teczek uczniów. Regał składający się z 27 zamykanych półek 
(3x9) i dwóch nadstawek. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, 

z kolorowymi elementami z płyty MDF laminowanej. 

szt. 1      

58 Tablica korkowa  Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 

ogłoszeń szkolnych, o wymiarach 90x150 cm. 

szt. 1      

59 Tablica korkowa  Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 

ogłoszeń szkolnych, o wymiarach 60 x 120 cm. 

szt. 1      

60 Dwustronna biblioteczka z 

jeżykami 

Biblioteczka z aplikacjami jeży z jabłkami po bokach regału. Stanowi 

dekorację pokoju zabaw dla dzieci, która rozbudza wyobraźnię i zachęca 
do sięgania po książki umieszczone w biblioteczce. Wyposażona w 3 

półki z przegrodą z obu stron. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji 

brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF.  
Wymiary 76 x 72 x 86 cm. 

szt. 1      

61 Meblościanka Meblościanka, złożona z dwóch wysokich szaf, wyposażonych w 8 

szuflad i szafkę z drzwiczkami, z regulowaną wysokością półek,  słupek 
z 5 półkami, z regulowaną wysokością, szafki z półkami, w tym jedna z 

drzwiczkami oraz dwie szafki wiszące z drzwiczkami, a także szafkę z 8 

półkami, wyposażoną z dwie pary drzwiczek. Długość zestawu ok 5,2 m. 
Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z elementami z płyty 

MDF laminowanej w kolorze pomarańczowym i żółtym. 

szt. 1      

62 Pojemnik transparentny 2l Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, 

gier i różnych drobiazgów, o pojemności 2 l i  
wymiarach 20,5 x 17 x 9,5 cm.  

szt.. 3      

63 Pojemnik transparentny 8l Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, 

gier i różnych drobiazgów, o pojemności 8 l i wymiarach 33 x 25x 19cm 

szt.. 4      
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64 Pojemnik transparentny 13l Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, 
gier i różnych drobiazgów o pojemności 13 l  

i wymiarach 38 x 28,5 x 21,6 cm. 

szt.. 4      

65 Pojemnik transparentny 18l Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, 

gier i różnych drobiazgów o pojemności 18 l i wymiarach 43 x 33 x 21,4 
cm. 

szt. 2      

66 Kanapa duża  Kanapa zielona, wysokość siedziska 35 cm, o wymiarach 100 x 60 cm, 

ustawiona na czterech stabilnych metalowych nóżkach. Kanapa pokryta 
miękką i miłą w dotyku tkaniną tapicerowaną. Drewniana konstrukcja, 

wypełnienie z pianki i pokrowiec z mikrofibry (w kolorze zielonym). 

Kanapa nierozkładana. 

szt. 1      

67 Kanapa mała Kanapa mała, zielona, o wysokości siedziska 35 cm i wymiarach 60 x 60 
cm. Kanapa ustawiona na metalowych nóżkach, pokryta miękką i miłą w 

dotyku tkaniną tapicerowaną w kolorze zielonym. Drewniana 
konstrukcja  Kanapa nierozkładana. 

szt. 1      

68 Kanapa narożna  Kanapa narożna z oparciem, zielona, o wysokości 35 cm i wymiarach 60 

x 60 cm. Ustawiona na metalowych nóżkach. Drewniana konstrukcja. 

Kanapa pokryta miękką i miłą w dotyku tkaniną tapicerowaną, trwałą i 
odporną na uszkodzenia. Kanapa nierozkładana. 

szt. 1      

69 Pufa narożna Pufa narożna zielona o wysokości 35 cm i wymiarach siedziska 60 x 60 

cm. Pufa ustawiona na metalowych nóżkach. Wymiary dostosowane do 
dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja zapewnia stabilność oraz 

wygodę małym użytkownikom. Estetycznie wykonana, pokryta miękką, 

miłą w dotyku, trwałą i odporną na uszkodzenia tkaniną tapicerowaną w 

kolorze zielonym. 

szt. 1      

70 Poduszki 

 

Miękkie poduszki pokryte bawełnianą tkaniną, w różnych kolorach. Do 

kącików relaksacyjnych, wymiary 40 x 40 x 12 cm. 

szt. 20      

71 Kostki świetlicowe 15 cm. Wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą 

ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.  

Wymiary podstawy 35 x 35 cm. 

szt. 6      

72 Kostki świetlicowe 25 cm Wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą 

ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.  

Wymiary podstawy 35 x 35 cm. 

szt. 4      

73 Kostki świetlicowe 35 cm Wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą 
ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości.  

Wymiary podstawy 35 x 35 cm.  

szt. 2      

74 Materac krokodyl Złożony z 5 elementów, łączonych ze sobą za pomocą rzepów. Może 

służyć do ćwiczeń gimnastycznych, zabawy i wypoczynku. Pianka 

pokryta trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwa do 

utrzymania w czystości; o wymiarach ok. 175 x 63 cm i grubości 8 cm. 

szt. 1      

75 Materac 3 częściowy Materace 3-częściowe z ruchomymi łapkami i uszami, obszyte trwałą 
tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. 

Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Zabawny, 

bajkowy wygląd i solidne wykonanie  
o wymiarach ok.: 197 x 114 x 5 cm. 

szt. 1      
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76 Wózek na poduszki podwójny Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm, mobilny, na 
20 szt. poduszek do siedzenia; o wymiarach 84 x 46 x 42,5 cm. 

       

77 Wózek na poduszki pojedynczy Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm, mobilny, na 
10 szt. poduszek do siedzenia; o wymiarach 44 x 46 x 42,5 cm. 
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FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI  II 

PROPONOWANEGO WYPOSAŻENIA 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 
Lp. 

 

Urządzenie/ 

oprogramowanie 

Opis wyposażenia Jed. 

miary 

Ilość Proponowane 

wyposażenie 

Wartość 

jedn. netto 

Wartość 

netto 

Kwota 

podatku VAT 

Cena brutto z 

podatkiem VAT 

 Oddział Przedszkolny przy  Szkole Podstawowej  w  ADAMOWIE 
1 101 PRODUKTÓW 

 
Zestaw pomocny w nauce języka obcego i nauce prawidłowego 
odżywania się. Składające się ze 101 produktów imitujących 

żywność wykonanych z tworzywa sztucznego umożliwiającego łatwe 

utrzymanie zestawu w czystości 

kpl. 1      

2 KANION  Z  BLATEM 

 

Masywna duża konstrukcja z tworzywa sztucznego z wymodelowaną 

w środku, przestrzenną makietą dróg, torów kolejowych, tuneli i 

skalistych wzniesień. Konstrukcja o podwójnych ściankach, w środku 
wypełnionych powietrzem, dzięki czemu odporna na uszkodzenia 

wgniecenia i pęknięcia. Wymiar konstrukcji nie mniejszy niż 41 x 

120 x 67 cm, dzięki czemu przy kanionie może równocześnie bawić 
się 4- 6 osób. Zestaw zawierający dużą pokrywę wykonaną z MDF-u 

o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 114 x 60 cm, spełniającą rolę 

blatu do układania klocków, puzzli oraz do rysowania. Zestaw 
akcesoriów: 6 mostów o różnym wyprofilowaniu wykonanych z 

trwałego tworzywa sztucznego, kolorowy pociąg złożony z 

wagoników, kolorowe elementy krajobrazu. 

kpl. 1      

3 KĄCIK MECHANIKA 

 

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa 

sztucznego umożliwiającego mycie pod bieżącą wodą. Odporny na 

wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek. 
Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych 

mechaników. Zawierający duży 

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego 
operowania narzędziami. Nad blatem umieszczona lampka 

oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do 

magazynowania różnych elementów, wieszaki i otwory do 
powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek. Zawierający 

długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki 

czemu po skończonej pracy mechanik może posprzątać rozsypane 
śrubki. Akcesoria: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, 

imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw 

klocków piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, 
karmik. 

kpl. 1      
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4 KLOCKI PIANKOWE - MATY 
 

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co 
pozwala na zwiększenie izolacji od podłoża, a zarazem zwiększa jej 

stabilność, która pozwala na tworzenie różnorodnych form 

przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Łatwe w 
utrzymaniu czystości. 

kpl. 3      

5 TEATRZYK 

 

Kolorowy teatrzyk o wysokości nie mniejszej niż 95 cm i długości 

około 80 cm, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o 

podwójnych ściankach wypełniony w środku powietrzem. Lekki, 
nieduży, pozwalający dzieciom na swobodne przenoszenie teatrzyku. 

Uniwersalna konstrukcja pozwalająca na wystawianie przedstawień 

zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Z tyłu dwie półki, na których 
dzieci mogą układać swoje pacynki. Poprzez rozstawienie na boki 

tylnych drzwi teatrzyku powstaje nowa przestrzeń do zabawy: kasa 
biletowa oraz barek. Konstrukcja z ruchomymi drzwiczkami 

umożliwia ustawienie teatrzyku w każdym miejscu nawet na stole, a 

po skończonej zabawie powieszenie na ścianie lub ustawienie za 
kotarą. Dodatkowo elementy: welurowa kotara, oświetlenie imitujące 

reflektory sceniczne typu LED do zamontowania nad sceną i dwie 20 

cm pacynki. 

kpl. 1      

6 TOALETKA 
 

Kącik zabaw, toaletka z masywnego tworzywa sztucznego o 
podwójnych ściankach wypełnionych w środku powietrzem, dzięki 

czemu odporna na pęknięcia i uszkodzenia. Niekrzykliwa 

kolorystyka. Delikatny design, a zarazem masywna konstrukcja 
oparta na dwóch masywnych kolumnach stanowiących podstawę dla 

dużego blatu o dł. ponad 70 cm. Wysokość kącika ponad 100 cm, a 

od ziemi do blatu nie mniejsza niż 55 cm pozwalająca na 
użytkowanie przez 3 latka i 6 latka. Bezpieczne, plastikowe duże 

lustro. Wyprofilowane schowki na kosmetyki i akcesoria załączone 

do zestawu lusterko, szczotka, grzebień. Lampka z automatycznym 
wyłączaniem po kilku minutach i wysuwana szuflada na dodatkowe 

miejsce. Dołączony wygodny stołeczek z tworzywa sztucznego. 

kpl. 1      

7 WÓZEK DLA LALEK 
 

Wózek typu spacerówka na wysokiej masywnej stabilnej nóżce, 
dzięki czemu siedzisko, na którym kładzie się lalkę jest na znacznej 

wysokości, co ułatwia dziecku zabawę. Wykonany z tworzywa 

sztucznego tak, aby była możliwość jego częstego mycia. 
Konstrukcja rączki i możliwość jej przełożenia pozwalająca na 

prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą w 

kierunku jazdy lub tak, aby lalka była zwrócona w kierunku 

prowadzącego. Pod siedziskiem wnęka na położenie dodatkowych 

elementów. Wysokość wózka nie mniejsza niż 50 cm, a długość  

40 cm. 

szt. 2      

8 STADION PIŁKARSKI 

 

Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej o 

wymiarach nie mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż dwóch 

linii pola umieszone cztery uchwyty umożliwiające wykonanie ruchu 
obracania  

szt. 1      
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o 360 stopni we wszystkich kierunkach dół, góra, bok.  
Do pracy indywidualnej- ćwiczenia kierunków  

i wykonywania zadań wg poleceń nauczyciela. 

