ZŻ-ZP.26.16.18.AKS
Załącznik nr 3.2.B do SIWZ
Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Opis przedmiotu zamówienia
Materac 3-częściowy – imitacja krówki, posiadający ruchome uszy (różki), obszyty trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Kolory biało czarne, wym. ok. 180 x 80 x 5
cm.

Rysunek poglądowy

ilość

2

Materac 3-częściowy – imitacja kota, posiadający ruchome uszy (różki), obszyty trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Kolory biało czarne, wym. ok. 180 x 80 x 5
cm.
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Domek piankowy, pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną PCW i wypełniony pianką
o podwyższonej gęstości, co zapewnia lekkość i łatwość montowania. Sztywność i stabilność
konstrukcji zapewniają rzepowe taśmy, stanowiące element spoinowy poszczególnych elementów,
wym. domku ok. 120 x 120 x 130 cm
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Płotek drewniany do zawieszenia na ścianie wyposażony w przytwierdzony do niego za pomocą
kolorowych rzepów tor-kulodrom (plastikową rurkę o śr. 43 mm), do której maluch może wrzucać
kolorowe kulki. Pod kulodromem jest mała kieszonka z materiału, dzięki której kulki nie wypadają na
podłogę. Kulka jest dołączona do zestawu. Wym. ok. 100 x 100 cm (+ kieszonka 13 cm).
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Zestaw 3 kulek drewnianych do kulodromów o śr. 3,5 cm.
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Zestaw 3 skrzyń osadzonych na stelażu z płyty laminowanej. Posiadają miękkie siedziska, wykonane
z pianki i pokryte tkanininą PCV. Wym. jednej części ok. 36 x 30x 30cm.
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Materac narożny wykonane z wytrzymałej pianki, pokrytej trwałą tkaniną PCV. Wyposażony w
sensoryczne aplikacje ( kółko wykonane z futerka o śr. ok. 25 cm, 2 marchewki z natką, odpinane na
rzep, wym. marchewki ok. 25 x 50 cm, wym. natki ok. 43 x 30 cm.) pomagające dzieciom rozwijać
percepcję dotykową. Wszystkie dodatkowe elementy są pokryte tkaniną bawełnianą. Wym. ok. 135 x
135 x 50 cm, wys. materaca ok. 15 cm
Baldachim do kącików narożnych wykonany z tkaniny bawełnianej, do zamocowania na ścianie. Na
każdym rogu umieszczone kółka z tkaniny kaletniczej, za pomocą których baldachim mocuje się do
ściany. Wskazana wysokość mocowania baldachimu to 170 cm., dł. boku ok. 200 cm. Do baldachimu
przymocowane są na sznurkach o dł. ok. 16 cm 2 różne zabawki o wym. ok. 10 x 15 cm.
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Poducha sensoryczna – zwierzęta, wypełniona granulatem styropianowym wykonana z trwałej tkaniny
PCV bez ftalanów, wys. ok. 60 cm, śr. ok. 80 cm. Poducha posiada wiele elementów sensorycznych:
np. dzióbek z materiału, grzebień, futerko na skrzydełkach, dzwoneczki w falbance, piszczący nos.
Różne wzory np.: 2 x kurka, 2 x owieczka, 2 x krowa
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Kącik zabaw imitujący pocztę wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Wyposażony w praktyczne makatki z kieszonkami do segregowania listów (po 4 z każdej strony),
skrzynkę oraz gałkę do zawieszania torby. Wym. ok.73 x 51 x 159,5 cm, wys. blatu ok. 62 cm

