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Załącznik 5 do zapytania ofertowego

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby
Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
w Pałecznicy – część 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1

Akcesoria do tenisa
stołowego
6 zestawów

2

Akcesoria do tenisa
ziemnego
6 zestawów

Jeden zestaw ma obejmować 2 rakietki oraz 2 piłeczki do tenisa stołowego. Rakietki
mają być wykonane z okładziny o grubości około 1,8 mm, mają posiadać zaokrągloną,
ergonomiczną rączkę, która doskonale dopasuje się do dłoni. Piłeczki mają mieć
średnicę około 4 cm, mają być średniej twardości.
Jeden zestaw ma obejmować 2 rakietki oraz 2 piłeczki do tenisa ziemnego. Rączka i
rama rakietek ma być wykonana z plastiku a środek główki ma być wypełniony
wytrzymałą sprężystą żyłką. Piłeczki mają być lekkie i wykonane z pianki, mają być o
średnicy około 6 cm.

Kij bilardowy
3

6 sztuk
Mata edukacyjna

4

5

1 sztuka
Pistolet do kleju na
gorąco (duży)
12 sztuk

Kij bilardowy jednoczęściowy wykonany z drewna o długości około 120 cm.

Mata ma być dwustronna, edukacyjna i ma być wykonana z pianki. Mata ma izolować od
zimna i amortyzować upadki. Po jednej stronie maty ma być przedstawiony alfabet, a po
drugiej stronie ma być przedstawione ZOO. Mata ma być o wymiarach około 180 cm x
120 cm.

Pistolet ma być dużych rozmiarów i ma być odpowiedni do klejenia na gorąco
różnorodnych materiałów.

Długopis
6

50 sztuk

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

Ołówek
7

40 sztuk
Gumka

8

20 sztuk
Temperówka

9

10 sztuk
Klej szkolny

10

30 sztuk
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Ołówek łatwy do wycierania, łatwy do temperowania, twardość grafitu HB.

Gumka ma być giętka oraz ma być odpowiednia do wymazywania ołówka grafitowego,
grafitu, kredek rysunkowych. Gumka ma nie brudzić papieru.

Temperówka metalowa z dwoma otworami, która będzie odpowiednia do ołówków i
kredek tradycyjnych.
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 nie mniej niż 9 g.
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Nożyczki
11

10 sztuk
Taśma klejąca

12

10 sztuk
Papier ksero biały

13

60 opakowań
Kolorowanki

14

15

90 sztuk
Książki do czytania
dla dzieci
30 sztuk
Papier wizytówkowy

16

50 opakowań
Papier ozdobny

17

18

20 sztuk
Lampki choinkowe
wewnętrzne
8 sztuk

19

Lampki choinkowe
zewnętrzne
1 sztuka
Bombka choinkowa

20

100 sztuk
Łańcuch choinkowy

21

8 sztuk
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Nożyczki mają być wykonane ze stali nierdzewnej posiadającej ergonomiczny uchwyt
(długość około 20 cm).
Taśma klejąca ma być szeroka, przezroczysta i ma być 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.
Biały papier o wysokiej jakości, o rozmiarze A4, o gramaturze 80g. Ilość sztuk w jednym
opakowaniu ma wynosić 500 sztuk.
Kolorowanki mają być o formacie A4, każda kolorowanka ma mieć minimum 30 różnych
obrazków do kolorowania, każda kolorowanka ma być inna. Cechy szczególne – obrazki
mają być przeznaczone dla chłopców i dziewczynek.
Książki z bajkami oraz z baśniami do czytania dla dzieci. Każda książka ma zawierać co
najmniej 30 różnych opowieści. Książki mają zawierać kolorowe ilustracje. Książki mają
być różne.
Papier wizytówkowy o gramaturze 230g/m², który będzie odpowiedni do
przygotowywania wizytówek, dyplomów, zaproszeń czy kartek okolicznościowych. Papier
ma być matowy, tłoczony o delikatnej fakturze, ma mieć format A4. W jednym
opakowaniu ma znajdować się co najmniej 20 arkuszy.
Papier do pakowania prezentów, ma być wytrzymały i mocny, ma być o gramaturze 50
g/m2. 1 sztuka ma mieć długość nie mniej niż 50 m. Kolory: czerwony, niebieski, srebrny,
złoty.
Lampki choinkowe, które będą odpowiednie do umieszczania ich wewnątrz budynku.
Jedna sztuka ma mieć długość nie mniejszą niż 4 m. 4 sztuki mają być w kolorze
srebrnym, 4 sztuki mają być w kolorze złotym.

Lampki choinkowe, które będą odpowiednie do umieszczania ich na zewnątrz. Lampki
mają mieć długość nie mniejszą niż 4 m i mają być kolorowe. Średnica jednej lampeczki
ma mieć nie mniej niż 5 cm.

Bombki mają być szklane, okrągłe o średnicy co najmniej 20 cm. 50 sztuk ma być w
kolorze złotym, 50 sztuk ma być w kolorze srebrnym.

Łańcuch ma być gruby o długości co najmniej 2 m każda sztuka. 4 sztuki mają być w
kolorze srebrnym, 4 sztuki mają być w kolorze złotym.
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