Numer referencyjny: 04/2018/BZ

Załącznik 5 do zapytania ofertowego

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
w Pałecznicy – część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
GRUPA 1
Keyboard, który będzie idealny dla muzyków początkujących, ale dzięki funkcjom
zaawansowanym, będzie również odpowiedni dla doświadczonych graczy. Ma oferować
potężny system dźwiękowy, parę głośników o mocy 6 W i dobrą łączność.
Ma posiadać 758 brzmień najwyższej jakości w szerokim zakresie gatunków muzycznych –
od instrumentów akustycznych, po elektryczne. Instrument ma obsługiwać dodatkowo 8
brzmień Sweet i Cool. Dzięki nim ma być możliwe osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu
realizmu brzmień i charakterystyk tonalnych.
System głośnikowy ma zawierać 12 cm tunele i bass reflex.
10 efektów DSP ma mieć możliwość przypisania do dwóch potencjometrów i możliwość
kontrolowania za pomocą pokręteł (gałek) dla dynamicznej i ekspresyjnej gry na żywo.
Ma posiadać dwa pokrętła kontrolne sterujące brzmieniem oraz wysokością dźwięków w
czasie rzeczywistym - tak jak w syntezatorze analogowym.
Pokrętło Pitch-bender służyć ma do regulacji wysokości granych dźwięków, napędzać i
dynamizować muzykę.

1

Pianino przenośne Instrument ma posiadać złącze USB TO DEVICE, które będzie służyło do wczytywania i
– keyboard ze
zapisywania własnych konfiguracji ustawień oraz utworów z/na urządzenia pamięci
statywem
1 sztuka

zewnętrznej flash USB, jak również transfer danych pomiędzy instrumentem, a komputerem.
Ma posiadać funkcję Pattern - zintegrowane pętle oraz rytmy, które będzie można wyzwalić
odpowiednimi przyciskami. Ma również posiadać Crossfade, Retrigger oraz Arpeggio (ma
posiadać 150 zintegrowanych patternów (szablonów), oferujących rozmaite konfiguracje
regulacji i ustawienia nut oraz akordów - dając praktycznie nieograniczone możliwości
kreatywności), funkcja Music Database (ma odpowiadać za automatyczne dostosowanie
akompaniamentu oraz odpowiedniego brzmienia).
Instrument ma posiadać obszerny zestaw dźwięków etnicznych z całego świata
(charakterystyczne dźwięki dla muzyki i kultury latynoskiej, hinduskiej, arabskiej, afrykańskiej,
chińskiej i wiele, wiele innych).
Przedmiot ten ma być zintegrowanym, zaawansowanym zestawem narzędzi do nauki gry bez względu na poziom umiejętności.
Parametry

Liczba klawiszy: 61

Wielkość klawiszy: Standardowe

Numer referencyjny: 04/2018/BZ

Strona 1 z 11























Dynamika: Tak
Automatyczne akompaniamenty: Tak
Program nauczania: Tak
Praca na baterie: Tak
Wejścia: Line Jack 3,5 mm TRS, Sustain Pedal
Wyjścia: Headphone Jack 3,5 mm TRS
Kolor: Czarny
Polifonia: 48
Podświetlenie klawiszy: Nie
Sekwencer: Tak
Liczba dźwięków: 758
Obsługiwane formaty: SMF
Moc głośników: 12 W
USB to host: Tak
USB to device: Tak
USB midi: Nie
Szerokość: 946 mm
Głębokość: 405 mm
Wysokość: 140 mm
Masa: 6,6 kg
Zasilacz w komplecie: Tak

Statyw keyboardowy ma posiadać 7-stopniową regulację wysokości na grzebieniu.
Specyfikacja:

materiał stal

minimalne obciążenie 20kg

maksymalne obciążenie 25kg

minimalna wysokość 60cm

maksymalna wysokość 96cm

minimalna szerokość 34cm

maksymalna szerokość 81cm

waga maksymalnie 2,90kg

kolor czarny

2

Szafka plastyczna
na kółkach
1 sztuka

3

Mobilna, drewniana szafka plastyczna na kółkach z wieloma przegrodami, dwa z czterech
kółek wyposażone mają być w hamulce. Dwie dolne półki mają umożliwić przechowywanie
papierów formatu A2 i mniejszych. Powyżej mają się znajdować (po lewej) 2 półki z regulacją
wysokości, (po prawej) przestrzeń dzielona przegrodą w środku szafki: z frontu 3 schowki, z
tyłu 2 schowki. Blat ma mieć regulowane przegrody około 7 cm, stała podłużna przegroda ma
dzielić blat na część frontową oraz w części frontowej ma być umieszczony stojak na pędzle z
5 otworami o średnicy około 2 cm, 12 otworami o średnicy około 1 cm.
Wymiary szafki 79,6 x 59,6 x 75,5 cm.