9 KLOCKI DREWNIANE  W 

DREWNIANEJ SKRZYNI 135 
SZT.  

Zestaw 135 naturalnych klocków drewnianych I jakości, bez żadnych 

środków konserwujących, bezpieczne dla dziecka. 

kpl. 1      

10 KLOCKI DREWNIANE 100 

SZT. KOLOROWE 
 

Zestaw 100 naturalnych, kolorowych klocków drewnianych I jakości, 

bez żadnych środków 
konserwujących, bezpieczne dla dziecka. 

kpl. 1      

11 KLOCKI ZOO 100 EL. 

 

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z miękkiego plastiku. 

Elementy o rozmaitych kształtach i wielkościach pozwalają na 

budowę różnych konstrukcji. Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w 
kształcie zwierzątek np. słoń, żyrafa, lew.  

kpl. 2      

12 KRĘGLE wielkie 

 

Zestaw składający się z 10 dużych różnokolorowych kręgli o 

wysokości 32 cm oraz dwóch dużych kul o średnicy 17 cm. Całość 
zapakowana w plastikową siatkę. 

 

kpl. 1      

13 KLOCKI 400 SZT. 
 

Zestaw 400 kolorowych, edukacyjnych klocków, które tworzą 
ciekawe konstrukcje. 

Prosty sposób łączenia, dający możliwość budowy zarówno płaskich, 

jak i przestrzennych konstrukcji. Zestaw przechowywany kolorowym 
pojemniku na kółkach.  

Opakowanie zawiera: 330 klocków osi, 8 piramidek, 4 klocki oczy, 2 

klocki  front samochodu, 2 klocki tył samochodu, 2 kominy, 30 kół, 4 

złączki, kolorowe obrazkowe instrukcje budowy. 

kpl. 1      

14 jeździk  

 

Szerokie koła, wygodne uchwyty zapewniające równowagę i łatwość 

w kierowaniu pojazdem. Całość wykonana z wysokiej jakości, 

masywnego tworzywa sztucznego. Produkt przebadany w 
akredytowanym laboratorium, spełniający wszelkie wymogi normy 

EN71 1-3. Wiek: 3+; Wymiary min: 41 x 65 x 30 cm; Waga: max 4 

kg 

szt. 2      

15 PUZZLE POLSKA - drewniana 

mapa 

 

Zestaw zawierający drewnianą planszę oraz 16 ruchomych 

elementów - województw z zaznaczoną stolicą i herbem. 

kpl. 1      

16 PUZZLE EUROPA- drewniana 
mapa 

 

Układanka składająca się z 18 puzzli kształtem odpowiadających 
poszczególnym krajom europejskim, na Mapie zaznaczone są stolice 

państw, układanka wykonana w całości z drewna. 

kpl. 1      

17 GĄSIENICE                                   
 

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, 
o długości nie mniejszej niż 20 cm, do nabierania kulek. Ponad 30 

kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. Manipulowanie 

kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie 
w sposób zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka 

posiada duży otwór, a w nim zamontowaną na stałe gumkę, 

umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 
4 wąskie materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej 

kpl. 1      
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strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 kolorowych 
drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych 

i układania rytmów. Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. 

Całość zapakowana w trwałym opakowaniu. 

18 GOTUJEMY ZUPĘ                               
 

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie, 
umiejętności komunikacyjne, budowanie plansz do działań i gry. 

Ponad 30 dużych drewnianych żetonów. Każdy żeton na całej 

wierzchniej powierzchni posiada wyraźnie namalowane 
trudnościeralnymi farbami warzywo. Każde warzywo jest 

czterokrotnie powtórzone. 4 koszyczki o średnicy żetonu, tak, aby nie 

mógł się przekręcić, pionki - postaci kupców i kostka. Plansza 
zrobiona z materiału filcopodobnego lekka, łatwa do składania, cała 

zawartość gry jest umieszczona w zamkniętym poręcznym 
pojemniku  

kpl. 1      

19 GRA                            

 

Ponad 120 kołeczków z tworzywa sztucznego w 4 kolorach 

zakończonych kulką. Duża, okrągła drewniana plansza o średnicy nie 

mniejszej niż 40 cm, podzielona na cztery kolorowe strefy. Na całej 
planszy znajduje się ponad 100 otworów a pośrodku planszy duży, 

kwadratowy otwór do przechowywania kołeczków. 2 kości z 

oczkami i jedna kostka z kolorami do działań matematycznych. Gra 
usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne 

myślenie, umiejętność odwzorowania. 

kpl. 1      

20 MATEMATYCZNE KOŚCI   
 

Duże drewniane kości o boku nie mniejszym niż 3 cm i o 
opływowych kształtach. Trwałe i wyraźne, a przede wszystkim duże 

oznaczenia pozwalają na przeprowadzenie z dziećmi z różnymi 

dysfunkcjami prostych działań matematycznych, ćwiczeń logicznego 
myślenia, segregowanie wg cech. W zestawie przynajmniej 50 szt. 

kości, minimum 25 szt. z oczkami od 1 do 3, 12 kości z cyframi oraz 

13 kości w sześciu kolorach. Lakierowane kości pozwalające do 
długotrwałe użytkowanie. Całość w trwałym opakowaniu. 

 

kpl. 1      

21 GRA                                  

 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm. Na 

zewnątrz, na najdłuższych krawędziach dwustronne oznaczenia 
liczbowe od 1 do 13. W środku planszy wnęka z podziałką na 

kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki do plansz. W zestawie 

przynajmniej 4 różnorodne bryły składające się z wielokrotności 
trzech sześcianów i 10 sześcianów pojedynczych. Jednostką bryły 

jest sześcian o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. Ćwiczenia 

percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na osi. 60 
kwadratowych kart zadaniowych (gruba tektura) o wymiarach boku 

nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył 
o zróżnicowanym stopniu trudności. Całość zapakowana w duże, 

drewniane lakierowane pudełko. Zestaw 40 drewnianych, 

różnokolorowych brył geometrycznych, w tym 15 z nich kształtem 
powtórzonym przynajmniej dwukrotnie. Jednostką bryły jest sześcian 

kpl. 1      
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o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. Każda bryła stanowi jego 
wielokrotność dwu-, trzy-, cztero- i pięciokrotnie. Bryła składająca 

się z cztero- i pięciokrotności sześcianu jest przedstawiona  

przynajmniej w czterech różnych konfiguracjach.  

22 GRA                                
 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie 
mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W 

przedniej części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, 

wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. W zestawie ponad 
30 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z 

kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i 

nietoksycznymi farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek, 
segregowanie, układanie w oparciu o wzory. Zawartość minimum 90 

drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z 
kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i 

nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu 

dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy obrazek 
powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez 

koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały motyw na 

czarnym tle. Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, 
figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. 

kpl. 1      

23 TĘCZOWE LINY                                

 

Zestaw 7 kolorowych trójwarstwowych lin, miękkich w dotyku dla 

rąk i nóg. Grubość lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej 

długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec liny posiadający 
klips z magnesem, pozwalającym na szybkie łączenie lin. Duża 

drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w 

bawełnianym worku. Liny pozwalające na układanie wzorów, 
tworzenie liter i cyfr, ćwiczące równowagę, chody kombinowane w 

prawo i w lewo (lateralizacja). 24 linowe miękkie krążki w dwóch 

kolorach, o średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone 
nierozerwalnym klipsem. Lina przyjemna w dotyku, trójwarstwowa. 

Krążki umożliwiające odwzorowywanie rytmów, chody 

kombinowane. lateralizację, precyzję ruchu i umiejętności 
zręcznościowe. 

kpl. 1      

24 GRA 

 

Duża drewniana, kwadratowa plansza o boku 50 cm i grubości około 

2cm. W planszy 100 otworów oraz szczeliny wyznaczające pole gry. 
W komplecie 24 drewniane w czterech podstawowych kolorach 

krążki o śr. 3,5cm. Krążki z jednej strony posiadające dziurę z drugiej 

bolec umożliwiający nakładanie krążka jeden na drugi, tak, aby 

używając planszy w pozycji pionowej krążki nie wypadały. 3 duże 

kości w zestawie: z oczkami od 1 do 3, z oczkami od 1 do 6 i jedna z 

kolorami. Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i analizę działań, 
wyobraźnię przestrzenną. Plansza do gier na stole i do powieszenia 

na ścianie. 40 krążków drewnianych z dziurką i bolcem, w czterech 

podstawowych kolorach. Średnica pionka 3cm. Krążki są zestawem 
do planszy. Konstrukcja pozwalająca na układanie krążków 
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przestrzennie, jednocześnie dając gwarancję, iż całość pozostaje 
złączona i nie rozsypie się. Rozwija wyobraźnię przestrzenną i 

logiczne myślenie. 

25 WIEŻA LICZB                                 

 

5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości 

nie mniejszej niż 10 cm. 
Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, 

przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka 

namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim boku jej 
odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadające 

wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden 

na drugim. Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z 
nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 

6 podwójnymi grubymi bezpiecznymi sznurkami zakończonymi 
drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch 

zakończony dużym oczkiem umożliwiający zahaczanie elementów. 

Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie 
mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 

5 cm wysokości, przypominający wieszak. Uczestnicy podczas ruchu 

muszą się ze sobą komunikować, współpracować, utrwalają 
znajomość cyfr, precyzje ruchu. 

kpl. 1      

26 MATEMETYKA NA 

WESOŁO 

 

Gra planszowa z zagadkami matematycznymi z zakresu klasy II-V. 

Zawiera: planszę, 50 kart z pytaniami i zadaniami, 4 obrazki 

słonecznika na różnych tłach podzielne na 7części. 

kpl. 1      

27 ZEGAROWE LOTTO 

 

Zegar z ruchomymi wskazówkami do ustawiania czasu: godzin i 

minut. 4 dwustronne plansze o wymiarach nie mniejszych niż 23cm, 

dwustronne, twarde kartoniki, zegar z ruchomymi wskazówkami. 

kpl. 1      

28 MIESIĄCE I PORY ROKU 
 

Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 4x 12szt. tabliczek z nazwami 
miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. 

żetonów z obrazkami, instrukcja. Uczy nazw i kolejności miesięcy 

oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku. 

kpl. 1      

29 ANGIELSKIE SŁÓWKA 

 

Gra typu memo. Rozwija pamięć, uczy koncentracji, umożliwia 

naukę 35 angielskich słówek. Zestaw zawiera 70 kartoników 

pogrupowanych w pary oraz mini słowniczek z popularnymi 
angielskimi słówkami z zapisem wymowy. 

kpl. 1      

30 LOTTO ANIMALS 

 

Loteryjka z nauką języka angielskiego z czterema wariantami gier. 

Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w języku angielskim. 

Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze o wymiarach ok.  23 cm x 16 
cm, 48 dwustronnych tafelków o wym. ok. 5 cm x 5 cm, instrukcja 

gier. 

kpl. 1      

31 UKŁADAM I CZYTAM 
 

Układanka dydaktyczna dla dzieci, do poznawania liter, budowania 
wyrazów i rozwiązywania rebusów zawierająca 3 zestawy puzzli. 

kpl. 1      

32 ZNAKI DROGOWE 
 

Gra zawiera 50 najważniejszych znaków drogowych, wyciętych z 
tektury osadzonych na plastikowej podstawce.  

kpl. 1      

33 DOBRE WYCHOWANIE 
 

Zestaw zawiera 24 duże, sztywne płytki tekturowe o wymiarach nie 
mniejszych niż 11,8 cm x 10,8 cm oraz 34 żetonów. Do zestawu 
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dołączona  książeczka min 30 strony z wierszykami i wesołymi 
rysunkami o dobrym i złym zachowaniu wraz z instrukcją trzech gier. 

