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Załącznik 5 do zapytania ofertowego

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
w Pałecznicy – część 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
GRUPA 1

1

2

Tablica

Fantom
1 sztuka

Tablica na trójnogu z ramionami bocznymi sucho ścieralna magnetyczna, która będzie
odpowiednia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Do tablicy ma być dołączony statyw z
regulowaną wysokością i przyciskami do wysuwania nóżek, regulowane haczyki do bloków,
półka na markery, markery (minimum 10) i blok do tablicy (minimum 200 kartek). Wymiary
minimalne tablicy to 650x1000 mm
Fantom, który będzie służył do nauki i treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ma być
wyposażony w sygnał dźwięku. Podczas wykonywania ćwiczeń, sygnał dźwięku ma
sygnalizować nam wykonanie poprawnie intensywność nacisku oraz ma sygnalizować,
wykonanie błędnie ćwiczenia. Fantom ma mieć możliwość przeprowadzenia sztucznego
oddychania (inhalacji): objętość oddechu ma być obserwowana poprzez obserwację
falowania klatki piersiowej.
Pole gry stołu wykonane ma być z wysokiej jakości płyty MDF, ma być pokryte zielonym
poliestrem. Brzegi stołu mają być wykonane z mocnego tworzywa PVC, co będzie
zapobiegać ścieraniu. Rama ma być wykonana z solidnej płyty MDF, tak aby stół był stabilny.
Nogi stołu mają być wykonane z mocnej płyty wiórowej o przekroju "L", mają być
wyposażone w śruby regulujące wysokość. Łuzy mają być wykonane z twardej gumy.
Narożniki stołu mają być zabezpieczone trwałym tworzywem.

Stół bilardowy
3

1 sztuka

Wymiary stołu nie mniejsze niż:
Długość: 250 cm
Szerokość: 150 cm
Wysokość z nogami: 80 cm
Akcesoria zawarte w zestawie:

Komplet bil

2 kije w zestawie

Podpórka bilardowa: krzyżak i mostek

Trójkąt do ustawiania bil

Kreda - 2 opakowania

Szczotka do czyszczenia sukna
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Maszyna do szycia odpowiednia dla początkujących.

Maszyna do
szycia

4

10 sztuk

Szczegółowa specyfikacja:

liczba ściegów około 16

możliwość szycia wstecz

funkcje szycia: haftowanie, pikowanie, przyszywanie aplikacji, przyszywanie guzika,
szycie bielizny, wszywanie gumy

chwytacz igły rotacyjny (obrotowy)

4-etapowe obrzucanie dziurki

możliwość regulowania prędkości szycia suwakiem

wbudowane oświetlenie

wysięgowe ramię do szycia nogawek, mankietów, kapeluszy

zestaw ma zawierać: maszynę do szycia, 10 igieł, 10 szpulek, instrukcja obsługi w
języku polskim, nawlekacz nici, pedał, stopkę do obrzucania dziurek

GRUPA 2
Papier ksero biały
5

15 opakowań

Pistolet na gorąco
6

1 sztuka

Wkłady klejowe do
7

Wkłady klejowe do

Grube wkłady klejowe odpowiednie do dużego pistoletu na gorąco.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk żółtych, 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk czerwonych,
10 sztuk brązowych, 10 sztuk zielonych, 10 sztuk srebrnych, 10 sztuk różowych, 10
sztuk fioletowych, 10 sztuk czarnych, 10 sztuk białych.
Cienkie wkłady klejowe odpowiednie do dużego pistoletu na gorąco.

pistoletu
100 sztuk

9

Pistolet dużych rozmiarów, który będzie odpowiedni do klejenia na gorąco różnorodnych
materiałów.

pistoletu
100 sztuk

8

Biały papier o wysokiej jakości, o rozmiarze A4, o gramaturze 80g. Ilość sztuk w jednym
opakowaniu ma wynosić 500 sztuk.

Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk żółtych, 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk czerwonych,
10 sztuk brązowych, 10 sztuk zielonych, 10 sztuk srebrnych, 10 sztuk różowych, 10
sztuk fioletowych, 10 sztuk czarnych, 10 sztuk białych.

Taśma klejąca
dwustronna
5 sztuk

Taśma klejąca dwustronna w rolce o wymiarach: szerokość około 5 cm, długość nie
mniej niż 5 m.

Taśma klejąca wąska
10

11

20 sztuk
Taśma klejąca
szeroka
5 sztuk

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Wąska, przezroczysta taśma klejąca w rolce o wymiarach: szerokość około 2 cm,
długość nie mniej niż 20 m. Cechy szczególne jakim ma odpowiadać taśma: kleistość,
rozciągliwość, przezroczystość, połysk, odporność na wilgoć.

Szeroka, przezroczysta taśma klejąca w rolce o wymiarach: szerokość około 10 cm,
długość nie mniej niż 20 m. Cechy szczególne jakim ma odpowiadać taśma: kleistość,
rozciągliwość, przezroczystość, połysk, odporność na wilgoć.
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12

Taśma klejąca
malarska
5 sztuk

Papierowa taśma klejąca w rolce o wymiarach: szerokość około 5 cm, długość nie mniej
niż 50 m.

Notatnik
13

3 sztuki

Notatnik o formacie A4 kratkowany, utwardzona okładka, liczba stron ma wynosić
minimum 100. Na okładce ma być specjalne miejsce na umieszczenie długopisu.

Notatnik
14

3 sztuki

Notatnik o formacie B6 kratkowany, utwardzona okładka, liczba stron ma wynosić
minimum 100. Na okładce ma być specjalne miejsce na umieszczenie długopisu.

Długopis niebieski
15

20 sztuk

Kreda biała
16

1 opakowanie

Kreda kolorowa
17

1 opakowanie

Filc dekoracyjny
18

100 sztuk

Długopis piszący na kolor niebieski. Ma mieć cienką i łatwą w trzymaniu budowę.

Biała, niepyląca kreda do pisania, o dużej gęstości, dzięki czemu będzie trwała i
ekonomiczna w użytkowaniu. Każda pałeczka ma być pokryta specjalną powłoką, która
będzie chronić przed brudzeniem rąk. Ilość w jednym opakowaniu to minimum 100
pałeczek.
Kolorowa, niepyląca kreda do pisania, o dużej gęstości, dzięki czemu będzie trwała i
ekonomiczna w użytkowaniu. Każda pałeczka ma być pokryta specjalną powłoką, która
będzie chronić przed brudzeniem rąk. Ilość w jednym opakowaniu to minimum 100
pałeczek.
Filc dekoracyjny, który będzie odpowiedni do szycia oraz do produkcji przedmiotów
dekoracyjnych. Wymiary około 15 x 15 cm. Kolory: 10 sztuk czarnych, 10 sztuk
czerwonych, 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk zielonych, 10 sztuk żółtych, 10 sztuk białych,
10 sztuk brązowych, 10 sztuk szarych, 10 sztuk pomarańczowych, 10 sztuk różowych.

Bazy do breloków
19

100 sztuk

Bazy do breloków czyli kółka o wymiarach około 25 mm, które będą wykonane z
profilowanego drutu. Do kółka ma być dołączony łańcuszek o długości około 26 mm,
służący do montażu elementów ozdobnych.

Magnesy do tablicy
20

100 sztuk

Okrągłe magnesy w kolorach: żółty, niebieski, czerwony, zielony. Magnesy mają być o
wymiarach około 20 mm średnica.

Agrafki
21

100 sztuk

Agrafki w kolorze srebrnym, które będą odpowiednie do wykonania wielu pracac
artystycznych i krawieckich. Agrafki mają mieć długość nie więcej niż 4 cm i nie mniej niż
2 cm. Agrafki mają znajdować się w zamykanym opakowaniu.

Szpilki
22

100 sztuk

Szpilki stalowe hartowane wykonane z drutu z kolorową, szklaną główką. Wymiary około
0,75 x 50 mm. Szpilki mają znajdować się w zamykanym opakowaniu.