Kącik kuchenny. Zestaw szafek imitujących kuchnię wykonanych z płyty laminowanej o gr. 12 - 18 mm
w kolorze klonu. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF.
Zestaw składa się z następujących elementów:
1) Szafka narożna wyposażona w równomiernie rozmieszczoną poziomo półkę. Wym. ok. 34 x
34 cm, wys. ok. 53 cm, - 2 szt.
2) Szafka o wyglądzie piekarnika z półką. Wyposażona w szybkę wykonaną z plexi umieszczoną
w drzwiczkach o wym. ok. 21 x 11 cm, drzwiczki w kolorze różowym. Wys. szafki ok. 53 cm,
wym. blatu ok. 39 x 34 cm, wym. półki dolnej 36 x 30 x 8 cm,
3) Szafka o wyglądzie pralki z półką. Wyposażona w okrągłą szybkę wykonaną z plexi
umieszczoną w drzwiczkach o śr. ok. 15 cm, drzwiczki w kolorze białym. Wys. szafki ok. 53
cm, wym. blatu ok. 39 x 34 cm, wym. półki dolnej 36 x 30 x 8 cm,
4) Szafka z 2 szufladami i półką. Wyposażona w 2 szuflady w kolorach różowym i białym o wym.
wewn. ok. 26 x 33 x 6,6 cm . Wys. szafki ok. 53 cm, wym. blatu ok. 39 x 34 cm, wym. półki
dolnej 36 x 30 x 8 cm,
5) Szafka ze zlewozmywakiem i półką. W blacie otwór o śr. ok. 24 cm z żółtą plastikową miską w
środku. Wys. szafki ok. 53 cm, wym. blatu ok. 39 x 34 cm, wym. półki dolnej 36 x 30 x 8 cm,
6) Szafka z pięcioma półkami. Wyposażona w 2 zasłonki. Wys. ok. 53 cm, wym. blatu ok. 68 x 34
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cm, dł. dolnej półki ok. 36 x 30 x 8 cm, wym. gór. półek ok. 13 x 27 x 20,5 cm
wym. dol. półek 13,3 x 29,6 x 20,5 cm
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Kącik kuchenny, kolorowy, wykonany ze sklejki. Wyposażony w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak,
piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. Wym. ok. 121 x 40 x
112 cm, wys. blatu ok. 61 cm
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Kącik budowniczego ma kształt krzesła wykonany ze sklejki. Kącik wyposażony w 38 drewnianych i
plastikowych elementów, wym. ok. 55 x 28 x 81 cm.
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Kącik warsztat wykonany ze sklejki. Kącik wyposażony w 38 drewnianych i plastikowych elementów
(młotek, śrubki, piły, imadła itp.), wym. ok. 60 x 55 x 80 cm.
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Skrzynka budowniczego zawierająca narzędzia do majsterkowania. Wym. ok. 26 x 16 x 14 cm
Skrzynka składa się z następujących elementów:
skrzynka na narzędzia
2 drewniane nakrętki
4 drewniane podkładki w różnych kształtach
5 drewnianych śrub
drewniany młotek
drewniany śrubokręt
drewniany klucz
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Zestaw 4 garnków wykonanych z miękkiej tkaniny do nauki sortowania, dopasowywania oraz
rozpoznawania kształtów i kolorów. Tkanina wolna od ftalanów. Można prać w pralce. W zestawie
znajduje się 16 elem. o wym. od 9 do 14 cm, wym. garnka ok. 15 x 15 cm
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Zestaw 8 produktów spożywczych w koszyku do zabawy oraz do nauki ułamków. Każdy produkt dzieli
się na części: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, wym. pudełka ok. 30 x 28 x 7 cm
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Zestaw z 6 ciasteczkami i babeczkami na drewnianej tacce. Wym. całkowite: ok. 20 x 17 x 6 cm, 7
elem. o wym. od 5,3 x 5,3 x 2,1 cm do 20 x 17 x 0,8 cm.
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Zestaw różnych rodzajów jaj (jajka sadzone, jajka na twardo, jajka w całości). Zestaw składa się 12
szt. o śr. ok. 10 cm.
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Zestaw naczyń metalowych składający się z 3 garnków z pokrywkami o śr. ok. 9 cm oraz 5 narzędzi do
nakładania posiłków o dł. ok. 12 cm.
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Zestaw różnego rodzaju produktów żywnościowych z tworzywa sztucznego. Zestaw składa się ze 122
elem o wym. od 11 x 3,5 x 3,5, do 5 x 3 x 0,2 cm
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Samochód z koszykiem, zabawka może służyć jako wózek na lalki, który posiada koszyk, wym. ok.
68x26x57 cm
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Wózek dla lalek wykonany z drewna w kolorze białym. W zestawie znajduje się komplet pościeli o
wym. szer. ok. 50 cm, wys. ok. 53 cm, gł. ok. 28 cm.
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Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony, wym. ok. 58 x 38 x 61 cm
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Pojazdy budowlane wykonane z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki
atmosferyczne. Wywrotka, betoniarka, śmieciarka, spychacz, walec, dł. od 23 do 29 cm Każdego
rodzaju po 5 szt.
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Drewniane autko o wym. ok. 10 x 5 x 8 cm, różne kolory
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Drewniana nakładanka z kolorowymi elementami ( 4 kolory) składają się z 4 trzpieni na które nakłada
się kolorowe walce, wym. ok. 18 x 6 x 17 cm
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Układanka składająca się z 10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny ciąg
obrazków. Można z nich układać wieżę lub chować jeden w drugi, wym. ok. od 4x4x4 cm do 13x13x13
cm, wysokość po ułożeniu wieży 85 cm.
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Drewniana nakładanka wykonana z drewna bukowego składająca się z trzpienia i 7 kolorowych
pierścieni o różnej średnicy i wysokości, trójkąta oraz kwiatka, które nakładają się na siebie. Wymiary
ok. średnica 7 cm, wys. 18 cm.
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Układanka – wieża składająca się z klocków w różnych kształtach i kolorach, które należy do siebie
dopasować, wym. ok. wys. 27 cm
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Układanka - mozaika z podstawami do wpinania wraz z napami, które umożliwiają tworzeniu obrazków
i ciągów elementów z wybranych kształtów i kolorów. Zestaw składa się z 184 nap w pastelowych
kolorach o śr. ok. 3 cm, 4 podstaw o wym. ok. 31 x 21 cm, 24 kart z zadaniami (18 z obrazkami i 6 z
mozaikami)