34 LITERKI MAŁE I DUŻE 
 

Gra służąca poznaniu liter oraz do nauki czytania i pisania. 
Umieszczona w kartonowym pudełku zawiera minimum 35 obrazki, 

96 liter, 30 żetonów, instrukcje.  

kpl. 1      

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brodach  
35 101 PRODUKTÓW 

 

Zestaw pomocny w nauce języka obcego i nauce prawidłowego 

odżywania się. Składa się ze 101 produktów imitujących żywność 
wykonanych z tworzywa sztucznego umożliwiającego łatwe 

utrzymanie zestawu w czystości 

kpl. 1      

36 KANION  Z  BLATEM 

 

Masywna duża konstrukcja z tworzywa sztucznego z wymodelowaną 

w środku, przestrzenną makietą dróg, torów kolejowych, tuneli i 
skalistych wzniesień. Konstrukcja o podwójnych ściankach, w środku 

wypełnionych powietrzem, dzięki czemu odporna na uszkodzenia 

wgniecenia i pęknięcia. Wymiar konstrukcji nie mniejszy niż 41 x 
120 x 67 cm, dzięki czemu przy kanionie może równocześnie bawić 

się 4- 6 osób. Zestaw zawierający dużą pokrywę wykonaną z MDF-u 
o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 114 x 60 cm, spełniającą rolę 

blatu do układania klocków, puzzli oraz do rysowania. Zestaw 

akcesoriów: 6 mostów o różnym wyprofilowaniu wykonanych z 
trwałego tworzywa sztucznego, kolorowy pociąg złożony z 

wagoników, kolorowe elementy krajobrazu. 

kpl. 1      

37 KĄCIK MECHANIKA 

 

Kącik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa 

sztucznego umożliwiającego mycie pod bieżącą wodą. Odporny na 
wgniecenia i pęknięcia dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek. 

Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych 

mechaników. Zawierający duży 
przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego 

operowania narzędziami. Nad blatem umieszczona lampka 

oświetlająca miejsce pracy. Półki i zamykane szafki do 
magazynowania różnych elementów, wieszaki i otwory do 

powieszenia narzędzi pozwalają utrzymywać porządek. Zawierający 

długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i pojemnikiem, dzięki 
czemu po skończonej pracy mechanik może posprzątać rozsypane 

śrubki. Akcesoria: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, 

imadło, śruby, nakrętki, interaktywną wiertarkę i cały zestaw 
klocków piankowych do budowania konstrukcji np. samochód, 

karmik. 

kpl. 1      

38 KLOCKI PIANKOWE - MATY 
 

4 szt. kwadratów, każdy o boku 62 cm i minimum 2 cm grubości, co 
pozwala na zwiększenie izolacji od podłoża, a zarazem zwiększa jej 

stabilność, która pozwala na tworzenie różnorodnych form 

przestrzennych np. tuneli do torów przeszkód, namiotów itp. Łatwe w 
utrzymaniu czystości. 
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39 TEATRZYK 
 

Kolorowy teatrzyk o wysokości nie mniejszej niż 95 cm i długości 
około 80 cm, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o 

podwójnych ściankach wypełniony w środku powietrzem. Lekki, 

nieduży, pozwalający dzieciom na swobodne przenoszenie teatrzyku. 
Uniwersalna konstrukcja pozwalająca na wystawianie przedstawień 

zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Z tyłu dwie półki, na których 

dzieci mogą układać swoje pacynki. Poprzez rozstawienie na boki 
tylnych drzwi teatrzyku powstaje nowa przestrzeń do zabawy: kasa 

biletowa oraz barek. Konstrukcja z ruchomymi drzwiczkami 

umożliwia ustawienie teatrzyku w każdym miejscu nawet na stole, a 

po skończonej zabawie powieszenie na ścianie lub ustawienie za 

kotarą. Dodatkowo elementy: welurowa kotara, oświetlenie imitujące 

reflektory sceniczne typu LED do zamontowania nad sceną i dwie 20 
cm pacynki. 

kpl. 1      

40 SKLEP 

 

Kącik zabaw o trzech strefach tematycznych posiadający sklep, 

cukiernię i kuchnię. Wykonany z masywnego tworzywa sztucznego, 
tworzący jedną stabilną bryłę o podwójnych ściankach wypełnionych 

w środku powietrzem odporny na pęknięcia i uszkodzenia. Duże 

wymiary kącika przynajmniej 1 metr wysokości, 1 metr długości i 1 
metr szerokości pozwalająca na użytkowanie przez dzieci w różnym 

wieku. Część sklepowa posiadająca ladę o długości minimum 60 cm, 

interaktywną kasę fiskalną wyposażoną w terminal płatniczy, skaner 
ze świecącą diodą. Kasa podliczająca zakupy, mnożąc, dzieląc, 

dodając i odejmując kwoty produktów na elektronicznym 

wyświetlaczu i wydając dźwięki. Dodatkowo karta płatnicza, 
ekologiczna torba na zakupy. Dwupoziomowa gablota, cukiernia 

zabudowana przezroczystą pleksi i 20 elementów imitujących 

różnorodne kolorowe ciastka. Cztery półki i kosze wiklinowe na 
produkty. Strona kuchenna wyposażona w: interaktywną kuchenkę 

gazową z 2 palnikami, które świecą i wydają charakterystyczne 

dźwięki smażenia, gotowania i kipienia, panel sterowania z 2 
ruchomymi pokrętłami, dwukomorowy zlewozmywak z ruchomym 

kranem, okap z lampką LED z wyłącznikiem, mikrofalę, piekarnik, 

lodówkę oraz 3 półki: 2 dolne i 1 górną.  W komplecie: zastawa 
obiadowa dla 2 osób (talerz duży i głęboki), komplet sztućców dla 

dwóch osób, 2 kubki, garnek i patelnia z pokrywkami, wykonane z 

trwałego tworzywa sztucznego, stalowe sito, komplet stalowych 
akcesoriów do gotowania: 3 łyżki cedzakowa, do makaronu, chochla 

do zupy oraz łopatka. 

kpl. 1      

41 WÓZEK DLA LALEK 
 

Wózek typu spacerówka na wysokiej masywnej stabilnej nóżce, 
dzięki czemu siedzisko, na którym kładzie się lalkę jest na znacznej 

wysokości, co ułatwia dziecku zabawę. Wykonany całkowicie z 

tworzywa sztucznego tak, aby była możliwość jego częstego mycia. 
Konstrukcja rączki i możliwość jej przełożenia pozwala na 

prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą w 
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kierunku jazdy lub tak, aby lalka była zwrócona w kierunku 
prowadzącego. Pod siedziskiem wnęka na położenie dodatkowych 

elementów. Wysokość wózka nie mniejsza niż 50 cm a długość 40 

cm. 

42 KLOCKI DREWNIANE  W 
DREWNIANEJ SKRZYNI 135 

SZT.  

Zestaw 135 naturalnych klocków drewnianych I jakości, bez żadnych 
środków konserwujących, bezpieczne dla dziecka. 

kpl. 1      

43 KLOCKI DREWNIANE 100 
SZT. KOLOROWE 

Zestaw 100 naturalnych, kolorowych klocków drewnianych I jakości, 
bez żadnych środków 

konserwujących, bezpieczne dla dziecka. 

kpl. 1      

44 KLOCKI ZOO 100 EL. 

 

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z miękkiego plastiku. 

Elementy o rozmaitych kształtach i wielkościach pozwalające na 
budowę różnych konstrukcji. Uatrakcyjnieniem zabawy są klocki w 

kształcie zwierzątek np. słoń, żyrafa, lew. 100 szt.  

kpl. 2      

45 KLOCKI 400 SZT. 
 

Zestaw 400 kolorowych, edukacyjnych klocków, które tworzą 
ciekawe konstrukcje. 

Prosty sposób łączenia, daje możliwość budowy zarówno płaskich, 

jak i przestrzennych konstrukcji. Zestaw przechowywany jest w 
praktycznym  kolorowym pojemniku na kółkach. Kółka można łatwo 

zdemontować i wykorzystać do zabawy. 

Opakowanie zawiera: 330 klocków CLICS18 osi, 8 piramidek, 4 
klocki CLICS- oczy, 2 klocki CLICS- front samochodu, 2 klocki 

CLICS- tył samochodu, 2 kominy, 30 kół, 4 złączki kolorowe 

obrazkowe instrukcje budowy (łącznie 24 konstrukcje) 

kpl. 1      

46 PUZZLE POLSKA - drewniana 

mapa 

 

Zestaw zawiera drewnianą planszę oraz 16 ruchomych elementów - 

województw z zaznaczoną stolicą i herbem. 

kpl. 1      

47 PUZZLE EUROPA- drewniana 
mapa 

 

Układanka składa się z 18 puzzli kształtem odpowiadających 
poszczególnym krajom europejskim, na Mapie zaznaczone są stolice 

państw, układanka wykonana w całości z drewna. 

kpl. 1      

48 GĄSIENICE                                   
 

4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego materiału, 
o długości nie mniejszej niż 20 cm, do nabierania kulek. Ponad 30 

kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1 do 9. Manipulowanie 

kulkami z dobrze widocznymi cyframi pozwala na przeprowadzenie 
w sposób zabawowy licznych zadań matematycznych. Każda łyżka 

posiada duży otwór, a w nim zamontowaną na stałe gumkę, 

umożliwiającą utrzymanie kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 
4 wąskie materiałowe tunele zakończonych pierścieniem z drugiej 

strony gumką pozwalającą wyciskać kulki. 20 kolorowych 

drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadań matematycznych 
i układania rytmów. Podstawka z minimum 8 otworami na żetony. 

Całość zapakowana w trwałym opakowaniu. 

kpl. 2      

49 GOTUJEMY ZUPĘ                               
 

Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myślenie, 
umiejętności komunikacyjne, budowanie plansz do działań i gry. 

Ponad 30 dużych drewnianych żetonów. Każdy żeton na całej 
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wierzchniej powierzchni posiada wyraźnie namalowane 
trudnościeralnymi farbami warzywo. Każde warzywo jest 

czterokrotnie powtórzone. 

4 koszyczki o średnicy żetonu, tak, aby nie mógł się przekręcić, 
pionki - postaci kupców i kostka. Plansza zrobiona z materiału 

filcopodobnego lekka, łatwa do składania, dzięki czemu cała 

zawartość gry jest umieszczona w zamkniętym poręcznym 
pojemniku – ułatwia utrzymania porządku. 