Pinezki
23

100 sztuk

Ozdobne, srebrne pinezki wykonane z metalu o wymiarach: długość trzpienia około 14
mm, wielkość główki około Ø 9.5 mm. Pinezki mają znajdować się w zamykanym
opakowaniu.

Spinacze
24

100 sztuk

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Spinacze biurowe potrójnie galwanizowane z podginanymi noskami o długości nie
większej niż 50 mm. Spinacze mają znajdować się w zamykanym opakowaniu.
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Markery
25

26

40 sztuk

Łamigłówki. Szukaj
różnic
1 sztuka

27

Ćwicz
spostrzegawczość
cz. 2
1 sztuka

28

Grafika dla smyka.
Kropkowanki dla
przedszkolaka
1 sztuka

29

Nowe magiczne linie
- Ćwiczenia
grafomotoryczne
1 sztuka

Elementarz
30

1 sztuka

Pisk Białego Orła
31

1 sztuka

Tak! On jest królem
32

33

Marker, który nie będzie się rozmazywał i będzie wodoodporny na większości
powierzchni Ma posiadać atrament, który będzie mógł pozostawać bez skuwki przez
kilka dni i nie będzie wysychał. Ma być szybkoschnący, bezzapachowy, ma posiadać
okrągłą końcówkę, grubość powstałych linii ma wynosić około 2 mm. Kolory: 10
czarnych, 10 niebieskich, 10 zielonych, 10 czerwonych.

1 sztuka

Polska pachnie
bzami

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Czterdziesto stronicowa książka zawierająca serię pomysłowych łamigłówek, które będą
skłaniać dzieci w przyjemny sposób do intensywnego myślenia.

Książka z ćwiczeniami skierowanymi do dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym,
które mają problemy z koncentracją. Rozwiązując zadania zawarte w tej książce,
uczniowie dodatkowo będą ćwiczyć i rozwijać pamięć, percepcję wzrokową, koordynację
wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną i motorykę małą. W książce mają
się znajdować kolorowe ilustracje, które będą wzbudzały zainteresowanie u dzieci i będą
zachęcały je do ćwiczeń.
Ćwiczenia polegające na rysowaniu po wykropkowanych konturach, które mają zawierać
tematy bliskie małym dzieciom, a zarazem mają być interesujące i mają przyciągać ich
uwagę. Dzieci oprócz rysowania po śladach mają mieć możliwość kolorowania kredkami
lub farbami powstałe sylwety, wycinanie ich oraz tworzenie różnych scenek
tematycznych. Karty pracy mają służyć także rozwijaniu mowy i myślenia, kształtowaniu
pojęć ogólnych i szczegółowych, przybliżaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Zestaw ćwiczeń grafomotorycznych, które pomogą kształcić sprawność manualną,
doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i swobodne posługiwanie się przyborami
pisarskimi. Zestaw rysunków ma mieć bardzo różny stopień trudności. Zawarte kształty
mają mieć możliwość rysowania po śladzie bez odrywania ołówka od kartki albo
samodzielnie odtwarzać na czystej kartce.
Elementarz czyli podręcznik do nauki czytania przeznaczony dla najmłodszych dzieci. W
tym podręczniku ma być zastosowana metoda analizy oraz syntezy wyrazów, która w
efekcie ma prowadzić do automatyzacji czytania i pisania. Z uwagi na uwzględnienie
zdolności percepcyjnych najmłodszych – teksty zamieszczone w elementarzu mają być
nieskomplikowane, przystępne językowo, złożone z wyrazów krótkich i rozpoznawalnych
przez dzieci. Powtarzalność tekstów ma sprawiać, że dziecko nabierze płynności i
wyprawy w nauce czytania.
Scenariusz, który będzie przeznaczony na akademię z okazji listopadowego Święta
Niepodległości. Tekst ma mieć możliwość zrealizowania go w całości lub, wyodrębniając
z niego scenki teatralne zakończone piosenkami, tak aby przedstawić go w formie
krótszej akademii. Do książki ma być dołączona płyta ze ścieżką dźwiękową zawierającą
około 20 znaczników, na które składają się piosenki w wersji z wokalem i bez oraz
muzyka ilustracyjna i efekty dźwiękowe. Płyta ma zawierać także plik tekstowy ze
scenariuszem, który można edytować i wydrukować.
Scenariusz jasełek dla dzieci, który będzie przewidywał wiele ról co pozwali zaistnieć na
scenie całej grupie. Uzupełnieniem fabuły mają być liczne pastorałki. Tekst pastorałek i
ról ma być prosty tak aby szybko zostawał w głowach małych aktorów. Do książki ma być
dołączona płyta ze ścieżką dźwiękową. Płyta ma zawierać także plik tekstowy ze
scenariuszem, który można edytować i wydrukować.
Scenariusz pozwalający na zrealizowanie prostej akademii trzeciomajowej. Całość ma
być dopełniona piosenkami i muzyką ilustracyjną. Do książki ma być dołączona płyta ze
ścieżką dźwiękową. Płyta ma zawierać także plik tekstowy ze scenariuszem, który
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1 sztuka