1

Nakładanka 5 elementowa do dopasowania, wym. ok. 30x21 cm
3 motywy każdy po 4 szt.
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Układanka składająca się z 3 ruchomych puzzli - zwierzęta. Pod ruchomymi elementami znajdują się
obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Każda część posiada kołeczek ułatwiający
umiejscowienie elementu, wym. ok. 22 x 21 x 4 cm
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Układanka składająca się z 3 ruchomych puzzli - pojazdy. Pod ruchomymi elementami znajdują się
obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Każda część posiada kołeczek ułatwiający
umiejscowienie elementu, wym. ok. 22 x 21 x 4 cm
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Układanka składająca się z 3 ruchomych puzzli – zwierzęta domowe. Pod ruchomymi elementami
znajdują się obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Każda część posiada kołeczek
ułatwiający umiejscowienie elementu, wym. ok. 22 x 21 x 4 cm

4

36
Lalka bobas z zestawem zimowych ubranek. Lalka posiada ruchome powieki i wydaje dźwięki dł. ok.
40 cm
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Lalka bobas chłopiec – dł do 45 cm
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Lalka bobas dziewczynka – dł do 45 cm
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Lalka bobas czarnoskóry, dziewczynka długość do 45 cm
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Lalka bobas czarnoskóry, chłopczyk długość do 45 cm
2
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Komplety chłopięcych ubranek dla lalek. Wymiarem dopasowane do lalek o dł. 38-41 cm, 5 części
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Komplety dziewczęcych ubranek dla lalek. Wymiarem dopasowane do lalek o dł. 38-41 cm, 5 części
3
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Kolorowa chusta o śr. 3,5 m posiadająca wszytą grubą linę w środkowej części do regulacji średnicy
otworu oraz posiada 8 uchwytów.
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Tunel prosty o śr. ok. 46 cm, dł. ok. 180 cm
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Piłka gimnastyczna. Średnica ok. 30 cm. Kolorowa, bardzo wytrzymała piłka do ćwiczeń ruchowych:
gimnastycznych, pływania, rehabilitacyjnych. Wykonana z trwałej gumy. Różne kolory
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Zestaw 4 kolorowych woreczków wypełnione ziarenkami grochu, wym. ok. 12 x 12 cm , każdy
woreczek waży ok. 100 g. Kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski
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Kolorowa aplikacja w kształcie smoka z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 75 x 90 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie drzewa z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 60 x 101 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie ptaka z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 63 x 38 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie motyla z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 61 x 44 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie statku z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 93 x 108 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie kraba z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 61 x 62 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie trawy z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 80 x 30 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie krokodyla z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 105 x 37 cm
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Kolorowa aplikacja w kształcie auta z torem do przesuwania kulek w kształcie królika. Aplikacja
wykonana z kolorowej płyty MDF, do zamocowania na ścianę. Wym. ok. 60 x 71 cm
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Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej sklejki, do których
przytwierdzono, za pomocą kolorowych rzepów, tor (plastikowa rurka o śr. 43 mm), Do zawieszenia na