Produkt, który będzie wspomagał pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(specyficznymi trudnościami). Zestaw ma być odpowiedni do wykorzystywania podczas zajęć
muzykoterapeutycznych, które pozwalają na korekcję zaburzonych funkcji, stymulację
Zestaw
rozwoju dziecka w warunkach ograniczonego dostępu do bodźców, usunięcie napięć
instrumentów duży psychofizycznych i dostarczenie korzystnych doświadczeń społecznych.

1 sztuka

Zestaw ma zawierać: walizkę, 14 rodzajów instrumentów dla 17 dzieci (tamburyn, tamburyn z
membraną, marakasy plastikowe, talerze, kastaniety 8 szt., kastaniety z rączką, trójkąt z
pałeczką, rączka z 5 dzwoneczkami, drewniane jingle, cymbałki z pałeczkami, podwójny
tonblok z tarką, dzwoneczki na drewnianej rączce, tonblok z pałeczką, małe dzwoneczki.
wiek: od 3 lat
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4

Stolik z
instrumentami
1 sztuka

5

Sztaluga
15 sztuk

Ruchomy stolik wykonany z drewna, który będzie miał 3 szuflady i dolną półkę do
przechowywania 61 instrumentów. Wymiary około 50 x 23 x 70 cm. Zestaw ma zawierać
następujące elementy: podwójna tarka guiro z pałeczkami, pojedyncza tarka guiro z
pałeczkami, trójkąty 2 szt., talerze, małe talerze, grzybek, bębenek, tamburyn z membraną,
plastikowe pałeczki 10 szt. - jingle stick pojedynczy, jingle stick podwójny, duży jingle stick,
dzwonki diatoniczne, podwójny drewniany tonblok duży, pałeczka z dzwonkami, klawesy,
rączka z 5 dzwoneczkami, rączka z 10 dzwoneczkami, dzwonki, talerz ze stojakiem.
Sztaluga ma być wykonana z drewna bukowego. Regulacja wysokości półki na podobrazie
ma odbywać się za pomocą listwy zębatej i zatrzasku (zapadki). Sztaluga ma mieć zawias
taśmowy przy połączeniu ramy z podstawą. Sztaluga ma być bardzo stabilna i wygodna w
użytkowaniu.
Cechy i wymiary sztalugi:
regulacja wysokości: zapadka
rozmiar podstawy: 59x59 cm
wysokość całkowita: 155-275 cm
maksymalna wysokość sztalugi: 275 cm
maksymalna wysokość podobrazia: 130 cm.

GRUPA 2

6

Kredki grube
ołówkowe
40 opakowań

7

Kredki świecowe
40 opakowań

8

9

Kredki pastelowe
20 opakowań

Węgiel do
malowania
10 opakowań

Flamastry zwykłe

10

40 opakowań

Flamastry grube

11

40 sztuk

Wysokiej jakości kredki z glinki kaolinowej w drewnianej oprawie, które będą miały
intensywne i nasycone kolory. Mają być odpowiednie do rysowania, wypełniania dużych
powierzchni i wykonywania miękkich przejść pomiędzy kolorami. Kredki mają być grube,
odpowiednio wyważone, przez co mają idealnie dopasowywać się do małej dłoni dziecka.
Ilość sztuk w opakowaniu - 24 (różne kolory).
Cechy szczególne - Kredki mają być o przekroju 7 mm, z temperówką w zestawie.
Kredki świecowe mają mieć żywe i intensywne kolory oraz doskonałe właściwości kryjące.
Mają być odporne na złamania oraz mają nie wymagać temperowania, nie pylić, nie kruszyć
się i nie brudzić rąk. Kredki te mają być wytwarzane na bazie wysokiej jakości pigmentów i
wosków.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 24 (różne kolory).
Pastele olejne, które będą odpowiednie do rysowania i malowania oraz, które pozwolą na
uzyskanie grubych, tłustych pociągnięć o nasyconych barwach. Mają się łatwo rozprowadzać
na papierze. Powierzchnia pokryta pastelami olejnymi ma mieć możliwość wygładzania i
rozcierania wilgotnym palcem.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 36 (różne kolory).
Czarny węgiel prasowany, który będzie odpowiedni do swobodnych ekspresyjnych prac
graficznych i szkiców niewymagających odwzorowania wielu szczegółów. Ma być odpowiedni
do rysunków na dużych formatach.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 4 (średnica 12 mm).
Zestaw, który pozwoli dzieciom rozwijać wyobraźnię i kreatywność. Tusz ma być oparty na
bazie wody, przez co ma się łatwo zmywać z rąk i spierać z tkanin. Dodatkowo ma być
bezpieczny, nietoksyczny z wentylowaną skuwką, która umożliwia oddychanie w przypadku
połknięcia.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 12 (10 różnych kolorów flamastrów i 2 wymazywacze).