50 GRA                            

 

Ponad 120 kołeczków z tworzywa sztucznego w 4 kolorach 

zakończonych kulką. Duża, okrągła drewniana plansza o średnicy nie 

mniejszej niż 40 cm, podzielona na cztery kolorowe strefy. Na całej 
planszy znajduje się ponad 100 otworów a pośrodku planszy duży, 

kwadratowy otwór do przechowywania kołeczków. 2 kości z 
oczkami i jedna kostka z kolorami do działań matematycznych. Gra 

usprawnia szybkość ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne 

myślenie, umiejętność odwzorowania. 

kpl. 1      

51 MATEMATYCZNE KOŚCI   
 

Duże drewniane kości o boku nie mniejszym niż 3 cm i o 
opływowych kształtach. Trwałe i wyraźne, a przede wszystkim duże 

oznaczenia pozwalają na przeprowadzenie z dziećmi z różnymi 

dysfunkcjami prostych działań matematycznych, ćwiczeń logicznego 
myślenia, segregowanie wg cech. W zestawie przynajmniej 50 szt. 

kości, minimum 25 szt. z oczkami od 1 do 3, 12 kości z cyframi oraz 

13 kości w sześciu kolorach. Lakierowane kości pozwalają do 
długotrwałe użytkowanie. Całość w trwałym opakowaniu. 

kpl. 1      

52 GRA                               

 

2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16 cm. Na 

zewnątrz, na najdłuższych krawędziach dwustronne oznaczenia 
liczbowe od 1 do 13. W środku planszy wnęka z podziałką na 

kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki do plansz. W zestawie 

przynajmniej 4 różnorodne bryły składające się z wielokrotności 
trzech sześcianów i 10 sześcianów pojedynczych. Jednostką bryły 

jest sześcian o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. Ćwiczenia 

percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i działania na osi. 60 
kwadratowych kart zadaniowych (gruba tektura) o wymiarach boku 

nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami przedstawiającymi układ brył 

o zróżnicowanym stopniu trudności. Całość zapakowana w duże, 
drewniane lakierowane pudełko. Zestaw 40 drewnianych, 

różnokolorowych brył geometrycznych, w tym 15 z nich z 

niepowtarzalnym kształtem powtórzonym przynajmniej dwukrotnie. 

Jednostką bryły jest sześcian o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm. 

Każda bryła stanowi jego wielokrotność dwu-, trzy-, cztero- i 

pięciokrotnie. Bryła składająca się z cztero- i pięciokrotności 
sześcianu jest przedstawiona  przynajmniej w czterech różnych 

konfiguracjach. Segregowanie brył wg określonych cech, wyobraźnia 

przestrzenna. 

kpl. 1      
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53 GRA                               
 

Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie 
mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami. W 

przedniej części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka, 

wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. W zestawie ponad 
30 drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z 

kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i 

nietoksycznymi farbami. Budowanie zdań, tworzenie historyjek, 
segregowanie, układanie w oparciu o wzory. Zawartość minimum 90 

drewnianych, kwadratowych płytek nie mniejszych niż 6 cm z 

kolorowymi obrazkami, namalowanymi trudnościeralnymi i 

nietoksycznymi farbami. Motywy na płytkach bliskie otoczeniu 

dzieci ze środowiska wiejskiego i miejskiego. Każdy obrazek 

powtórzony pięciokrotnie, jako: kolorowy obrazek dwukrotnie, bez 
koloru z konturem, czarny motyw na białym tle, biały motyw na 

czarnym tle. Płytki umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, 

figur, łączenie w pary, układanie prostych zdań. 

kpl. 1      

54 TĘCZOWE LINY                                

 

Zestaw 7 kolorowych trójwarstwowych lin, miękkich w dotyku dla 

rąk i nóg. Grubość lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i łącznej 

długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec liny posiada klips 
z magnesem, pozwalającym na szybkie łączenie lin. Duża drewniana 

kostka wyznaczająca kolor lin. Całość umieszczona w bawełnianym 

worku. Liny pozwalające na układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, 
ćwiczą równowagę, chody kombinowane w prawo i w lewo 

(lateralizacja). 24 linowe miękkie krążki w dwóch kolorach, o 

średnicy nie mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. 
Lina przyjemna w dotyku, trójwarstwowa. Krążki umożliwiające 

odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane. lateralizację, 

precyzję ruchu i umiejętności zręcznościowe. 

kpl. 1      

55 GRA                                           
 

Duża drewniana, kwadratowa plansza o boku 50 cm i grubości około 
2cm. W planszy 100 otworów oraz szczeliny wyznaczające pole gry. 

W komplecie 24 drewniane w czterech podstawowych kolorach 

krążki o śr. 3,5cm. Krążki z jednej strony posiadają dziurę z drugiej 
bolec umożliwiający nakładanie krążka jeden na drugi, tak, aby 

używając planszy w pozycji pionowej krążki nie wypadały. 3 duże 

kości w zestawie: z oczkami od 1 do 3, z oczkami od 1 do 6 i jedna z 
kolorami. Pomoc rozwijająca logiczne myślenie i analizę działań, 

wyobraźnię przestrzenną. Plansza do gier na stole i do powieszenia 

na ścianie. 40 krążków drewnianych z dziurką i bolcem, w czterech 

podstawowych kolorach. Średnica pionka 3cm. Krążki pozwalają na 

zwiększanie poziomu trudności ćwiczeń. Specjalna konstrukcja 
pozwala na układanie krążków przestrzennie, jednocześnie dając 

gwarancję, iż całość pozostaje złączona i nie rozsypie się. Rozwija 

wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. 
 

kpl. 1      
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56 MATEMETYKA NA 
WESOŁO 

 

Gra planszowa z zagadkami matematycznymi z zakresu klasy II-V. 
Zawiera: planszę, 50 kart z pytaniami i zadaniami, 4 obrazki 

słonecznika na różnych tłach podzielne na 7części. 

kpl. 1      

57 ZEGAROWE LOTTO 

 

Zegar z ruchomymi wskazówkami do ustawiania czasu: godzin i 

minut. Zawartość pudełka: 4 dwustronne plansze o wymiarach nie 
mniejszych niż 23 dwustronnych, twarde kartoniki, zegar z 

ruchomymi wskazówkami. 

kpl. 1      

58 MIESIĄCE I PORY ROKU 
 

Plansza, 4 pionki, kostka do gry, 4x12szt. tabliczek z nazwami 
miesięcy, 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia, 4x6szt. puzzli, 8szt. 

żetonów z obrazkami, instrukcja. Uczy nazw i kolejności miesięcy 

oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku. 

kpl. 1      

59 ANGIELSKIE SŁÓWKA 
 

Gra typu memo. Rozwija pamięć, uczy koncentracji, umożliwia 
naukę 35 angielskich słówek. Zestaw zawiera 70 kartoników 

pogrupowanych w pary oraz mini słowniczek z popularnymi 
angielskimi słówkami z zapisem wymowy.  

kpl. 1      

60 ABECADŁO - 150 liter 

 

Abecadło kieszonkowe składa się z 25 sześcianów-klocków o bokach 

nie większych niż 3 cm. Klocki zawierają 150 liter. Abecadło zawiera 

znaki polskie: ó, ż, ć, ś powtórzone dwukrotnie. Samogłoski i 
spółgłoski rozróżnione kolorami czerwonym i niebieskim, co jest 

niezbędne do opanowania umiejętności czytania przez dzieci z 

dysfunkcjami przy pomocy obrazowego schematem wyrazu. 
Samogłoski: a, e, o ,i powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie. 

Abecadło ze względu na niewielkie elementy umożliwia 

przeprowadzanie ćwiczeń ortograficznych i logicznych zabaw przy 

stolikach lekcyjnych.  

kpl. 2      

61 LOTTO ANIMALS 

 

Loteryjka z nauką języka angielskiego z czterema wariantami gier. 

Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w języku angielskim. 
Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze o wymiarach  ok. 23 cm x 15 

cm, 48 dwustronnych tafelków o wym. ok  5 cm x 5 cm, instrukcja 

gier.  

kpl. 1      

62 UKŁADAM I CZYTAM 
 

Układanka dydaktyczna dla dzieci, do poznawania liter, budowania 
wyrazów i rozwiązywania rebusów zawiera 3 zestawy puzzli. 

kpl. 1      

63 ZNAKI DROGOWE 
 

Zestaw 50 najważniejszych znaków drogowych, wyciętych z tektury 
osadzonych na plastikowej podstawce.  

kpl. 2      

64 DOBRE WYCHOWANIE 
 

Zestaw: 24 duże, sztywne płytki tekturowe o wymiarach nie 
mniejszych niż 11 cm x 10 cm oraz 34 żetonów. Do zestawu 

dołączona  książeczka -  min 32 strony z wierszykami i wesołymi 

rysunkami o dobrym i złym zachowaniu wraz z instrukcją trzech gier. 

kpl. 1      

65 LITERKI MAŁE I DUŻE 
 

Gra służąca poznaniu liter oraz do nauki czytania i pisania. 
Umieszczona w kartonowym pudełku zawiera minimum 35 obrazki, 

96 liter, 30 żetonów, instrukcja.  

 
 

 

kpl. 1      
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 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubieni  
66 Lalka  Miękka lalka wydająca 6 różnych odgłosów. Po naciśnięciu brzuszka 

wypowiada: "mama", "tata", "papa", pojękuje, płacze, chrapie; 

długość zabawki min. 40 cm.  

szt. 1      

67 Lalka  Lalka, która wydaje prawdziwe odgłosy (płacze, śmieje się, mówi: 

"hello", "bye,bye", "mama", "dada") i rusza ustami jeśli ma w nich 
butelkę. Długość zabawki min. 45 cm.  

szt. 1      

68 Lalka Lalka, którą można prowadzić za rączkę jak własne dziecko; 

zabawka wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiadająca  

ubranie, buciki oraz długie włosy, umożliwiające wykonanie wielu 

fryzur; lalka posiadająca ruchome ręce i nogi; długość zabawki min 

70 cm. 

szt. 1      

69 Lalka Miękka lalka do przytulania, wykonana z miłego w dotyku materiału; 
ubrana w sukienkę, wykonaną z wysokiej jakości materiału; długość 

zabawki min 60 cm. 

szt. 1      

70 Lalka Miękka lalka do przytulania, wykonana z miłego w dotyku materiału; 
ubrana w spodenki i bluzeczkę; długość zabawki min 55 cm. 

szt. 1      

71 Zestaw dla malutkiej mamy Zestaw do zabawy w dom dla malutkiej mamy w żywych i 
przyjaznych kolorach, z dobrej jakości materiału. Zestaw: łóżeczko o 

wymiarach  min 40 x 23 x 25 cm; lekkiego wózeczka spacerowego o 

wym. min. 44 x 27 x 56 cm; nosidełka dla lalki o wymiarach min 19 
x 6 x 36 cm. Wielkość zestawu dostosowana do dziecięcego wzrostu. 

kpl. 1      

72 Wózek głęboki z nosidełkiem Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini 

"bagażnikiem". Wykonany z dobrej jakości materiałów; wielkość 

wózka odpowiednia do dziecięcego wzrostu; wymiary min: 62 x 37 x 
66 cm. 

szt. 1      

73 Wózek spacerowy z 

podnóżkiem 

Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości 

materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony, o 
wymiarach min: 58 x 36 x 62 cm.  

szt. 1      

74 Maskotka miękka Kot Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. 

Zachęcająca dzieci do turlania się po nich oraz baraszkowania, co 

pozytywnie wpływa na rozwój ogólny dziecka i rozwija poczucie 
bezpieczeństwa; zabawka w kształcie kotka, ciemnoszara, z 

różowymi i białymi elementami; długość zabawki min 70 cm. 