ścianie. W zestawie 3 kulki. Wymiary poszczególnych elementów:
pojemnik z trawką o wym. ok. 72,5 x 16 x 15 cm, dzięki któremu kulki nie wypadają na podłogę
drzewko o wym. ok. 87 x 132 cm
krzak o wym. ok. 81 x 44 cm
płotek o wym. ok. 86 x 49 cm
chmurka o wym. ok. 76 x 44 cm
Labirynty przestrzenne o różnym stopniu trudności, labirynt polega na prawidłowym przemieszczaniu
koralików po fantazyjnie ukształtowanych ścieżkach w przestrzeni - 4xpociąg, 4xzakręcony labirynt,
4xtwierdza, 4xkałamarniczka, 4xgwiazda.
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Miękkie pufy-z głową myszki, kolorowe, wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV w kolorze
szarym i białym, łatwej do utrzymania w czystości. Wym. całkowite ok. 46 x 54 x 43 cm, wym.
siedziska ok. 30 x 50 x 26 cm.
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Miękka kanapa wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV w kolorze szarym, wolną od ftalanów,
łatwą do utrzymania w czystości. Wym. całkowite ok. 84 x 62 x 63 cm, wys. siedziska ok. 31.
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Bujak kurka do zabaw i odpoczynku. Bezpieczna i stabilna konstrukcja. Pokryty trwałą, kolorową
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. ok. 77 (+13) x 30 x 54 cm.
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Półkolista mata z aplikacjami. Głowa osiołka wypukła, wypełniona granulkami. Pokrycie maty
wykonane z trudnopalnej tkaniny. Mata posiada różne elementy sensoryczne: 2 rodzaje zapięć,
piszczałkę w nosie i nogi w różnymi wypełnieniami. Wym. maty ok. 175 x 87 x 8 cm, wym. nóg ok. 28 x
15 cm.
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Zestaw mat piankowych, Puzzle mogą spełniać rozmaite funkcje: użytkową - jako mata do zabawy i
odpoczynku, edukacyjną - zapoznając dziecko z rozmaitymi kształtami, Dziecko nauczy się także
zasady łączenia i dopasowywania do siebie puzzli. Maty są dwustronne. Z jednej strony czarne figury
na białym tle, z drugiej - białe figury na czarnym tle. Zestaw składa się z:
• 3 mat jednobarwnych
• 3 mat z wyjmowaną 1 figurą
• 3 mat z 2 wyjmowanymi figurami
• wym. 1 maty ok. 50 x 50 x 1,5 cm
Komplet pacynek z torbą. Torba wyposażona jest w uchwyt, ekspres umożliwiający całkowite otwarcie
i złożenie torby oraz taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu, wym otwartej torby ok.
63x96 cm. W zestawie jest 14 pacynek o wym. ok. od 22 do 30 cm ,wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48
cm, wym. otwartej torby ok. 63 x 96 cm.
Torba z elementami muzycznymi. Torba wykonana z tkaniny, zamykana na zamek, wym. torby po
złożeniu ok. 42 x 42 cm, wewnątrz znajdują się praktyczne kieszonki. Zestaw składa się z 17
instrumentów: - tamburyn, śr. ok. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z
pałeczką, dł. ok. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. ok. 20,5 cm, 17 cm, 15 cm, 13 cm, 10 cm kastaniety drewniane, 2 szt., śr. ok. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. ok. 21 cm - marakasy drewniane,
dł. ok. 23 cm - drewniany tonblok, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. ok. 20 cm podwójny tonblok z pałeczką, dł. ok. 20 cm, śr. ok 4,5 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. ok.
20 cm, śr. ok. 3,5 cm - klawesyn, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 2 cm - marakas wałek, dł. ok. 20 cm, śr. ok. 5
cm
Gra składająca się z 9 dwustronnych plansz o wym. ok. 15 x 15 cm i 27 obrazków. Dziecko za
pomocą dotyku musi rozpoznać, co przedstawia wylosowany element. Następnie umieszcza żeton na
planszy, na takim samym obrazku jak wylosowany.
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Gra tematyczna składająca się z 34 elem. (17 par) o wym. ok. 9 x 9 cm. W trakcie gry uczestnicy
kolejno odkrywają po dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, jeżeli nie, obrazki trafiają na
poprzednie miejsce. Obrazki przedstawiają różne artykuły spożywcze ( warzywa, owoce itp.)