Flamastry, które będą posiadać mocną, grubą końcówkę, która będzie wytrzymała na nacisk.
Flamastry mają mieć bardzo intensywne kolory. Tusz ma być oparty na bazie wody, przez co
ma się łatwo zmywać z rąk i spierać z tkanin. Dodatkowo ma być bezpieczny, nietoksyczny z
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wentylowaną skuwką, która umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia.
Szczegółowa specyfikacja: 15 czerwonych flamastrów, 15 niebieskich flamastrów, 10
czarnych flamastrów.

Zakreślacze

12

40 sztuk

Zakreślacze fluorescencyjne, które będą odpowiednie do pisania na wszystkich rodzajach
papieru. Tusz ma być oparty na bazie wody. Mają być wytrzymałe (pozostawiony bez skuwki
mają nie zaschnąć i mają mieć po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne. szerokość linii
od 2 do 5 mm.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk pomarańczowych, 10 sztuk zielonych, 10 sztuk
różowych, 10 sztuk żółtych.

Farby plakatowe

13

14

40 opakowań

Farby do
malowania na
szkle
40 opakowań

Brokaty suche

15

16

70 sztuk

Klej brokatowy
40 sztuk

Farby plakatowe mają mieć czyste i nasycone kolory, aksamitną konsystencję. Mają być
odpowiednie do malowania na papierze, kartonie, drewnie, ceramice. Mają być nietoksyczne.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 12 (różne kolory). Pojemność jednej farby ma wynosić 20
ml.

Farby do malowania na szkle na bazie emulsji akrylowej mają mieć specjalnie wyprofilowaną
końcówkę butelki, która umożliwi bezpośrednie malowanie bez potrzeby użycia pędzla.
Uzyskane kolory mają być jasne, intensywne, błyszczące i przepuszczać światło. Barwy mają
mieć możliwość mieszania ze sobą oraz nakładania wielowarstwowo. Farby mają mieć
możliwość nanoszenia bezpośrednio na szkło lub inną gładką powierzchnię, ale również
namalowanie motywu na papierze lub folii, a następnie przyłożenie i odbicie malowidła na
danej powierzchni. Mają być odpowiednie do tworzenie barwnych dekoracji oraz witraży.
Zestaw w postaci tekturowej walizki ma zawierać: 6 kolorów farby w butelkach 80 ml, jedną
farbę w kolorze czarnym do tworzenia konturów, planszę z gotowymi rysunkami oraz folię.

Brokat suchy ma być w opakowaniu umożliwiającym precyzyjne dozowanie. Opakowanie ma
być o wadze 80g.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk pomarańczowych, 10 sztuk zielonych, 10 sztuk
różowych, 10 sztuk żółtych, 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk czerwonych, 10 sztuk brązowych.

Nietoksyczny, bezwonny brokat w kleju na bazie wody, który będzie trwały. Ma być
odpowiedni do papieru, drewna, metalu, plastiku, - po wyschnięciu ma pozostawiać
pozostawia trwałą, wodoodporną, połyskującą, brokatową powierzchnię. Drobinki brokatu
mają nie opadać na dno i nie sypać się po wyschnięciu. Ma być łatwo zmywalny ze skóry i
tkanin. czas schnięcia ma wynosić maksymalnie 1 godzinę. Pojemność jednego opakowania
ma wynosić 40 ml.
Szczegółowa specyfikacja: 5 sztuk żółtych, 5 sztuk niebieskich, 5 sztuk czerwonych, 5 sztuk
brązowych, 5 sztuk zielonych, 5 sztuk srebrnych, 5 sztuk różowych, 5 sztuk fioletowych.