szt. 1      

75 Maskotka miękka Żaba Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. 
Zachęcająca dzieci do turlania się po nich oraz baraszkowania, co 

pozytywnie wpływa na rozwój ogólny dziecka i rozwija poczucie 

bezpieczeństwa; zabawka w kształcie żabki, zielona, z żółtymi oraz 
seledynowymi elementami; długość zabawki min 70 cm.  

szt. 1      

76 Maskotka miękka Mysz Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. 

Zachęcająca dzieci do turlania się po nich oraz baraszkowania, co 

pozytywnie wpływa na rozwój ogólny dziecka i rozwija poczucie 
bezpieczeństwa; zabawka w kształcie myszki, kremowa, z różowymi 

oraz czarnymi elementami; długość zabawki min 70 cm.  

szt. 1      
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77 Kącik do zabawy Kącik wykonany z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach. 
Zestaw składa się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak 

i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej, w której znajduje się pralka oraz 

kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. Kącik jest bezpieczny dla 
małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. Jest 

przestrzenny i wielofunkcyjny. Wymiary min: 96 (po wysunięciu 

modułu) x 74,5 x 59 (94 z aplikacją) cm; wymiary modułu: 70,5 x 35 
x 58 cm.  

kpl. 1      

78 Zestaw do kawy Zestaw dla 4 osób: 4 kubki, 4 łyżeczki, 4 talerzyki, dzbanek do kawy, 

kubek na śmietankę, cukierniczka; wysokość elementów do 18 cm. 

kpl. 1      

79 Zestaw śniadaniowy Zestaw śniadaniowy dla 2 osób: 2 szklanki, 2 kubki, 2 spodki, 2 

talerze, 2 noże, 3 łyżeczki, solniczka, pieprzniczka, dzbanek do 

herbaty, kubek na śmietankę, cukierniczka, 2 jajka z podstawkami; o 
wysokości elementów do 12 cm. 

kpl. 1      

80 Zestaw obiadowy Zestaw obiadowy w 4 kolorach, w skład którego wchodzą: 4 widelce, 

4 noże, 4 łyżki, 4 kubki, 4 głębokie talerzyki, 4 płaskie talerzyki, 
rondelek. Długość elementu wynosi do 23 cm. 

kpl. 1      

81 Akcesoria kuchenne z 

czajnikiem 

Zestaw przyborów kuchennych, w skład którego wchodzą: rondel, 

czajnik, patelnia, 2 łopatki do mieszania potraw. Długość elementu 

wynosi do 18 cm. 

kpl. 1      

82 101 produktów 101 drobiazgów kulinarnych do zabawy. Duży wybór owoców, 

warzyw, butelek, puszek, które urozmaicają zabawę. W trwałym 

opakowaniu.  

kpl. 1      

83 Zestaw klocków dla 

dziewczynek 

Zestaw klocków w atrakcyjnych, pastelowych kolorach, 

charakteryzujący się możliwością tworzenia wielu ciekawych 

budowli, składających się z min 130 elementów. Zabawka 

zapakowana  w poręczny plastikowy pojemnik umożliwiający 
zachowanie porządku po skończonej zabawie. Pobudzają 

kreatywność oraz doskonale rozwijają zdolności manualne 
najmłodszych. 

kpl. 1      

84 Zestaw klocków drewnianych Zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego drewna klocków. W 

skład zestawu wchodzi 50 klocków o różnych kształtach. Wymiary 

min  21 x 15 x 12 cm;  

kpl. 4      

85 Leśne miasteczko - klocki Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze 

zwierzątkami, złożony z min 125 elementów. Podczas zabawy dzieci 

uczą się rozpoznawać kształty, kolory, wielkości, poznają pozycję w 
przestrzeni. Mogą być wykorzystane do nauki segregowania i 

liczenia. Wymiary od 3 x 3 cm do 6 x 3 cm. 

kpl. 1      

86 Mini klocki budowlane Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa sztucznego, w 

pięknych, tęczowych kolorach. Idealny dla większej grupy dzieci. 
Klocki zapakowane w poręczne, kartonowe pudło.  

• 120 elementów o wymiarach  min. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm  

• 40 elementów o wymiarach min. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm  
• wymiary pudła min 78 x 39 x 39 cm 

kpl. 1      
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87 Klocki wafle  Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze 
sobą lub mogą być łączone z podstawą. Zestaw składa się z 170 

elementów. Dające możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. 

Wymiary elementu 10 x 10 x 1 cm. 

kpl. 1      

88 Warsztat  Drewniany zestaw do majsterkowania o wymiarach 60x55x80 cm. 
Stabilny warsztat o dużej powierzchni pozwala za pomocą młotka, 

śrubek, piły, imadła oraz innych narzędzi rozwijać zdolności 

motoryczne. 

kpl. 1      

89 Samochód wywrotka Wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynią ładunkową oraz 

otwieraną tylną klapą. Auto kolorowe. Solidna konstrukcja i dużą 

wytrzymałość. Wymiary min  38 x 25 x 20 cm.  

szt. 1      

90 Samochód Betoniarka Samochód betoniarka z kręcącym się bębnem, długość  min 35 cm. 
Auto kolorowe i solidnie wykonane. Charakteryzujące się dużą 

wytrzymałością.  

szt. 1      

91 Samochód Straż Pożarna Samochód straży pożarnej o długości  min 45 cm, z wysuwaną 
drabiną o długości  ok. 70 cm po rozłożeniu. Samochód kolorowy, 

solidnie wykonany, wytrzymały.  

szt. 1      

92 Samochód Dźwig Samochód dźwig o długości min 35 cm, z wyciąganym ramieniem ok 
50 cm. Auto bardzo kolorowe, solidnie wykonane, charakteryzujące 

się dużą wytrzymałością.  

szt. 1      

93 Traktor  z przyczepą Masywny, duży traktor o udźwigu ok. 100 kg (przyczepa -  ok. 60 

kg) w zestawie razem z przyczepą. Przyczepka po odczepieniu dyszla 
z zestawu przekształcająca się w wózek do ciągnięcia. Długość 

traktora wraz z przyczepą ok 100 cm. Do zabawy w sali jak i na 

szkolnym boisku. 

kpl. 1      

94 Zestaw instrumentów mix Zestaw składający się z 17 rodzajów instrumentów dla 26 dzieci: - 

dzwonki diatoniczne - trójkąt, 2 szt. - drewniane jajka, 2 szt. - 

tamburyny, 2 szt. - pałeczki z dzwoneczkami, 2 szt. - drewniane 
jingle, 2 szt. - taneczna łyżeczka - dzwoneczki na rękę, 8 szt. - 

dzwoneczki na pas - talerze małe, 2 pary - bębenek - harmonijka - 

tonblok - tarka guiro - kastaniety z rączką, 2 szt. - plastikowe 
marakasy - maxi guiro meksykańskie. 

kpl. 1      

95 Mozaika kwadratowa Do układania geometrycznych wzorów, figur oraz różnych obrazów. 

Układanka rozwija logiczne myślenie i orientację na płaszczyźnie. 

Zestaw złożony z: 
• 350 elementów o wymiarach  ok. 2 x 2 cm  

• 1 podkładki plastikowej o dł. boku 37 cm  

• 12 różnych kolorów 

kpl. 1      

96 Karty pracy do mozaiki Karty pracy do mozaiki kwadratowej - 6 dwustronnych kart z 

różnymi wzorami o wym. 16 x 16 cm. 

kpl. 1      

97 Duże słomki konstrukcyjne Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników 

wielowypustowych, pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie 

słomek ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form – od płaskich 
figur po duże, bardzo skomplikowane konstrukcje. Wszystkie słomki 

umieszczone w pudełku z tworzywa sztucznego. Zestaw złożony z 

kpl. 1      
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ok. 1000 elementów (długość elementu 20 cm, średnica 0,7 cm). 

98 Dziecięce Puzzle Maxi Puzzle o rozmiarze maxi, złożone z 30 elementów, idealne dla 
najmłodszych dzieci. Kolorowe, przyciągające wzrok. Ćwiczą 

wytrwałość, cierpliwość, spostrzegawczość, wyobraźnię 

przestrzenną, uczą koncentracji, analizy i syntezy, a także planowego 
działania. Wymiary po złożeniu ok. 48 x 33 cm 

kpl. 1      

99 Puzzle 30 elementów Puzzle Bolek i Lolek rozwijają zdolności manualne, pobudzają 

ciekawość, spostrzegawczość oraz zdolność kojarzenia. Wymiary po 

złożeniu ok. 16 x 22 cm. 

kpl. 1      

100 Puzzle 60 elementów Puzzle Reksio rozwijają zdolności manualne, pobudzają ciekawość, 

spostrzegawczość oraz zdolność kojarzenia. Wymiary po złożeniu ok 

22 x 33 cm. 

kpl. 1      

101 Przeszywane drzewko Gra polegająca na doszywaniu do drzewa dodatkowych elementów 
zgodnie z pomysłem dziecka. Zawiera: 

• drewniane drzewo o wymiarach ok 22 x 18 x 0,5 cm  

• 2 drewniane ptaki  
• drewniany lis  

• drewniana wiewiórka  

• drewniany krzew  
• 3 drewniane jabłka  

• 4 drewniane motyle  

• drewniane gniazdo z ptakami  
• 20 drewnianych liści  

• 2 sznurki do mocowania elementów 

kpl. 1      

102 Przeszywany Paw Przewlekanka w kształcie pawia, bardzo kolorowa. Wymiary 20,5 x 
3,5 x 13 cm 

szt. 1      

103 Wacek, Dzidek, Anastazy Pomoc wykorzystywana do nauki i utrwalania zagadnień 
ortograficznych i gramatycznych. Zestaw składa się z 2 kompletów 

puzzli po 40 i 25 elementów, o wymiarach po złożeniu 28 x 28 cm. 

kpl. 1      

104 Multikącik Bajeczny kształt domku. Służący do zabaw w sklep bądź teatr, a 

także spełnia funkcję biblioteczki. Posiadający makatkę z 
kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do 

eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w 

sklep. Wymiary kącika min 115 x 80 x 165 cm 

szt. 1      

105 Lalka  Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur. Lalka w ubranku i 

bucikach; w zestawie grzebyk, szczotka do włosów, lustereczko, 

kosmetyki, spinki; lalka zapakowana w karton; długość zabawki min 
28 cm. 

kpl. 1      

106 Pluszowy miś  Miś pluszowy, bardzo miękki i miły w dotyku; wysokość zabawki 

min 30 cm. Miś w kolorze jasnobrązowym, z elementami beżowymi i 

ciemnobrązowymi; z kokardą zawiązaną pod szyją. 
 

 

szt. 1      
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107 Zestaw bajek-grajek 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. Atutem bajek-grajek jest ich 

wartość edukacyjna. „Bajka muzyczna to materiał odbierany za 

pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowo-
językowe. Słuchanie tego typu bajek przede wszystkim uczy skupiać 

uwagę na informacjach dźwiękowych, zapamiętywać je i 

przetwarzać. Pozwala to na odbieranie mowy ze zrozumieniem, służy 

wzbogaceniu słownika. 

Zestaw 10 bajek na płytach CD. 

kpl. 1      

108 Zestaw bajek-grajek 2 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. Atutem bajek-grajek jest ich 

wartość edukacyjna. „Bajka muzyczna to materiał odbierany za 

pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowo-
językowe. Słuchanie tego typu bajek przede wszystkim uczy skupiać 

uwagę na informacjach dźwiękowych, zapamiętywać je i 

przetwarzać. Pozwala to na odbieranie mowy ze zrozumieniem, służy 
wzbogaceniu słownika. 