4

Gra tematyczna składająca się z 34 elem. (17 par) o wym. ok. 9 x 9 cm. W trakcie gry uczestnicy
kolejno odkrywają po dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, jeżeli nie, obrazki trafiają na
poprzednie miejsce. Obrazki przedstawiają różne zwierzęta
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Gra składająca się z 24 elem. o wym. 16 x 16 cm. Obrazki przedstawiają zwierzęta na wsi, które
należy połączyć w pary.
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Gra składająca się z 34 elem. o dł. boku ok. 8,5 cm. Obrazki przedstawiają zwierzęta na farmie, i
odnalezienia dwóch identycznych. Elementy wykonane z grubej tektury.
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Tunel-gąsienica złożony z 4 modułów, w tym głowy i ogona. Gąsienica może być przedłużana za
pomocą dodatkowych modułów, wym. ok. 217 x 100 x 108 cm
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Składany zestaw do koszykówki, z regulowaną wysokością. W komplecie mała piłka, regulacja
wysokości kosza od 61 do 122 cm, wym. ok. 60 x 51 x 149 cm.
2

72

73

Piaskownica do zabawy piaskiem i wodą o wym. ok. 136 x 55 x 112 cm. Zestaw wyposażony w ramię
koparki zakończone łyżką, zamocowane aby nie wyrzucać piasku poza piaskownicę oraz mechanizm
regulujący przepływ wody. Dodatkowo, produkt zawiera 2 wywrotki, szlaban, dźwig oraz mosty. Stół
podzielony jest na dwie części: większa zawiera koparkę i przeznaczona jest na piaskownicę, mniejsza
posiada kanał wodny z wyspą, most łączący wyspę z placem budowy i dźwig. W zestawie znajduje się
również parasol. Po skończonej zabawie na stół można nałożyć pokrywę, która stanowi dodatkową
powierzchnię do zabawy oraz chroni piasek przed deszczem.

1

Pojazd do odpychania posiadający gumowe kółka obracające się 360°, jest lekki i cichy, wym. ok. 43 x
25 x 39 cm
5
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Rower żyrafa jest przeznaczony dla dzieci siedzących samodzielnie. Ma uchwyty do trzymania w
kształcie uszu żyrafy, jest stabilny i ma ciekawy kształt żyrafy. Pojazd poruszany jest siłą nóg, wym. ok.
50 x 20 x 31 cm

4

Jeździk o wym. ok. 49 x 21 x 36 cm. posiadający szerokie rączki

10

76

77

Klocki wykonane z dobrej jakości tworzywa. Zestaw składa się z:
- 3 klocki mydełka
- 6 połówek o wym. ok. 15 x 15x 9,5 cm
- 24 zwykłe klocki o wym. ok. 30,5 x 15 x 9,5 cm

2

Klocki tradycyjne w pudełku transparentnym typu middle box, różnorodne kształty, dzięki czemu
pozwalają tworzyć ciekawe budowle, duże elementy, wym. ok. od 2,5x5 cm do 7x5 cm, 240 elementów
4

78

Klocki konstrukcyjne ażurowe w różnych kształtach i kolorach umieszczone w plastikowym pojemniku 
z rączką. Do zestawów dołączono obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości ich
złożenia, wym. opak. ok. 28 x 20 x 11 cm, 100 elem. śr. ok. 5,5 cm.

79

Zestaw klocków drewnianych 50 szt., zestaw 2 kpl.

2

4
80

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach umieszczone w plastikowym słoiku z rączką
Zestaw zawiera obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia, wym.
opak. ok. 14 x 18 cm, 60 elem. o wym. od 4 x 1,5 do 6 x 6 cm.

4

81

Klocki wafle wykonane z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być
łączone z podstawą, wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, W zestawie 170 klocków konstrukcyjnych –
standardowych, karton o wym. ok. 47 x 31 x 37 cm.

82

Gra składająca się z 24 minipuzzli i polega na dopasowaniu do siebie obrazków, np. królik +
marchewka.

4

2

83

Gra składająca się z 12 kartonowych układanek po 2 elem. o wym. ok. 7 x 14 cm.

2
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85

Zestaw magnetyczny zawierający dwustronną planszę (po jednej stronie jest twarz chłopca, po drugiej
dziewczynki), która służy do układania i opisywania różnych wyrazów twarzy postaci. Zestaw zawiera
51 różnych części twarzy, wym. ok. 33 x 26 cm

2

Układanka zawierająca obrazki z których można ułożyć ok. 1320 najdziwniejszych pojazdów świata.
4

86

Układanka zawierająca różne pojazdy. Składa się z 30 puzzli z których można tworzyć różne pojazdy,
30 elem. wym. ok. 33 x 29 x 1 cm
2

87

Układanka zawierająca różne zwierzęta. Składa się z 30 puzzli z których można tworzyć różne
zwierzęta, 30 elem. wym. ok. 33 x 29 x 1 cm

2

88

Zestaw medyczny zawierający lekarską torbę wykonaną z miękkiego materiału. W zestawie: stetoskop,
przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do badania ucha, termometr,
strzykawka, opatrunek i torebka lekarska, wym. torby ok. 15 x 17 cm, dł. elem. od 5 do 35 cm