17

Klej do drewna
polioctanowy (typu Klej, który będzie odpowiedni do klejenia na zimno drewna z drewnem, tworzywami
sztucznymi typu UNILAM, z tkaninami oraz do klejenia papieru. Ma być szybko schnący.
wikol)
Opakowanie ma być o pojemności 5 litrów.

1 sztuka

18

Klej introligatorski
z aplikatorem

Klej, który będzie służył do klejenia papieru, drewna, filcu, tkaniny, korka, ceramiki, folii
aluminiowej, styropianu oraz różnych prac plastycznych. Ma mieć precyzyjną końcówkę, która
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wodny, typu CR
40 sztuk

19

Klej szkolny
40 sztuk

ułatwi pracę z drobnymi elementami. Po wyschnięciu ma być przezroczysty i elastyczny.
Pojemność tubki ma wynosić 40 g.

Klej szkolny w sztyfcie, ma być wydajny i szybki w użyciu. Ma nie marszczyć papieru oraz ma
być odpowiedni do papieru, tektury, etykiet, fotografii. Pojemność tubki ma wynosić 9 g.

Pistolet na gorąco

20

10 sztuk

Pistolet małych rozmiarów, który będzie wygodny w użyciu dla dzieci, do klejenia na gorąco.

Wkłady klejowe odpowiednie do pistoletu na gorąco o wymiarach: długość - 100 mm,

21

22

23

24

25

26

Wkłady klejowe do średnica - 8 mm.
pistoletu
100 sztuk

Ołówki
50 sztuk
Gumki do mazania
50 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.

Ołówek syntetyczny korpus lakierowany wyposażony w praktyczną gumkę twardość: HB
(kolor zielony).

Gumka chlebowa, miękka, syntetyczna, która nie będzie niszczyła papieru, o wymiarach
minimum 50x20x10 mm.

Nożyczki duże
30 sztuk
Nożyczki dziecięce
30 sztuk
Nożyczki do
szlaczków
10 sztuk

Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej posiadające ergonomiczny uchwyt (długość: 20 cm).

Nożyczki szkolne mają być wykonane ze stali nierdzewnej (długość 12 cm). Mają mieć
ergonomiczny uchwyt 3D dopasowany do dziecięcej dłoni. Mają mieć bezpieczne
zaokrąglone końce.

Mocne i trwałe nożyczki do wycinania wzorów na blistrze z 8 wymiennymi ostrzami z różnymi
szlaczkami.

Pędzelki szkolne, które idealnie rozprowadzą zarówno farby akwarelowe jak i plakatowe, ale

Pędzelki do farbek także będzie można je stosować do aplikacji kleju. Pędzle wykonane mają być z naturalnego

27

50 sztuk

włosia.

Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk rozmiar 2, 10 sztuk rozmiar 4, 10 sztuk rozmiar 6, 10
sztuk rozmiar 8, 10 sztuk rozmiar 12.

Modelina

28

40 opakowań

Modelina, która będzie rozwijała wyobraźnię i kreatywność. Ma być miękka w dotyku, łatwa
do formowania i ma być odpowiednia do tworzenia kolorowych rzeźb. Modelina ma mieć
gąbczastą strukturę i ma wysycha całkowicie maksymalnie w ciągu 72 godzin.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 24 (różne kolory).

Plastelina

29

40 opakowań

Plastelina ma być przeznaczona dla dzieci do zabawy i nauki modelowania. Ma być delikatna
w dotyku i łatwa w modelowaniu, ma się nie kleić do rąk oraz ma nadawać się do
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wielokrotnego użytku. Ma być wyprodukowana z zastosowaniem bezpiecznych składników.
Ma być odpowiednia do wykonywania wielu prac, m.in. modeli małych i dużych, odciskania
wzorów, wykrawania foremkami, tworzenia obrazów poprzez rozcieranie palcami, a także do
ćwiczeń terapeutycznych. Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 24 (różne kolory).

Glina średnia

30

30 sztuk

Bibuła

31

50 sztuk

Glina średnia, która będzie wysychała na powietrzu, ma być odpowiednia do wypalania w
temperaturze 950 - 1170°C (ma wypalać się na czerwono). Ma być idealna do lepienia
ręcznego. Wielkość jednego opakowania ma wynosić 1 kg.

Bibuła marszczona-karbowana w stopniu 70% w rozmiarze 50x200cm. Ma mieć bardzo dobra
jakość, ma być mocna 23g/m2, ma mieć intensywne kolory. Ma być odpowiednia do prac
ręcznych jak, wykonywania ozdób, dekoracji.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk żółtych, 10 sztuk zielonych, 10
sztuk czerwonych, 10 sztuk białych.