Zestaw 10 bajek na płytach CD + zeszyty. 

kpl. 1      

109 Mapa Polski dla najmłodszych Makatka o wymiarach min 80x85 cm przedstawiająca mapę Polski 

przybliżająca uczniom pojęcia geografii: morze, jeziora, rzeki, góry 
itd. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na 

rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta  pusta 

dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. 
Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowiące 

wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. 

szt. 1      

110 Gra memory Flagi  Zestaw dla 2-6 graczy zawierający 80 kartoników przedstawiających 
40 flag państw świata . 

kpl. 1      

111 Gra Unia Europejska Dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę o 
Unii Europejskiej. Gracze poznają państwa należące do Unii, ich 

lokalizację na kontynencie europejskim oraz nazwy poszczególnych 

stolic. Odwiedzając stolice różnych krajów zbierają flagi narodowe i 
zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z 

państw członkowskich. Zawartość:  

• dwustronna plansza do gry o wym. min 65 x 45 cm  
• 4 pionki  

• kostka  

• 100 kartonowych flag  
• 4 podkładki do układania flag  

• instrukcja 

kpl. 1      
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112 4 sezonowe drzewa -plansze 4 plansze z różnymi porami roku. W skład zestawu wchodzą: 
• 4 plansze z napisami w języku angielskim o wymiarach ok. 32,5 x 

12,5 cm  

• 4 plansze drzewa o wys. ok. 62,5 cm 

kpl. 1      

113 Sortowanie odpadów Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki 
ochrony środowiska i sortowania odpadów. W skład zestawu 

wchodzi: 

• plansza o wymiarach ok. 39 x 39 cm  
• 4 ciężarówki  

• 20 pojemników do sortowania odpadów. 

kpl. 1      

114 Gra mały ekolog Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym. 
Dziecko dowiaduje się w jaki sposób ludzie mogą wpływać na jego 

funkcjonowanie. Tematem przewodnim jest ekosystem, cykl wodny, 

energii i odpadów. Gra  Mały Ekolog polega na dopasowaniu kart z 
pozytywnymi zachowaniami do kart z zachowaniami negatywnymi. 

Zawiera system samokontroli. Skład zestawu: 

• 48 szt. domina  
• wymiary po złożeniu ok. 20 x 10 cm  

Gra przeznaczona dla 2-4 graczy, w wieku od 3 do 6 lat. 

kpl. 1      

115 Magnetyczna gra liczbowa Gra liczbowa, która pomoże dzieciom poznać liczby w zakresie 1-10 
i opanować podstawowe działania matematyczne. Gra pozwalająca 

młodszym dzieciom zrozumieć następstwo liczb i proste działania, a 

starszym- znaczenie i pojęcie liczb parzystych i nieparzystych.  
Zestaw zawierający 12 pasków magnetycznych o wym. 30 x 5 cm, 

podzielonych na 5 okienek oraz  60 żetonów o dł. boku ok. 5 cm, 

prezentujących liczby od 1 do 10 na kilka różnych sposobów. 

kpl. 1      

116 Ludzie i emocje Pakiety zdjęć są doskonałą pomocą do ćwiczeń językowych. Dzięki 
zabawie ze zdjęciami dzieci poszerzają słownictwo, rozwijają 

zdolność formułowania wypowiedzi, czy zadawania pytań itp. Całość 

umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku zawierającym 90 
zdjęć o wymiarach 14 x 21,5 cm. 

szt. 1      

117 Zdjęcia – pory roku Pomoc do ćwiczeń językowych i poszerzania słownictwa złożona z 

40 zdjęć o wymiarach ok. 15x 12 cm. Kształtujące kreatywność i 
zachęcające do tworzenia własnych historii  i opowiadania ich. 

Zdjęcia ukazujące zmiany przyrody w ciągu roku. Realistyczne 

obrazy pozwalają na omawianie różnych zjawisk zachodzących 
wokół nas. Zdjęcia podzielone są na 6 tematów, m. in. rodzaje ubrań, 

rośliny i owoce, zwierzęta, pejzaże, wypoczynek. 

szt. 1      

118 Historyjki obrazkowe 
3elementowe 

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 
21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. 

Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków, które dziecko ma 

ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych 
kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 

duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich 

opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego, myślenia 

szt. 1      
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przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich 
dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących w 

przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w 

wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy 
osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji 

przedmiotów (np. stołu, płyty CD). Zestaw składa się z 21 stron w 

formacie A4. 

119 Historyjki obrazkowe 4 
elementowe 

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 
21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. 

Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków, które dziecko ma 

ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych 
kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 

duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich 
opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego, myślenia 

przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich 

dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących w 
przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w 

wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy 

osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji 
przedmiotów (np. stołu, płyty CD). Zestaw składa się z 21 stron w 

formacie A4. 

szt. 1      

120 Historyjki obrazkowe 6 

elementowe 

Materiały edukacyjne dla najmłodszych dzieci, każda teczka zawiera 

21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. 
Historyjki składają się z 3, 4 lub 6 obrazków, które dziecko ma 

ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do plastykowych 

kieszonek. Po odwróceniu poprawnie ułożonych obrazków powstanie 
duża ilustracja-niespodzianka. Układanie historyjek i ich 

opowiadanie stymuluje rozwój spostrzegania wzrokowego, myślenia 

przyczynowo-skutkowego, mowy, wyobraźni. Część z nich 
dodatkowo przybliża dziecku poznanie procesów zachodzących w 

przyrodzie (np. powstawanie rośliny z cebulki), uczy zachowania w 

wyjątkowych sytuacjach (np. dokarmiania ptaków zimą, pomocy 
osobom niepełnosprawnym), przedstawia procesy produkcji 

przedmiotów (np. stołu, płyty CD).  Zestaw składa się z 21 stron w 

formacie A4. 

szt. 1      

121 Już czytam Portrety zwierząt. Każdy obrazek jest podpisany. Nazwa każdego 

zwierzęcia składa się z 4 liter. Zestaw składa się z 12 obrazków po 4 

elementy. Gra przeznaczona dla 1-4 graczy, w wieku od 4 do 8 lat. 

szt. 1      

122 Dobre zachowanie na co dzień Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w pracy z 
dziećmi w grupie rówieśniczej, ułatwiająca przyswojenie przez 

uczniów tzw. zasad dobrego zachowania się. Każda z 16 
prezentowanych zasad zobrazowana została dwiema ilustracjami – 

jedna przedstawia zachowanie właściwe, druga zaprzeczające mu. Na 

odwrocie kart napisana jest zasada, którą dzieci mają odgadnąć (w 
grupie lub indywidualnie) po obejrzeniu ilustracji. Do zestawu 

kpl. 1      
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dołączone są kolorowe tabliczki, za pomocą których dzieci po 
odgadnięciu zasady mogą oceniać zachowania przedstawione na 

ilustracji w kategorii dobre-złe (zabawa w jurorów). Zestaw zawiera: 

• 32 karty formatu A4  
• 25 zielonych tabliczek  

• 25 czerwonych tabliczek 

123 Lista obecności i humoru Pomoc mająca na celu uczenie dzieci rozpoznawania i nazywania 

emocji (własnych i kolegów). Wykonana w formie welurowej 
makatki, na której dzieci mogą każdego dnia przypinać wizytówkę ze 

swoim imieniem pod jednym z czterech obrazków określających 

nastrój (radość, smutek, złość, lęk).  
• wym. min 120 x 65 cm  

• 30 wizytówek 

szt. 1      

124 Nasadki ergonomiczne na 
ołówki i kredki 

Zestaw 6 sztuk nasadek korygujących nieprawidłowy uchwyt. 
Nasadki o kształtach dopasowanych do rączki dziecka, przeznaczone 

są dla uczniów zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych, które 

nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę czy długopis. Pomagają 
również kontrolować siłę nacisku narzędzia graficznego. 

kpl. 2      

125 Kamienie sensoryczne Okrągłe dyski sensoryczne z wypustkami, do ćwiczeń równowagi o 

wymiarach 8 x 16 cm. Zestaw zawiera 4 dyski, które rozwijają 
sensorykę stóp.   

kpl. 1      

126 Obręcze płaskie Komplet obręczy składający się z 4 sztuk obręczy; obręcze występują 

w różnych kolorach, przeznaczone do ćwiczeń fizycznych; wykonane 

z dobrej jakości tworzywa, wspomaga rozwój ruchowy dziecka; o 

średnicy 44 cm 

kpl. 8      

127 Obręcze 50 cm Zestaw obręczy różnokolorowych, przeznaczone do zabaw 

ruchowych, wykonane z dobrej jakości tworzywa; o średnicy 50 cm 

szt. 3      

128 Worki do skakania Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych o wymiarach 25 

x 25 x 60 cm służące do zabaw na świeżym powietrzu. 

szt. 4      

129 Drabinka Drabinka, wykonana z materiału o długości 4 m. Akcesoria sportowe, 

służące do zabaw na świeżym powietrzu, w kolorze czarno-żółtym; 

składa się z 11 szczebli. 

szt. 1      

130 Skakanki Sznurkowe skakanki o długości 2 m, przeznaczone do zabaw na 

świeżym powietrzu; wykorzystywane do gier i zabaw ruchowych. 

szt. 30      

131 Tunel prosty Kolorowy tunel o średnicy 46 cm i długości 180 cm, przeznaczony 

dla dzieci w wieku od 3 lat; wykonany z materiału odpornego na 

uszkodzenia; przeznaczony do zabaw zarówno w pomieszczeniach, 

jak i na świeżym powietrzu. 

szt. 2      

132 Zestaw gimnastyczny Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów 

przeszkód i ciekawych układów do ćwiczeń gimnastycznych. W 

skład zestawu wchodzą: 
• drążki gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt.  

• obręcze o śr. 50 cm - 4 szt.  

• cegły łączniki - 4 szt.  
• zaciski - 30 szt.  

kpl. 1      
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• pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone) 

133 Baśnie Ta książka zachęcająca nauczycieli do zastosowania baśni w 
codziennej pracy z dziećmi, podsuwająca wiele pomysłów zabaw – 

plastycznych, teatralnych, językowych i relaksacyjnych. Podpowiada, 

jakie obszary można stymulować u dzieci (m.in. wyobraźnię, etykę, 
filozofię, język) zapraszając je do świata baśni. Autorzy: Cordula 

Pertler, Reinhold Pertler. Miękka oprawa, format 16,5 x 24 cm, 180 

str. 

szt. 1      

134 Tak właśnie, bardzo mądre są 

baśnie 

Do publikacji dołączona jest płyta CD Zbiór niezwykle ciepłych i 

mądrych baśni, w każdej z nich została zatopiona ważna myśl lub 

przesłanie. Poszczególne partie baśni opatrzone ćwiczeniami, które 

zapraszają do twórczej pracy z tekstem. Format: 21 x 28 cm; 244 str. 

szt. 1      

135 Gdyby jajko mogło mówić Renata Piątkowska .Format: 16,8 x 24 cm; 88 str. szt. 1      

136 Tajemnice klubu dobre maniery Książka. Format 22,5 x 22,5 cm; 168 stron. szt. 1      

137 Kalendarz magnetyczny Kalendarz zawiera:  
• 9 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z codziennymi czynnościami, do 

umieszczania w okienkach domku  

• 6 obrazków o wym. 5 x 5 cm, z warunkami atmosferycznymi  
• 2 strzałki do zaznaczania temperatury oraz właściwego miesiąca i 

pory roku  

• 1 kółko do zaznaczania dni tygodnia  
• 1 komin do zaznaczania dnia w danym miesiącu  

• wym. 52 x 60 cm  

• otwory służące do zawieszania na ścianie  
 

szt. 1      

138 Duże kostki 6 kości o wym. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm wykonanych z pianki w różnych 

kolorach. Przeznaczone do gier zręcznościowych i matematycznych. 

kpl. 1      

139 Mapa Polski makatka Makatka przedstawiająca mapę Polski przybliżającą uczniom pojęcia 

geografii: morze, jeziora, rzeki, góry itd. Nazwy miast i 
charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje 

możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu 

można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe 
elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację 

symboli miast i związanych z nimi legend.  