89

Drewniana ciężarówka z otworami, do których można włożyć 10 różnych kolorowych zwierzątek, wym.
ciężarówki ok. 27 x 9 x 13 cm

90

Kasa sklepowa drewniana. W zestawie imitacje banknotów i monet, wym. ok. 19, 5 x 21 x 15 cm

8

10

4

91

Drewniana zabawka manipulacyjna, drewniana w kształcie sera, zawierająca otwory i sznureczek do
przewlekania, kolor żółty, wym. ok. 13x9x5 cm.
6

92

Kolorowa przewlekanka, wym. ok. 20 x 3 x 13 cm
2

93

Drewniane korale do nawlekania i sortowania. W zestawie znajdują się 36 elementów w 4 kolorach i 3
kształtach o wym. 33 mm oraz 2 sznurówki o dł. ok. 90 cm
6

94

Zestaw liczmanów-guzików w różnych kształtach i kolorach, 90 szt., wym. ok. 4 cm
6

95

96

Interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Urządzenie zawiera w sobie
zintegrowany system czujników ruchu, projektor i komputer. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie
spektrum zastosowania w każdym pomieszczeniu, na jasnym, jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany
ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”.
Wymiary „wyświetlanego obszaru” to ok. 2 x 3 m (dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia).
Urządzenie może być obsługiwane na dwa sposoby: urządzeniem przy użyciu pilota, albo manualnie.
Urządzenia można podłączyć do Internetu oraz możliwość podłączenia zewnętrznych głośników

1

Fotel z pianki z pokrowcem wykonanym z poliestru, wym. siedziska: ok. 32 x 34 cm, wys. siedziska
ok. 26 cm, wym. całkowite ok. 70 cm x 70 cm x 60 cm
9

97

Podłogowa mata do masażu z wypustkami w kształcie kamyczków wykonana z tworzywa sztucznego,
wym. ok. 120 x 32 cm, gr. od 0,5 do 1,8 cm.
2

98

Dmuchany konik, który można dopasować do wzrostu dziecka. Specjalnie ukształtowana powierzchnia
powoduje, że dziecko może się swobodnie odbijać, a uszy konika pełnią rolę uchwytów podczas
skakania. Dołączony wentyl i 2 zatyczki., różne kolory, obwód siodła ok. 72 cm

99

Maszyna do baniek z 5 litrami zapasu płynu do produkcji baniek
Zasilanie: AC110V-220V 50/60Hz
Wydajność: 50m.kw
Wymiary: ok. 26x21x24cm
Pojemnik na płyn: 0,5l

10

100

Nadmuchiwany kolorowy zamek do postawienia na zewnątrz jak i w pomieszczeniach
zamkniętych.Wykonany z trwałego PVC. Podwójnie obszywane laminowanymi nylonowymi nićmi.
wymiary: ok. 280cm x 210cm x 185 cm waga: 15 kg
maksymalne obciążenie: 90 kg
zamek pozostaje nadmuchany dzięki ciągłemu przepływowi powietrza również w trakcie użytkowania
W zestawie:
elektryczna dmuchawa 220V / 430-450 WAT
nylonowa torba przenośna zawiera śledzie kotwiczące oraz zestaw naprawczy.

1

1
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102

Wieloelementowy zestaw, do tworzenia różnych torów przeszkód. Zestaw składa się z następujących
elementów:
drążki gimnastyczne o dł. ok.70 cm - 8 szt.
obręcze o śr. 50 cm - 4 szt.
cegły łączniki - 4 szt.
zaciski - 30 szt.
pachołki - 4 szt. w kolorach 2 żółte, 2 czerwone
Zestaw kolorowych elementy, które można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Kształtki wykonane
z wysokiej gęstości pianki pokrytej trwałą tkaniną PCW. Zestaw zawiera 6 elem.; wym. pojedynczego
elem.: ok. 25 x 25 x 60 cm, różne kolory

1

1

103

Kształtka - ścieżka piesek posiadająca antypoślizgowy spód i rzepy, zapewniający ich stabilne
łączenie. dł. ok. 190 cm, szer. 48 cm, wys. 36 cm
1

104

Kształtka - ścieżka rehabilitacyjna, wym. elem. ok. 60 x 40 cm, wys. 10 - 20 cm, kolor limonka
2