Kielich goryczy
34

35

1 sztuka

Karty pracy na
koncentrację
1 sztuka

37

38

Książka ma zawierać 125 najatrakcyjniejszych gier i zabaw świetlicowych z ówczesnych
lat, ma być adresowana do wychowawców zatrudnionych w świetlicach/placówkach.

Książka zawierająca 100 kart pracy z ćwiczeniami na koncentrację, czyli różnego rodzaju
ćwiczenia kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności. Zadania znajdujące się w tej
publikacji mają być przygotowane dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W większości
mają się opierać na materiale obrazkowym. Wykorzystane ilustracje w przeważającej
części mają być kolorowe, dzięki czemu karty będą bardziej atrakcyjne dla dzieci.

Rebusomania.
Rebusy literowoobrazkowe
Edukacyjna gra towarzyska, która będzie doskonaliła umiejętności analizy i syntezy
usprawniające
percepcję wzrokową i fonemowej wyrazów niezbędną w nauce czytania i pisania. Gra ma rozwijać
spostrzegawczość, pamięć wzrokową oraz uwagę, ma wzbogacać bierny i czynny
naukę czytania
słownik dziecka.
1 sztuka
Całkiem nowe
zabawy paluszkowe
1 sztuka

39

Scenariusz misterium męki pańskiej, który będzie przeznaczony do zrealizowania z
uczniami. Fabuła ma być ściśle oparta na ewangelicznym przekazie. Treść ma być
uzupełniona odpowiednim piosenkami. Do książki ma być dołączona płyta ze ścieżką
dźwiękową. Płyta ma zawierać także plik tekstowy ze scenariuszem, który można
edytować i wydrukować.

Tradycyjne gry i
zabawy świetlicowe
1 sztuka

36

można edytować i wydrukować.

Superoko – litery i
cyfry
1 sztuka

Książka zawierająca 120 fabularyzowanych zabaw, dzięki którym będzie można
wielorako zaktywizować mięśnie rąk kilkulatków.

Książka zawierająca 50 propozycji zadań polegających na rozpoznaniu i zaznaczeniu
konturów liter oraz cyfr. Książka ma być kompleksowym materiałem pomocnym w
rehabilitacji widzenia, ma służyć do nauki liter i cyfr, ma usprawniać percepcję wzrokową,
koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację przestrzenną.
W książce mają się znajdować dwa rodzaje zadań grafomotorycznych:

40

Ćwiczenia
grafomotoryczne dla
najmłodszych
1 sztuka

41

- w jednych dziecko ma kolorować obrazek lub jego fragmenty zgodnie ze wzorem
znajdującym się na sąsiedniej stronie albo według dokładnych wskazówek
- w drugich dziecko ma rysować po szarych liniach kontury wskazanych elementów. Na
dole stron mają być umieszczone tradycyjne ćwiczenia grafomotoryczne, czyli szlaczki.
Dziecko ma rysować po coraz jaśniejszym śladzie lub wykonywać inne czynności, na
przykład łączyć kropeczki albo kreseczki dorysowywać brakujące elementy.