• wym. 84 x 87 cm 

szt. 1      

140 Polska wokół symboli Pomoc porusza zagadnienia takie jak: godło, flaga, kraj, stolica 
(Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta 

obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. Łącząc ćwiczenia z 

kilku obszarów percepcji dziecka umożliwiamy mu prawidłowy 
rozwój w oparciu o wieloaspektowe kształcenie zintegrowane. 

Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy 

ułatwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji. 

kpl. 1      
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141 Flaga Flaga Polski wykonana z solidnego materiału o wymiarach 50 x 80 
cm. 

szt. 1      

142 Makatka ogłoszenia Makatka ogłoszenia o wymiarach 89 x 65 cm; wykonana z solidnego 
materiału, przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń; posiadająca 

stałe, kolorowe elementy. 

szt. 1      

143 Gąsiennica spacerowa Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. 

Wykonana jest z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. 
Gąsienica o długości 4 m wyposażona jest w 16 uchwytów. Po 

spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. 

szt. 1      

144 Gąsiennica spacerowa Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. 

Wykonana jest z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. 

Gąsienica o długości 2,6 m wyposażona jest w 10 uchwytów. Po 

spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. 

szt. 1      

145 Opaski odblaskowe Opaska samozaciskowa wykonana z folii mikro-pryzmatycznej, 
samozaciskowa. Wymiary 3 x 33 cm. 

szt. 30      

146 Bajkowe kółeczka czyli orgiami 
płaskie z koła 

Książka. Format: A4; 78 str. szt. 1      

147 Magiczne kółeczka czyli 
origami płaskie z koła 

Książka. Format: A4; 78 str. szt. 1      

148 Papierowe zoo To zbiór pełnych fantazji plastycznych projektów, dzięki którym 

dzieci nie tylko stworzą własne recyklingowe zoo, ale i nauczą się 
dbać o środowisko naturalne. Książka zaprasza do kreatywnej 

zabawy i do kreatywnego spojrzenia na surowce wtórne. Dzieci w 

recyklingowych materiałach będą miały szansę zobaczyć 

sympatyczne zwierzątka, nie zaś bezużyteczne śmieci. Format: 19 x 

23 cm; 128 str. 

szt. 1      

149 Dwustronne plansze tematyczne 
- drzewa liściaste i iglaste   

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają funkcję pomocy 
edukacyjnej oraz ozdabiają klasę.  

• format: 61 x 86 cm  

• dwustronnie zalaminowane  
• wieloletnia trwałość 

szt. 1      

150 Tablice tematyczne- wieś K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 

umożliwiają dzieciom poznanie otaczającego je świata, wzbogacają 
słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Format: 70 x 50 cm. 

szt. 1      

151 Tablice tematyczne - miasto K. Rocławska-Dąbecka, D. Dąbecki. Plansze tematyczne 

umożliwiające dzieciom poznanie otaczającego je świata, 

wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Format: 

70 x 50 cm. 

szt. 1      

 RAZEM    
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FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI  III 

PROPONOWANEGO WYPOSAŻENIA 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: 

 
Lp. 

 

Urządzenie/ 

oprogramowanie 

Opis wyposażenia Jed. 

miary 
Ilość Proponowane 

wyposażenie 

Wartość 

jedn. netto 

Wartość 

netto 

Kwota 

podatku VAT 

Cena brutto z 

podatkiem VAT 

 Oddział Przedszkolny przy  Szkole Podstawowej  w  ADAMOWIE 
1 SAMOPRZYLEPNE SZNURKI 

- ZESTAW GRUPOWY 
468 szt.samoprzylepnych sznureczków  w 13 kolorach każdy po 36 szt. 
 

kpl. 1      

2 ZESTAW ZADANIOWY DO 
SZNURKÓW 

 

Zestaw zawiera: • pudełko plastikowe; • zestaw 10 podkładek 
wielokrotnego użytku do układania i przyklejania sznurków wg zadań; • 

10 kart zadaniowych typu połącz wg cyfr; • 10 kart zadaniowych typu 

połącz wg liter; • 10 kart zadaniowych połącz wg obrysu; • 10 kart – 
labirynt  trudny i łatwy; • 10 form styropianowych do oklejania); • 

Całość umieszczona w plastikowym pudełku 

szt. 1      

3 FARBA BIAŁA, ŻÓŁTA, 
POMARAŃCZOWA, 

JASNOCZERWONA, 

CZERWONA, ZIELONA, 
NIEBIESKA, FIOLETOWA, 

BRĄZOWA, CZARNA 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z 
innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. 

szt. 10      

4 FARBA ZŁOTA Koncentrat farby złotej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie miesza się z 

koncentratem farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu z 
farbami daje obrazowi charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie 

palcami 1 l koncentratu można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 

uzyskując 4 l farby akwareli. 

szt. 1      

5 FARBA  DO TEKSTYLII Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o 

pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych samych 

właściwościach w proporcji 1:3, umożliwia malowanie na koszulkach 
bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. 

szt. 1      

6 KOŁA DO MALOWANIA 50 

szt 

Komplet 50 kół z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm. kpl. 1      

7 MASZYNA DO 

MALOWANIA 

Zespół dwóch drewnianych kół pasowych, o średnicy jednego koła nie 

mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 

obracających się na stalowych osiach. 
Koła posiadają na rancie wyżłobienie, po którym przesuwa się gumowy 

pasek. Koła wprowadzane są w ruch. Można tworzyć formy plastyczne, 

gdzie materiał tworzenia jest w ruchu. Drewniana, kolorowa platforma 
do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy, o 

długości minimum 67 cm. Do niej dołączona osłona z tworzywa 

sztucznego, o długości nie mniejszej niż 140 cm, która uniemożliwia 

kpl. 1      
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rozpryskiwanie farby. 

8 ROLKA PAPIERU 
(30CMX12M)  6 SZT.      

Rolka papieru samoprzylepnego o długości 12 m i minimum szerokości 
30 cm 

kpl. 1      

9 ZESTAW PLASTYCZNY 

KOMPLET 

Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych przeznaczonych dla 

małej grupy (10 osób) na cały rok szkolny. • Zestaw papierów 
podstawowych - 1 szt. • Kredki - zestaw stolikowy - 3 szt. • Folia 

piankowa, 15 arkuszy - 1 szt. • Tektura falista, 10 arkuszy - 1 szt. • 

Papier szary A3, 20 arkuszy - 1 szt. • Bibuła mix kolorów, 15 rolek - 1 
szt. • Nożyczki przedszkolne, 10 szt. - 2 kpl. • Klej czarodziejski 0,5 litra 

• Tempery 6 kolorów 500 ml - 1 szt. • Mix pędzli duży, 25 szt. - 1 szt. • 

Kolorowe druciki - 1 szt. • Plastelina zestaw przedszkolny 12 kolorów - 
1 szt. • Teczka szkolna z gumką A4 -15 szt. • Zestaw gumek  24 szt. - 1 

szt. 

kpl. 1      

10 PĘDZELKI - ZESTAW 10 SZT Zestaw pędzli w różnych rozmiarach. kpl. 1      

11 PLASTELINA KOMPLET 12 
KOLORÓW 

PLASTELINA KOMPLET 12 KOLORÓW kpl. 10      

12 TEMPERÓWKA TEMPERÓWKA szt. 10      

13 NOŻYCZKI OBURĘCZNE Zestaw 30 nożyczek ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 

13,5 cm. Nożyczki uniwersalne do użytku przez dzieci prawo i 
leworęczne. 

kpl. 10      

14 DZIURKACZ OZDOBNY Komplet 5 sztuk różnorodnych metalowych dziurkaczy w oprawie z 

tworzywa sztucznego, służących do wycinania różnych wzorów. 
Przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych . wymiary elementu 

wyciętego około 1,8 cm. 

kpl. 10      

15 KLEJ CZARODZIEJSKI  

KOMPLET12 SZT. 

Komplet 12 szt. klejów. Sztyfty minimum 20  g. netto, nietoksyczne, 

hipoalergiczne, bardzo wydajne. 

kpl. 1      

16 BRYSTOL BIAŁY 100X70 CM  BRYSTOL BIAŁY 100X70 CM szt. 10      

17 BRYSTOL KOLOR 100X70 

CM 1 ARK. 

BRYSTOL KOLOR 100X70 CM 1 ARK. szt. 11      

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brodach  
18 SAMOPRZYLEPNE SZNURKI 

- ZESTAW GRUPOWY 

468 szt.samoprzylepnych sznureczków  w 13 kolorach każdy po 36 szt. 

 

kpl. 1      

19 ZESTAW ZADANIOWY DO 

SZNURKÓW 

 

Zestaw zawiera: • pudełko plastikowe; • zestaw 10 podkładek 

wielokrotnego użytku do układania i przyklejania sznurków wg zadań; • 

10 kart zadaniowych typu połącz wg cyfr; • 10 kart zadaniowych typu 
połącz wg liter; • 10 kart zadaniowych połącz wg obrysu; • 10 kart – 

labirynt  trudny i łatwy; • 10 form styropianowych do oklejania); • 

Całość umieszczona w plastikowym pudełku 

kpl. 1      
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20 FARBA BIAŁA, ŻÓŁTA, 
POMARAŃCZOWA, 

JASNOCZERWONA, 

CZERWONA, ZIELONA, 
NIEBIESKA, FIOLETOWA, 

BRĄZOWA, CZARNA 

Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy się i z 
innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieńczyć wodą w 

proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową. 

szt. 10      

21 FARBA ZŁOTA Koncentrat farby złotej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie miesza się z 

koncentratem farby o podobnych właściwościach, ale przy połączeniu z 
farbami daje obrazowi charakterystyczny połysk. Umożliwia malowanie 

palcami 1 l koncentratu można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1: 3 

uzyskując 4 l farby akwareli. 

szt. 1      

22 FARBA  DO TEKSTYLII Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o 

pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych samych 

właściwościach w proporcji 1:3, umożliwia malowanie na koszulkach 
bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się. 

szt. 1      

23 KOŁA DO MALOWANIA 50 

szt 

Komplet 50 kół z grubego bloku technicznego, o średnicy 36 cm. kpl. 1      

24 MASZYNA DO 

MALOWANIA 

Zespół dwóch drewnianych kół pasowych, o średnicy jednego koła nie 

mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie mniejszej niż 8 cm, 

obracających się na stalowych osiach. 
Koła posiadają na rancie wyżłobienie, po którym przesuwa się gumowy 

pasek. Koła wprowadzane są w ruch. Można tworzyć formy plastyczne, 

gdzie materiał tworzenia jest w ruchu. Drewniana, kolorowa platforma 
do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych w kształcie łzy, o 

długości minimum 67 cm. Do niej dołączona osłona z tworzywa 

sztucznego, o długości nie mniejszej niż 140 cm, która uniemożliwia 
rozpryskiwanie farby. 

kpl. 1      

25 ROLKA PAPIERU 

(30CMX12M)  6 SZT.      