105

Zestaw klocków piankowych i materaca wykonany z pianki poliuretanowa zapewniająca miękkość.
Pokrowiec klocków i materaca wykonany z bezftalanowego materiału, łatwego w utrzymaniu w
czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni, wzmocnione szwy. Pokrowiec wyposażony w krytą
taśmę suwakową, dzięki której pokrowiec można zdjąć i ponownie nałożyć, taśma przymocowana do
materaca umożliwia zawieszenie go na ścianie. W zestawie 21 klocków oraz materac o wym. ok. dł.
200 x szer. 120 x wys. 4 cm

1

106

107

108

Siedzisko w kształcie zebry wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości
zapewniające miękkość siedzenia oraz wytrzymałość. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego
materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni, pokrowiec
dopasowany eliminujący efekt marszczenia materiału. Wym.: ok. 60 x 60 x 34 cm

Siedzisko w kształcie zająca wypełnienie pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości
zapewniające miękkość siedzenia oraz wytrzymałość. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego
materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni, pokrowiec
dopasowany eliminujący efekt marszczenia materiału. Wym.: ok. 85 x 80 x 25 cm

4

2

Basen piankowy, sześciokątny. Wykonany z pianki odpornej na deformacje. Pokrowiec wykonany z
materiału bezpiecznego dla dzieci, pozbawionego toksycznych ftalanów, łatwego do utrzymania w
czystości. Basen piankowy o wym.: ok. dł. boku zewnętrznego 1,5 m, wys. 60 cm, gr. ścianki 20 cm,
powierzchnia basenu: ok. 4,18 m2, w zestawie 4500 szt. piłek o śr. ok. 7 cm.
1

109

Krokodyl sensoryczny - pokrowiec wypełniony pianką poliuretanową, 2 środkowe elementy dodatkowo
posiadają wierzchnią warstwę z ziaren pszenicy, łapy wypełnione są grochem. Część zewnętrzna
pokrowca wykonana jest z mocnego, wytrzymałego materiału łatwego do utrzymania w czystości,
jednostronnie polyuretanowego, wodoodpornego, o przyjemnej w dotyku powierzchni,
Dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz nici elastycznych,
Wym ok. dł. 192 x szer. 48 x wys. 35 cm

110

Kształtka - Schody/zjeżdżalnia w kolorze niebieskim. Wewnątrz element wypełniony pianką, która jest
odporna na deformacje. Na zewnątrz pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny, łatwy do
zdejmowania i utrzymania w czystości. Wykonany z materiału odpornego na zabrudzenia
pozbawionego niekorzystnych ftalanów. Wym.: ok. wys. 80 x dł. 210 x szer. 60 cm.

1
1

111

Kształtka - piankowa ścieżka rehabilitacyjna – kwiatek wym. ok. 60 x 40 cm,
wys. 5 - 14 cm
1

112

Kształtka - piankowa ścieżka rehabilitacyjna – fala wym. ok. 60 x 40,
wys. ok. 5 cm
1

113

114

Kryjówka wyposażona w wiele atrakcji i sensorycznych elementów, które zaciekawią najmłodszych i
zapewnią im wiele godzin wspaniałej, kreatywnej zabawy. Miejsce idealne zarówno do relaksacji, jak i
do zabaw stymulujących raczkowanie i czołganie. Liczne dodatkowe elementy stymulują zmysł wzroku
i dotyku, a także rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. Kącik wyposażony w miękkie materace z
sensorycznymi naszyciami, obszyte dookoła trawką, które zapewnią dziecku bezpieczeństwo. W
paskach tkaniny nad wejściem bocznym ukryte dzwoneczki, piszczałki i szeleszcząca folia, natomiast
frontowe wejście zostało obszyte tkaniną o różnych fakturach. Na dachu kryjówki bulaje oraz aplikacja
w kształcie tęczy, wykonana z kolorowej płyty MDF. W dachu otwory, przez które można wpuścić do
środka światłowody. Przyciągną one uwagę dziecka i będą stymulowały jego wzrok. Elementy kryjówki
lakierowane, wym. ok 136 (190 z materacem) x 79 x 74,5 (+40 aplikacja) cm
Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny (85% bawelna i 15 % poliester). Kontrastowe kolory, śr.
całkowita ok. 150 cm, wys. maks. ok. 20 cm.