Krepina

32

50 sztuk

Krepina o rozmiarze 50x250 cm, o grubości 180 g/m2, ma być rozciągliwa w stopniu 250%,
ma być wysokiej jakości, która będzie nadawać się do wykonywania różnego rodzaju
dekoracji i ozdób.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk żółtych, 10 sztuk zielonych, 10
sztuk czerwonych, 10 sztuk białych.

Bibuła prasowana

33

20 opakowań

Papier wizytowy

34

5 opakowań

Papier ryżowy

35

50 sztuk

Bibuła gładka ma być odpowiednia do wykonywania dekoracji i ozdób. Bibuła gładka ma być
wykonana z wysokiej jakości materiału, ma być trwała i elastyczna. Rozmiar jednego arkuszu
ma wynosić 50x70cm, gramatura 23 g/m2, ma być jednostronnie woskowana.
Ilość sztuk w jednym opakowaniu – 50 sztuk (różne kolory).

Papier tłoczony o gramaturze 230 g/m2, formacie A4. Ilość sztuk w jednym opakowaniu - 20
szt (różne kolory).

Papier ryżowy, który będzie odpowiedni do dekorowania naczyń, wazonów, wieszaczków czy
pudełek. Papier ma być dobrej jakości, bardzo cienki i wytrzymały, o gramaturze 30 g/m2 i o
wymiarach 70x150 cm.
Szczegółowa specyfikacja: 50 sztuk (różne kolory i różne wzory).

Brystol biały

36

50 sztuk

Brystol kolorowy

37

50 sztuk

Biały brystol formatu A1, offset 170g, który będzie odpowiedni do tworzenie różnorodnych
plakatów i prac plastycznych.

Brystol barwiony w masie o gramaturze 170 g/m2, o formacie A1, który będzie miał
intensywne barwy i będzie odpowiedni do tworzenia różnorodnych plakatów i prac
plastycznych.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk niebieskich, 10 sztuk żółtych, 10 sztuk zielonych, 10
sztuk czerwonych, 10 sztuk fioletowych.

38

Szary papier
50 szt.

Papier pakowy o wymiarach 100 x 130 cm, o gramaturze 80g/m2.
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39

Papier ksero
kolorowy
10 opakowań
Papier ksero biały

40

41

42

43

44

10 opakowań
Papier kolorowy
samoprzylepny
40 sztuk
Papier kolorowy
zwykły
10 sztuk

40 sztuk
Bloki techniczne
białe
40 sztuk

45

10 sztuk

Koszyczki
wiklinowe
30 sztuk

Gąbka na sucho

47

40 sztuk

Gąbka na mokro

48

Zeszyt papierów kolorowych samoprzylepnych o formacie A4, o gramaturze wierzchniej
warstwy 80g. Jedna sztuka ma zawierać 10 kartek o różnych kolorach.

Zeszyt papierów kolorowych o formacie A4. Jedna sztuka ma zawierać 10 kartek o różnych
kolorach.

wymazywania. Jedna sztuka ma zawierać 15 arkuszy różnych kolorach. Ma być odpowiedni
do rysowania, wycinanek, wydzieranek i prac manualnych.

Blok techniczny o formacie A4, o gramaturze 170 g/m sup2, całość ma być na podkładzie z
grubej tektury. Ma być odpowiedni do szkicowania za pomocą ołówka, kredek czy węgla
kreślarskiego.

Pomalowany i nawinięty na kołeczek drut florystyczny, który będzie odpowiedni do
wykonywania dekoracji i ozdób. Na jednym kołeczku ma być 0,5 kg drutu.
Szczegółowa specyfikacja: 4 sztuki o wymiarze 2mm, 4 sztuki o wymiarze 1,2 mm, 2 sztuki o
wymiarze 0,7 mm.

Okrągłe kosze wykonane z wysokiej jakości wikliny niekorowanej splotem podstawowym
ściśle i gęsto wyplecione.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk małych koszy o średnicy minimum 15 cm, 10 sztuk
średnich koszy o średnicy minimum 25 cm, 10 sztuk dużych koszy o średnicy minimum 35
cm.

Gąbka florystyczna o kształcie kostki, która nada się do cięcia, co będzie dawało możliwość
uzyskania dowolnego kształtu, o wymiarach: długość: 23 cm, szerokość: 11 cm, wysokość:
7,5 cm.