Rolka papieru samoprzylepnego o długości 12 m i minimum szerokości 

30 cm 

kpl. 1      

26 ZESTAW PLASTYCZNY 

KOMPLET 

Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych przeznaczonych dla 

małej grupy (10 osób) na cały rok szkolny. • Zestaw papierów 
podstawowych - 1 szt. • Kredki - zestaw stolikowy - 3 szt. • Folia 

piankowa, 15 arkuszy - 1 szt. • Tektura falista, 10 arkuszy - 1 szt. • 

Papier szary A3, 20 arkuszy - 1 szt. • Bibuła mix kolorów, 15 rolek - 1 
szt. • Nożyczki przedszkolne, 10 szt. - 2 kpl. • Klej czarodziejski 0,5 litra 

• Tempery 6 kolorów 500 ml - 1 szt. • Mix pędzli duży, 25 szt. - 1 szt. • 

Kolorowe druciki - 1 szt. • Plastelina zestaw przedszkolny 12 kolorów - 

1 szt. • Teczka szkolna z gumką A4 -15 szt. • Zestaw gumek  24 szt. - 1 

szt. 

kpl. 1      

27 PĘDZELKI - ZESTAW 10 SZT Zestaw pędzli w różnych rozmiarach. kpl. 1      

28 PLASTELINA KOMPLET 12 

KOLORÓW 

PLASTELINA KOMPLET 12 KOLORÓW kpl. 10      

29 TEMPERÓWKA TEMPERÓWKA szt. 10      
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30 NOŻYCZKI OBURĘCZNE Zestaw 30 nożyczek ze stali nierdzewnej o długości nie mniejszej niż 
13,5 cm. Nożyczki uniwersalne do użytku przez dzieci prawo i 

leworęczne. 

kpl. 10      

31 DZIURKACZ OZDOBNY Komplet 5 sztuk różnorodnych metalowych dziurkaczy w oprawie z 

tworzywa sztucznego, służących do wycinania różnych wzorów. 
Przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych . wymiary elementu 

wyciętego około 1,8 cm. 

kpl. 10      

32 KLEJ CZARODZIEJSKI  
KOMPLET12 SZT. 

Komplet 12 szt. klejów. Sztyfty minimum 20  g. netto, nietoksyczne, 
hipoalergiczne, bardzo wydajne. 

kpl. 1      

33 BRYSTOL BIAŁY 100X70 CM  BRYSTOL BIAŁY 100X70 CM szt. 10      

34 BRYSTOL KOLOR 100X70 

CM 1 ARK. 

BRYSTOL KOLOR 100X70 CM 1 ARK. szt. 11      

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubieni  

35 Sztaluga artystyczna Regulowana sztaluga, wykonana z drewna lakierowanego. Dodatkowo 

zamieszczona została półeczka do przechowywania przyborów 
plastycznych; o wymiarach 164 x 77 cm. 

szt. 2      

36 Tablica korkowa Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 

ogłoszeń szkolnych; o wymiarach 30 x 40 cm, 50 x 80 cm., 60 x 120 

cm., 90 x 150 cm., 100 x 200 cm. 

szt. 5      

37 Zestaw zmywalnych markerów 

klasycznych 

Nietoksyczne markery posiadające zmywalny atrament (można go zmyć 

polewając wodą pomalowaną powierzchnię). Służą do tworzenia 

grubych, szerokich linii. Są zmywalne ze skóry i większości materiałów. 
Nie stosować do materiałów niemożliwych do umycia; 8 kolorów: 

czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny, 

brązowy; 200 szt.; długość 14,3 cm; średnica końcówki 0,4 cm. 

kpl. 1      

38 Zestaw papierów rysunkowych  Zestaw składa się z: 

• papier rysunkowy biały A4 – 500 szt., 80 g/m2;  

• papier rysunkowy kolorowy A4 – 800 szt., 80 g/m2; 
• papier kolorowy rysunkowy A3 – 160 szt., 80 g/m2; 

• papier rysunkowy biały A3 – 500 szt., 80 g/m2. 

kpl. 1      

39 Blok techniczny kolor A4 • 10 szt. w formacie A4  

• 10 arkuszy  
• 10 kolorów  

• 160 g/m2 

 

kpl. 4      

40 Blok techniczny kolor A3 • 10 szt. w formacie A3 

• 10 arkuszy  

• 10 kolorów  
• 160 g/m2 

kpl. 4      

41 Brystole po 10 arkuszy Kolory: żółty, pomarańczowy, turkusowy, bordowy, różowy, fioletowy, 

niebieski, zielony, ciemnozielony, brązowy 

• 10 arkuszy  
• wym. 50 x 70 cm  

kpl. 10      
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• 300 g/m2  

42 Filcowe arkusze • 10 arkuszy  
• różne kolory (zielony, żółty, łososiowy, biały, pomarańczowy, 

ciemnozielony, brązowy, czarny, granatowy, czerwony)  

• wym. 20 x 30 cm 

kpl. 5      

43 Klej do filcu Klej wolny od rozpuszczalników. Przezroczysty i bezzapachowy. Nadaje 
się do klejenia różnych rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych 

powierzchni.  

• pojemność 100 ml. 

szt. 5      

44 Folia piankowa karbowana • 10 arkuszy  

• kolory: fioletowy, czerwony, pomarańczowy, biały, błękitny, żółty, 

zielony, jasnozielony, niebieski i granatowy  
• format: A4 

kpl. 5      

45 Folia piankowa fakturowa  

• 10 arkuszy  

• 10 kolorów  
• format: A4  

• grubość 2 mm 

kpl. 5      

46 Folia piankowa z brokatem Błyszcząca brokatem folia, która nada estetyczny wygląd i pomoże 
wykończyć każdą pracę plastyczną. W ciepłych i przyjaznych kolorach 

(czerwony, różowy, chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, brązowy, 

fioletowy, turkusowy, srebrny).  
• 10 arkuszy  

• format: A4  

• grubość 2 mm 

kpl. 5      

47 Klej do folii piankowej Klej nadający się do klejenia wielu powierzchni: do folii piankowej, 
kauczuku, plastiku, ceramiki, porcelany, stali, drewna, metalu, tkaniny i 

papieru. Czas schnięcia: 5-10 min.  
• pojemność 35 g. 

szt. 5      

48 Tektura falista mix • 10 arkuszy  

• format: A4 

kpl.. 10      

49 Folia holograficzna • samoprzylepna  

• 4 arkusze  

• wym. 23 x 33 cm 

kpl.. 10      

50 Brokatowy papier • 10 arkuszy  
• wym. 23 x 33 cm  

• 70 g/m2 

kpl.. 5      

51 Zestaw bibuł Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach kolorystycznych (tonacja 
żółta, czerwona, niebieska, zielona, ): 

• 10 arkuszy  

• wym. 50 x 70 cm  
• 20 g/m2 

kpl. 4      

52 Dziurkacze średnie Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa sztucznego, służące do 

wycinania różnych wzorów. Elementy wycięte są przydatne przy 

szt. 18      
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wykonywaniu prac plastycznych - jako pojedyncze elementy ozdobne 
lub do tworzenia złożonych wzorów (wzór słońce, motyl, żaglówka, liść, 

jabłko, jeż, kwiatek, tulipan, margaretka, mikołaj, choinka, płatek 

śniegu, serce, kokarda, gwiazdka, żyrafa, kangur, słoń). 
• 1 szt.  

• wym. dziurkacza 6,8 x 3,6 cm  

• wym. elem. wyciętego ok. 1,8 cm 

53 Nożyczki 3 wzory Zabawne i łatwe w użyciu przez dzieci. Nożyczki umożliwiają 
przecinanie papieru, nadając krawędzi ozdobny wzór. Tworzenie 

ozdobnych kartek, pasków i koronek możliwe jest z papieru, tektury, 

plastiku oraz folii aluminiowej. Mogą ich używać dzieci lewo- i 
praworęczne). 

• 3 szt.  
• dł. 13,5 cm 

kpl. 3      

54 Klej czarodziejski Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość 

porowatych powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i 

ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Stosować na czystych, 
suchych powierzchniach w temperaturze powyżej 15 stopni. W 

przypadku drewna i ceramiki należny zostawić do wyschnięcia na co 

najmniej 35 min., a najlepiej na całą noc. 
• pojemność 1000 g. 

szt. 3      

55 Klej introligatorski Precyzyjna końcówka ułatwia przyklejanie drobnych elementów 

(koralików, cekinów, wstążeczek, aplikacji itp.) lub dotarcie kleju do 
wąskich szczelin.  

• pojemność 60 g. 

szt. 5      

56 Taśma dwustronna • szerokość 3,8 cm  

• długość 10 m 

szt. 5      

57 Mały pistolet do kleju Pistolet małych rozmiarów, wygodny w użyciu dla dzieci, do klejenia na 

gorąco. Sztyfty o śr. 8 mm sprzedawane osobno. 

szt. 1      

58 Małe sztyfty do pistoletu do 

kleju 

• 25 szt.  

• średnica 8 mm  
• długość 10 cm 

kpl. 5      

59 Tempera 6 l Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i szkole, łatwo rozprowadzają 

się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta 

konsystencja zapewniają swobodne malowanie. Farby są na bazie wody, 
dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. Dostępne w zestawach 

lub pojedynczo.  

• 6 szt.  
• pojemność 1000 ml. 

kpl. 1      

60 Rolki sizalu Sizal w rolkach (czerwony, zielony, brązowy, żółty): 

• 1 szt.  
• wymiary 45 x 200 cm  

• 135 g/m2 

szt. 4      

61 Zestaw kreatywnych drucików -
kwiatki 

Zestaw składający się z kreatywnych drucików, z których można 
wykonać 6 różnych kwiatków.  

kpl. 1      
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• 47 drucików  
• instrukcja  

• wym. 0,3-0,9 x 30 cm  

62 Teczka szkolna z gumką 1 sztuka, format A4. szt. 8      

63 Segregator • 1 szt.  

• format A4  
• grzbiet 7 cm 

szt. 5      

 RAZEM    
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         Załącznik Nr 2 

 

 
………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  pn.: Dostawa  

i montaż placów zabaw w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Brody oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w 

art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 
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                   Załącznik Nr 3 
             

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Dostawa  

i montaż placów zabaw w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Brody oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z  udziału w postępowaniu na 

podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

  

 

 

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

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 
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                                                                                                  Dnia ......................... 2015 r. 

        Załącznik Nr 4 

 

            pieczęć oferenta 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż placów 

zabaw w ramach projektu pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody 
w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych(Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczamy, że: 
 

1. nie należymy do grupy kapitałowej* 

 

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej*: 

 

Lp. Nazwa Firmy Siedziba Firmy 
Podmiot dominujący/ 

podmiot zależny 

    

    

    

    

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno 

być złożone przez każdy podmiot. 

 

 

___________________ dnia _____________ roku 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

    