1

1

115

Drewniana zabawka do pchania na kiju wykonana z wysokiej jakości, lekkiego drewna bukowego.
Zabawka posiada kolorowe kwiatki tworzące małe, tęczowe koło, które w momencie popychania
zabawki kręci się. Wymiary: ok. 44 x 17 x 44 cm

116

Drewniana zabawka do pchania, grzechotka na patyku z dzwoneczkiem wewnątrz, wymiary: ok. 10 x
14 x 65 cm

3

3

117

Drewniana zabawka do pchania na kiju – tęcza wykonana z drewna bukowego. Wymiary:
Długość całkowita: ok. 50 cm, Długość kijka: całość ok. 44 cm, jedna część ok. 22cm
Tęczowe kółko: średnica ok. 15 x 5cm

118

Zabawka manipulacyjna z otworami do których wkłada się odpowiednie klocki. Zabawka w momencie
wkładania klocka śmieje się, mówi jakie mają kształty i jakie znajdują się na nich cyfry. Gra wesołe
piosenki w języku polskim. Zabawka składa się z garnuszka, pokrywy i 5 klocków w różnych
kształtach. Wym. zabawki ok. 15x9x13 cm, wym. klocków ok. 7x5,5 cm. ( przykładowy rysunek).

119

3

2

Wieża do turlania, grzechotania. Posiada kulkę i zatrzask na górze i na dole, liczne przyciski, suwaki,
spiralny labirynt.
2
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Chodzik imitujący zebrę, kolorowy. Zabawka uczy pierwszych słów, można przerzucać stronę
książeczki lub naciskać podświetlane przyciski, poznawać alfabet i liczby dzięki radosnym
wypowiedziom i piosenkom. Chodzi posiada wygodny uchwyt i solidną podstawę na 4 kółkach.

121

Pojemnik na wodę i piasek, który można wykorzystać wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, Jest lekki
i ma zamontowane kółeczka, dzięki którym można go swobodnie przesuwać. Posiada wielofunkcyjną
przykrywkę, która może być używana jako piaskownica lub dodatkowa półka pod zbiornikiem.
Możliwość regulacji wysokości nóżek stelaża w zależności od wzrostu dzieci.
Wym. ok. 89 x 63 x 58 cm; regulowana wysokość: 44, 51, 58 cm.

1

Basen z piłeczkami. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.
Dno o grubości 5 cm. Zestaw zawiera 1500 piłeczek w kolorze białym i czarnym, śr. zewnętrzna ok.
148 cm, śr. wewnętrzna ok.118 cm, wys. ok. 40 cm

2
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Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą
łatwo utrzymać w czystości. śr. 90 cm, wys. 70 cm
4
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127

Gruszka mała, która z łatwością dopasowuje się do ciała. Wypełniona granulatem Pokryta wytrzymałą,
kolorową, łatwą do utrzymania w czystości tkaniną PCV bez ftalanów, wym.: śr. 40 cm, wys. 60 cm.
Różne kolory

Ławeczka gimnastyczna wykonana z drewna lakierowanego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące
stopki z gumy. Ławka posiada wsporniki stalowe łączące elementy zapewniając stabilność konstrukcji
oraz zaczepy umożliwiające zawieszanie na drabince. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są
zaokrąglone. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wymiary:
długość 2 m., wysokość 31 cm
Pianino cyfrowe, przenośne wraz z statywem podwójnym typu X. typu Yamacha z serii P lub
równoważne:
klawiatura 88 klawiszy,
co najmniej 4 poziomy czułości na siłę nacisku klawiszy,
co najmniej 5 brzmień podstawowych instrumentów: fortepian akustyczny, pianino elektryczne, organy,
klawesyn, wibrafon, instrumenty smyczkowe
co najmniej 50 popularnych dzieł muzyki klasycznej wprowadzonych do pamięci instrumentu,
waga: do 12 kg,
akcesoria: instrukcja obsługi w j. polskim, kabel zasilający, zasilacz sieciowy, pulpit do nut, śrubki dla
pulpitu do nut, statyw podwójny typu X)
Książeczki o tematyce dziecięcej – komplet 200 szt.
Książeczki dla dzieci od 1 r.ż. Książeczki w twardej oprawie – 100 szt, proste krótkie wierszyki,
rymowanki, dobra, czytelna ilustracja, postacie naturalne, nie wynaturzone, tradycyjne książki z
bajkami, tytuły Książe czek nie mogą się powtarzać, wymiary książeczek – różne.
Książeczki dla dzieci od 1 r.ż. Książeczki w miękkiej oprawie – 100 szt, proste krótkie wierszyki,
rymowanki, dobra, czytelna ilustracja, postacie naturalne, nie wynaturzone, tradycyjne książki z
bajkami, tytuły książeczek nie mogą się powtarzać, wymiary książeczek – różne
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