20 sztuk

Gąbka florystyczna o kształcie kostki, która nada się do cięcia, co będzie dawało możliwość
uzyskania dowolnego kształtu, o wymiarach: długość: 23 cm, szerokość: 11 cm, wysokość:
7,5 cm. Pianka florystyczna ma bardzo dobrze wchłaniać wodę.

40 sztuk

Wata bawełniana o gramaturze 50 g. Wykonana ma być z czystego, miękkiego i całkowicie
naturalnego włókna bawełnianego. Waga jednej sztuki ma wynosić 100 g.

Wata

49

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

Blok rysunkowy A3
Blok rysunkowy o formacie A3, o gramaturze 80g/m2, wykonany z wysokiej jakości papieru
kolorowy
barwionego w masie o intensywnych kolorach, ma nie zmieniać koloru podczas malowania i

Drut florystyczny

46

Kolorowy papier o wysokiej jakości, o rozmiarze A4, o gramaturze 160 g/m2, barwiony w
masie. Ilość sztuk w jednym opakowaniu ma wynosić 500 sztuk (różnych kolorów).
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50

Sznurek szary
30 sztuk
Sznurek biały

51

30 sztuk
Sznurek kolorowy

Kolorowy sznurek jubilerski - plecionka 2mm. Ma być trwały i wykonamy z poliamidu. Długość
jednego motka ma wynosić minimum 10 m.

20 opakowań

Sianko egzotyczne do wykonywania różnych dekoracji i ozdób. Duże opakowania i różne
kolory. Waga jednego opakowania ma wynosić minimum 100 g.

Sizal

54

Domek tekturowy
do kolorowania
2 sztuki

Koronki

55

Biały sznurek jubilerski - plecionka 2mm. Ma być trwały i wykonamy z poliamidu. Długość
jednego motka ma wynosić minimum 10 m.

30 sztuk

52

53

Szary sznurek jubilerski - plecionka 2mm. Ma być trwały i wykonamy z poliamidu. Długość
jednego motka ma wynosić minimum 10 m.

20 sztuk

Duży domek kartonowy dla dzieci o wymiarach minimum 90x115x110 cm, który będzie
odpowiedni do malowania/kolorowania. Domek ma być wykonany z 5-cio warstwowej tektury
dzięki czemu będzie bardzo sztywny, trwały, nie będzie się giął ani załamywał. Tekturowy
domek ma mieć możliwość rozłożenia i złożenia po skończonej zabawie. W domku mają być
trzy okna jedno z nich ma posiadać parapet na którym będzie można postawić np. kwiatek,
domek ma mieć otwierane drzwi. W zestawie mają się znajdować akcesoria tj. łopata,
konewka, czajnik, wiaderko, ptaszki, koguty, koty, kwiatki. Domek ma mieć możliwość
pomalowania kredkami, farbami, oklejać kolorowym papierem itp.

Koronki (o wymiarach długość co najmniej 1 m i szerokość co najmniej 1 m każda), które
będą wyrobem włókienniczym, o dużych walorach artystycznych, będący ażurową plecionką
z przędz lub nici, z włókien naturalnych lub sztucznych (może być bawełnianych lub lnianych).
Szczegółowa specyfikacja: 5 sztuk czerwonych, 5 sztuk niebieskich, 5 sztuk złotych, 5 sztuk
białych.

56

Wstążki
materiałowe
30 sztuk

Organza

57

58

10 sztuk

Zestaw nici i igieł
1 zestaw

Wstążki o wymiarach: szerokość 15, 25, 35 mm, długość 32 m, mają być satynowe, delikatnie
błyszczące o intensywnej i wyrazistej kolorystyce.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk o szerokości 15 mm, 10 sztuk o szerokości 25 mm, 10
sztuk o szerokości 35 mm (różne kolory).

Organza gładka o wymiarach: szerokość16 cm, długość rolki 9 m.
Szczegółowa specyfikacja: 1 sztuka czerwona, 1 sztuka różowa, 1 sztuka niebieska, 1 sztuka
biała, 1 sztuka zielona, 1 sztuka żółta, 1 sztuka złota, 1 sztuka srebrna, 1 sztuka fioletowa, 1
sztuka pomarańczowa.