KALAMBURY
wzrokowo-słuchowoKalambury wzrokowo-słuchowo-ruchowe dla dzieci mają być zbiorem rebusów, zabaw ze
ruchowe
słowami, krótkich zabawnych tekstów. Ćwiczenia te mają rozwijać funkcje wzrokowo1 sztuka
słuchowo-ruchowe, usprawniając umiejętności czytania i pisania.
Story Cubes – gra

42

1 sztuka

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Gra, która dostarczy dzieciom dużo radości, stanowiąc przy tym doskonały trening
pomysłowości i wyobraźni. Gra ta ma być złożona z dziewięciu sześciennych kostek, z
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których każda ma zawierać na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Dziecko po
rzuceniu kostkami ma opowiedzieć historię w oparciu o dziewięć obrazów, które wypadły
na kostkach.

43

Jesień i zima w
świetlicy.
Scenariusze zajęć
świetlicowych
1 sztuka

Na moje oko i ucho
44

1 sztuka

Kolorowanki
45

46

1 sztuka

Kukuryku, Kim
jestem?
1 sztuka

Duża kaligrafia
47

48

1 sztuka

1000 fantastycznych
gier i zabaw
1 sztuka

uniLOGO 1
49

50

1 sztuka

Jak kształtować
umiejętności
społeczne
1 sztuka

51

Apteczka – zestaw
do nauki pierwszej
pomocy
1 sztuka

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Książka, która będzie służyć zarówno dzieciom, jak i wychowawcom. Mają być w niej
zawarte cele i zadania funkcjonowania placówki, rozkład treści zajęć z podziałem
tematów na poszczególne dni, 55 scenariuszy zajęć placówkowych, wiele ciekawych
zabaw integrujących dzieci i uczących zdrowej rywalizacji, szablony do wykorzystania
przez wychowawcę podczas realizacji scenariuszy.
Publikacja, która będzie doskonaliła percepcję wzrokową i słuchową, niezbędną do
opanowania trudnej umiejętności czytania i pisania. Ponadto ma być pomocna dziecku w
utrwaleniu obrazu graficznego liter – wielkich i małych drukowanych. W teczce ma
znajdywać się 50 kart z ćwiczeniami, karty odpowiedzi i szablony odpowiedzi.
Książeczka, która będzie skierowana i przygotowana do najmłodszych dzieci. Dziecko
ma ćwiczyć sprawność grafomotoryczną ręki i jednocześnie doskonale się bawić.
Zawarte w książce tematy rysunków mają być zróżnicowane, aby każde dziecko znalazło
tu dla siebie coś, co pobudzi jego wyobraźnię i zapewni długie chwile zabawy. Książka
ma zawierać minimum 200 obrazków.
Gra, która przeznaczona będzie dla 2-4 osób. Każdy z graczy ma losować po jednej
karcie ze stosu i umieszczać ją na opasce osoby z prawej strony. Zadaniem każdego z
graczy ma być odgadnięcie KIM SIĘ JEST, na podstawie zadawanych pytań i odpowiedzi
reszty graczy. Gra ma zawierać: klepsydrę, 110 kart, 4 opaski, instrukcję.
Publikację ma być skierowana do dzieci, które rozpoczynają naukę pisania, jak i do tych
które mają trudności z płynnym i estetycznym pisaniem. Zamieszczone w zeszycie
ćwiczenia mają uczyć prawidłowego kierunku kreślenia liter, wskazując ich właściwy
kształt i proporcje, mają wyrabiać płynność i tempo ruchu oraz kształcić koordynację
wzrokowo-ruchową.
Książka ma być zbiorem zadań edukacyjnych dla dzieci. W książce mają znajdywać się
m.in. łamigłówki, rebusy, kolorowanki i krzyżówki, dzięki którym dziecko będzie rozwijało
pomysłowość i wyobraźnię.
Zestaw ma być złożony z dwóch elementów: książki (przewodnika) oraz teczki
zawierającej karty z ilustracjami. Rysunki mają być podzielone na trzy kategorie
tematyczne: piraci, ogród oraz cukiernia. Zestaw ma zawierać: podstawowy zestaw
obrazków, wycinanki, historyjkę obrazkową, układanki, gry manualne, puzzle,
kolorowanki, gra planszowa, labirynty.
Zestaw ma zawierać 80 gier i zabaw, które przyczynią się do zintegrowania grupy dzieci,
które dopiero się poznają, rozwijać u dzieci samoświadomość i samokontrolę, wspierać
rozwój umiejętności komunikacyjnych, ćwiczyć umiejętność słuchania, obserwacji i
współpracy, rozwiązywać problemy poprzez negocjacje w grupie.
Zestaw do nauki pierwszej pomocy, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Wszystkie
przedmioty wchodzące w skład zestawu mają być umieszczone w wygodnej torbie,
oznakowanej krzyżem św. Andrzeja. Torba ma być dookoła opiankowana bardzo grubą
pianką aby zabezpieczyć rzeczy znajdujące się w niej. Zestaw ma zawierać co najmniej:

bandaż elastyczny 10 cm x 4 m – 30 sztuk

bandaż elastyczny 8 cm x 4 m – 30 sztuk

opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m – 30 sztuk

opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 30 sztuk
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Zestaw do quilingu
52

53

3 sztuki

Klocki Lego Movie 2
UltraKocia i Lucy
Wojowniczka
1 sztuka

54

Klocki Lego Movie
Gwiezdny statek
Słodkiej Zadymy
1 sztuka

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm - 30 sztuk
gaza opatrunkowa jałowa 7 x 7 cm – 30 sztuk
gaza opatrunkowa jałowa 5 x 5 cm – 30 sztuk
gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 – 30 sztuk
jałowy opatrunek wyspowy 5 x 7,2 cm – 30 sztuk
jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm – 30 sztuk
opatrunek hydrożelowy, schładzający na oparzenia – 30 sztuk
plaster z gazą 10 x 6 cm - 30 sztuk
plaster z gazą 10 x 8 cm- 30 sztuk
plaster z gazą 6 x 1 m - 30 sztuk
plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m - 3 sztuk
plaster na szpuli 5 cm x 5 m - 3 sztuk
przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m – 30 sztuk
chusta trójkątna – 30 sztuk
koc ratunkowy 210 x 160 cm – 30 sztuk
siatka opatrunkowa – 30 sztuk
rękawiczki nitrylowe – 300 sztuk
płyn do odkażania rąk – 30 sztuk
płyn do stosowania na rany, błonę śluzową i skórę (1 buteleczka ma zaiwerać
100 g płynu) – 30 sztuk
maseczka do sztucznego oddychania – 30 sztuk
chusteczki do odkażania – 300 sztuk
kołnierz ortopedyczny schowany w pokrowcu – 30 sztuk
szyna Kramera schowana w pokrowcu – 30 sztuk
agrafka – 60 sztuk
nożyczki – 30 sztuk
pęseta – 30 sztuk.

Zestaw do qullingu w praktycznym organizerze, który będzie zawierał podstawowe
materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia prac w tej technice. Zestaw ma być
odpowiedni do nauki i rozwijania umiejętności w technice quillingu.
Zestaw ma zawierać co najmniej:

plastikowe pudełko z wygodnymi przegrodami

paski do quillingu

grzebień do quillingu

nakładkę na igłę do quillingu

szablon do quillingu z okrągłymi otworami w formie niewielkiej linjki

igłę do quillingu

pęsetę

buteleczkę do kleju, z precyzyjnym apikatorem

papierową bazę kartki okolicznościowej.
Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy.
Zawarta w zestawie UltraKocia ma mieć kokpit z miejscem na minifigurkę, ruchomą
głowę z trzema różnymi wyrazami twarzy oraz ruchomy ogon i nogi. W zestawie mają się
znajdywać minifigurki Emmeta i Lucy oraz zbudowany z klocków kosmiczny najeźdźca z
kłapiącą paszczą i obracającym się okiem cyklopa. Zestaw ma zawierać również
akcesoria tj. kołczan Lucy i znak w kształcie tarczy z napisem STOP.
Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy. W
zestawie ma być pięć postaci z filmu LEGO PRZYGODA 2: minifigurki LEGO Emmeta i
Lucy, minilaleczka Słodkiej Zadymy oraz figurki Serca i Gwiazdki do zbudowania.
Gwiezdny statek Słodkiej Zadymy ma mieć otwierany kokpit z miejscem dla minilaleczek
lub minifigurek, wciągane podwozie, rolkę naklejek, wyrzutnię dysków i otwieraną celę
więzienną ze zdejmowanym panelem sterowania oraz bronią.
Zestaw ma zawierać akcesoria tj. kołczan Lucy, ruchome skrzydła Słodkiej Zadymy,
hełm, dwa serca i przezroczyste niebieskie silniki odrzutowe.
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55

Klocki Lego Movie 2
Dom - Rakieta
ratunkowa Emmeta
1 sztuka

56

Klocki Lego
MovieTrójkołowiec
Emmeta
1 sztuka

Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy. Klocki
zawierające zestaw konstrukcyjny 2 w 1 mają przedstawiać dom Emmeta, który można
przebudować na rakietę. Dom ma mieć możliwość otwarcia, by łatwiej dostać się do
szczegółowego salonu z kuchnią oraz strychu. W zestawie mają być zawarte trzy
minifigurki oraz figurki Roślinki i Kici wojowniczej do zbudowania.

Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy. W
zestawie mają się znajdywać: minifigurka Emmeta oraz zbudowany z klocków kosmiczny
najeźdźca z kłapiącą paszczą i obracającym się okiem, trójkołowiec Emmeta, który
będzie miał siedzenie dla minifigurki, trzy gumowe opony oraz składane podpory
stabilizacyjne, a w środku ma znajdywać się Roślinka (do zbudowania z klocków), stacja
benzynowa, która będzie wyposażona w zabawkową pompę paliwa z wężem, funkcję
katapulty felg oraz miejscem parkingowym dla trójkołowca.

57

Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy. W
zestawie mają znajdywać się trzy modele do zbudowania — koparka, dom i mech
Klocki Lego Movie
zestaw konstrukcyjny budowlany Emmeta. Koparka ma mieć ruchomą łyżkę, miniaturowy domek ma mieć
otwierane drzwi, a obracający się mech budowlany ma być wyposażony w kokpit z
emmeta
miejscem dla minifigurki, cztery ruchome ramiona i dwie kule do wyburzania.
1 sztuka
W zestawie ma być zawarta minifigurka LEGO Emmeta oraz kosmiczny najeźdźca
zbudowany z klocków.
Zestaw ma zawierać akcesoria tj. łopata i kilof Emmeta.

58

Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy.
Klocki Lego Warsztat Zawarty w zestawie statek kosmiczny Benka z klocków LEGO ma mieć kokpit dla
minifigurki, rozkładane silniki rakietowe i odczepiany łazik kosmiczny. W komplecie ma
Emmeta i Benka
być również zawarty ucieczkowy łazik Emmeta i specjalna podstawka startowa. W
1 sztuka
zestawie mają się znajdować dwie minifigurki, stacja benzynowa do zbudowania oraz
wózek z mnóstwem różnych narzędzi. Zestaw ma zawierać akcesoria tj. hełm i zbiornik z
powietrzem Benka.