Nici poliestrowe, na jednej szpulce ma być nawinięte 1000 jardów nici (915 metrów).
Oznaczenie nici to 40/2. Nici mają być wytrzymałe i mają się nie zrywać. (20 różnych
kolorów).
Igły podłużne, smukłe, zakończone z jednej strony ostrą końcówką a z drugiej tzw.
oczkiem/uchem do przewlekania nitki. Wykonane z wysokowęglowego stalowego drutu, który
będzie zabezpieczony przed korozją cienką warstwą niklu lub złota.
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Zestaw ma zawierać (20 sztuk nici – różne kolory, 30 sztuk igieł – różne wielkości).

59

Kolorowe materiały
10 sztuk

Wełna

60

61

10 sztuk

Mulina
100 sztuk

Tkaniny wykonane z bawełny 100 % o różnych kolorach i wzorach. Jedna sztuka materiału
ma być o długości co najmniej 1 m i szerokości co najmniej 1 m. Szczegółowa specyfikacja:
10 sztuk różnych materiałów o różnych kolorach i różnych wzorach.

Wełna (100%), waga jednego motka ma wynosić 50g, długość włóczki ma wynosić 200 mb.
Szczegółowa specyfikacja: 10 sztuk wełny (różne kolory).

Mulina (100% bawełna) długość motka ma wynosić 8 m.
Szczegółowa specyfikacja: 100 sztuk muliny (różne kolory)

Druty do wełny

62

63

64

40 sztuk
Ramki do
ozdabiania
30 sztuk

Lakier bezbarwny
bezzapachowy
2 opakowania

Druty cienkie, proste, wykonane ze stali o długości 35 cm. Jedna sztuka ma zawierać 2 druty.

Ramki sklejki o grubości 3mm, wycięte laserowo, w stanie surowym niemalowane. Wymiary
ramki 21 cm x 15 cm, wymiary otworu na zdjęcie 15 cm x 10 cm. Ramka ma być bez szybki.
Obie deseczki przednia i tylna montowane mają być na wcisk do podstawki.

Bezbarwny, bezzapachowy, satynowy połyskujący lakier plastyczny, który będzie miał dobrą
przyczepność do wielu materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne (PP, PE, PVC),
szkło.
Pojemność jednego opakowania ma wynosić 400 ml.

Pędzel do lakieru

65

66

10 sztuki

Lakier akrylowy w
sprayu

Płaski pędzel do lakiernictwa wykonany z jasnego włosia z uszu woła. Ma być długi
drewniany, ma mieć wiśniowy lakierowany uchwyt. Szerokość ma wynosić 50 mm, długość
włosia ma wynosić 30 mm.

Lakier akrylowy w sprayu wykonany na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej. Ma być
bardzo trwały, szybkoschnący, połyskujący oraz odporny na warunki pogodowe. Pojemność
jednego opakowania ma wynosić 400 ml.

10 opakowań
Szczegółowa specyfikacja: 2 opakowania niebieskie, 2 opakowania żółte, 2 opakowania
zielone, 2 opakowania czerwone, 2 opakowania fioletowe.

Brokat w spray ‘u

67

10 opakowań

Brokat w spray ‘u ma być odpowiedni do wykonania dekoracji świątecznych, stroików,
bukietów i innych dekoracji. Ma być bardzo trwały, szybkoschnący, połyskujący oraz odporny
na warunki pogodowe. Pojemność jednego opakowania ma wynosić 400 ml.
Szczegółowa specyfikacja: 2 opakowania niebieskie, 2 opakowania żółte, 2 opakowania
zielone, 2 opakowania czerwone, 2 opakowania fioletowe.

Cekiny

68

3 zestawy

Cekiny wykonane z plastiku o średnicy otworu 1,4 mm. Jeden zestaw ma zawierać 500

Numer referencyjny: 04/2018/BZ

Strona 9 z 11

gramów cekinów o różnych kształtach i różnych kolorach.

Pinezki

69

70

71

72

73

10 opakowań

Szpilki zwykłe
10 opakowań

Szpilki krótkie
10 opakowań
Koraliki do
nawlekania
1 zestaw
Przybory
wykończeniowe
(np. oczy)
1 zestaw

74

Balony
100 sztuk

Juta

75

76

77

Ozdobne, srebrne pinezki wykonane z metalu o wymiarach: długość trzpienia 14
mm,
wielkość główki Ø 9.5 mm. Ilość sztuk w jednym opakowaniu ma wynosić 100 szt.
Opakowanie ma mieć formę zamykanego pudełeczka.

Szpilki stalowe hartowane wykonane z drutu z kolorową, szklaną główką. Wymiary 0,75x50
mm. Ilość sztuk w jednym opakowaniu ma wynosić 100 szt. Opakowanie ma mieć formę
zamykanego pudełeczka.

Szpilki uniwersalne srebrne wykonane z drutu. Wymiary - długość 14 mm. Ilość sztuk w
jednym opakowaniu ma wynosić 100 szt. Opakowanie ma mieć formę zamykanego
pudełeczka.

Koraliki, kryształki, perełki o wymiarach od 4 mm do 10 mm. Zestaw ma zawierać 1000 sztuk
koralików o różnych kształtach i różnych kolorach.

Przybory wykończeniowe o gładkiej powierzchni o różnych rozmiarach. Zestaw ma zawierać
30 ust, 30 nosów, 30 par oczu.

Balony lateksowe, pastelowe, duże (25x37 cm).
Szczegółowa specyfikacja: 20 sztuk balonów różowych, 20 sztuk balonów czerwonych, 20
sztuk balonów zielonych, 20 sztuk balonów niebieskich, 20 sztuk balonów fioletowych.

1 sztuka

Tkanina jutowa o wymiarach: szerokość 120 cm, długość 500 cm, o gramaturze 250 g/m2.
Ma być naturalna, gruba i wytrzymała, ma być odpowiednia do tworzenia ozdób i dekoracji.

Styropianowe
bombki

Styropianowe kulki wykonane z wysokiej jakości styropianu. Mają być gęste, zwarte o drobnej
granulacji aby wbijane szpilki nie wypadały. Mają być odpowiednią bazą prac plastycznych.

80 sztuk

Styropianowe
stożki
40 sztuk

Szczegółowa specyfikacja: 40 sztuk kulek o średnicy 150 mm, 40 sztuk kulek o średnicy 200
mm.

Styropianowe stożki wykonane z wysokiej jakości styropianu. Mają być gęste, zwarte o
drobnej granulacji aby wbijane szpilki nie wypadały. Mają być odpowiednią bazą prac
plastycznych.
Wysokość jednego stożka ma wynosić 400 mm.

78

Styropianowe
wianki
40 sztuk

Styropianowe wianki wykonane z wysokiej jakości styropianu. Mają być gęste, zwarte o
drobnej granulacji aby wbijane szpilki nie wypadały. Mają być odpowiednią bazą prac
plastycznych.
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Średnica jednego wianka ma wynosić 200 mm.

Styropianowe jajka Styropianowe jajka wykonane z wysokiej jakości styropianu. Mają być gęste, zwarte o drobnej

79

40 sztuk

granulacji aby wbijane szpilki nie wypadały. Mają być odpowiednią bazą prac plastycznych.
Wysokość jednego jajka ma wynosić 100 mm.

Choinka

80

81

1 sztuka
Ozdoby i bombki
choinkowe
1 zestaw

Choinka sztuczna świąteczna wykonana z tworzywa sztucznego, kolor zielony, wymiary:
wysokość 170 cm, średnica 120 cm.

Zestaw zawierający 100 szklanych okrągłych bombek o średnicy co najmniej 10 cm w kolorze
srebrnym i niebieskim, srebrny cienki łańcuch o długości 5 m, lampki w kolorze niebieskim o
długości 5 m.

Drewniane krążki

82

40 sztuk
Laski wanilii

83

30 sztuk

Drewniane krążki - plastry wysuszonego drewna brzozowego o średnicy w zakresie 20 cm i
grubości 2 cm.

Długie laski o ciemnobrązowej barwie, smukłe, pofałdowane, wielkości jednej laski ma
wynosić 20 cm.

Świece grube

84

85

86

30 sztuk

Świece cienkie
30 sztuk
Ozdoby
świąteczne do
stroików
1 zestaw

Świece w kształcie walca o średnicy 70 mm i wysokości 150 mm, mają być odpowiednia do
tworzenie dekoracji i ozdób. Świece mają być matowe i mieć różne kolory.

Świece w kształcie walca o średnicy 40 mm i wysokości 130 mm, mają być odpowiednie do
tworzenie dekoracji i ozdób. Świece mają być matowe i mieć różne kolory.

Zestaw ma zwierać wstążki i tkaniny świąteczne na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, figurki
świąteczne na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, kwiaty sztuczne i gałązki na Boże
Narodzenie i na Wielkanoc, świece na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Zestaw ma
obejmować materiał potrzebny na wykonanie 35 stroików na Boże Narodzenie i 35 stroików
na Wielkanoc.
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