59

Klocki lego, które dostarczą dzieciom mnóstwa satysfakcji z budowania i zabawy.
Klocki Lego Movie
Pudełko konstruktora Różnokolorowe klocki LEGO, które będą potrzebne do zbudowania królowej Wisimi i
przebudowania na 15 różnych kształtów (sterta klocków/królowa, samochód, motyl, młot,
Królowej
diabeł, wulkan, wiolonczela, wieloryb, ośmiornica, goryl, dinozaur, smok, nietoperz,
1 sztuka
rakieta oraz toster).
Tkanina góralska

60

1 sztuka
Tiul

61

1 sztuka

Tiul czarny półsztywny wykonany z poliestru 100%. Jedna sztuka ma być o długości co
najmniej 10 m i szerokości co najmniej 150 cm.

1 sztuka

Guma czarna o szerokości minimalnej 6 cm a maksymalnej 8 cm i długości co najmniej
25 m.

1 sztuka

Guma czarna o szerokości minimalnej 1 cm a maksymalnej 2 cm i długości co najmniej
25 m.

Guma
62

Tkaniny wykonane z poliestru 100%. Jedna sztuka materiału ma być o długości co
najmniej 41 m i szerokości co najmniej 150 cm. Materiał ma być koloru zielonego ze
szlakiem na dwóch brzegach w postaci różowych drobnych kwiatuszków na dole i u góry
materiału.

Guma
63

Tkanina
podszewkowa
64
1 sztuka

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Tkanina podszewkowa wykonana z poliestru 100% w kolorze czarnym. Jedna sztuka
materiału ma być o długości co najmniej 10 m i szerokości co najmniej 150 cm.
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Gry w języku polskim odpowiednie do PlayStation 4.

Gry na PlayStation 4
65

14 sztuk

Szczegółowa specyfikacja:

lego tajny agent – 1 sztuka

lego przygoda 1 – 1 sztuka

lego przygoda 2 – 1 sztuka

lego iniemamocni – 1 sztuka

farming symulator 19 – 1 sztuka

fifa 19 – 1 sztuka

minecraft – 1 sztuka

forza horizon 4 – 1 sztuka

simsy 4 – 1 sztuka

wiedza to potęga – 1 sztuka

psi patrol – 1 sztuka

lego worlds – 1 sztuka

kraina lodu – 1 sztuka

rayman – 1 sztuka

Liczydło sznurkowe
66

10 sztuk
Guma do skakania

67

10 sztuk
Skakanka

68

10 sztuk
Hula hop

69

10 sztuk
Ringo

70

71

10 sztuk
Rakietki do
badmintona
1 zestaw
Lotka do badmintona

72

73

20 sztuk
Piłeczka do
piłkarzyków
20 sztuk

Numer referencyjny: 01/2019/BZ

Liczydło, które będzie przeznaczone do nauki liczenia do 100. Liczydło ma być 10rzędowe, wykonane z drewna o wymiarach około 20 cm x 25 cm.

Guma do skakania o długości minimalnie 1 m, maksymalnie 2,5 m. Guma ma być dobrej
jakości aby nie pękała podczas zabawy. Różne kolory.

Skakanka dla dzieci, która będzie wpływać na rozwój koordynacji ruchowej dziecka oraz
poprawę jego ogólnej kondycji fizycznej. Ma być wykonana z drewna i naturalnego
sznurka. Wymiary około 245 cm.
Lekkie hula hop, które będzie odpowiednie dla dzieci o średnicy około 80 cm. Różne
kolory.

Zabawka zręcznościowa dla dzieci, która będzie odpowiednim treningiem celności
rzutów. Średnica ma wynosić około 17 cm. Różne kolory.

Zestaw złożony z dwóch rakietek odpowiednich do gry w badmintona. Rakietki mają być
wykonane z dobrego materiały aby nie ulegały zniszczeniu podczas gry.

Lotka ma być wykonana z poliamidu z dodatkiem kauczuku. Ma być odpowiednia do gry
w badmintona. Różne kolory.

Piłeczka o średnicy między 30 a 40 mm. Ma być bezszwowa, plastikowa w kolorze
białym.
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