
Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego 
ZOK.042.1.6.2020 z dnia 15.01.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów

do  Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

Wymagania ogólne:

1. Pomoce  dydaktyczne,  zabawki  oraz  akcesoria  będą  dostosowane  do  potrzeb  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  w  tym
z niepełnosprawnościami.

2. Pomoce  dydaktyczne,  zabawki  oraz  akcesoria  muszą  być  bezpieczne,  funkcjonalne,  higieniczne,  łatwe  w  utrzymaniu  czystości
i  wyróżniać  się  wysoką jakością  i  spełniać wymagania zawarte  w obowiązujących normach (będą  posiadały wymagane certyfikaty
i atesty).

3. Okucia i części metalowe powinny być na tyle zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania.

4. Pomoce dydaktyczne, zabawki oraz akcesoria powinny zawierać stabilne połączenia elementów i być bezpieczne w obsłudze.

5. Połączenia  konstrukcyjne  powinny  być  tak  wykonane,  aby  wykluczyć  możliwość  łatwego  demontowania  pomocy  dydaktycznych,
zabawek oraz akcesoriów.

6. Końcówki elementów ruchomych powinny być zaślepione, natomiast elementy, z którymi styka się dziecko, powinny być pozbawione
ostrych krawędzi.

7. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki materiały lakiernicze kleje tworzywa sztuczne okleiny i inne mogą być stosowane na
podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.

8. Płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.

9. Pomoce dydaktyczne, zabawki oraz akcesoria powinny być odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  przy  dostawie  przedmiotu  zamówienia  aktualne  certyfikaty  zgodności  spełniające  wymogi



bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.

11. W przypadku akcesoriów do gabinetów specjalistycznych  wymagane  jest,  aby były one  wykonane wyłącznie   z   certyfikowanych
komponentów. Towary te  powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa CE oraz zgodne z wymaganiami Ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) i związanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi
do prawodawstwa  polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot.  Wyrobów Medycznych.  Wyroby medyczne powinny spełniać  następujące
między innymi normy: PN-EN ISO 15223-1:2017-02, PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 14971:2012, PN-EN ISO 10993-1:2010,
PN-EN 62366-1:2015-07.

12. Minimalny okres gwarancji jakim muszą być objęte towary wynosi 1 rok.

Informacje dodatkowe:

1. Informujemy, że opis towaru przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu zamówienia pożądane przez Zamawiającego i
nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta.  Ewentualne  znaki  towarowe  i  nazwy  produktów  służą  jedynie  określeniu
parametrów  produktu,  w  każdym  takim  przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania  produktów równoważnych.

2. Wszystkie  podane wymiary są wymiarami sugerowanymi.  Wymiary oferowanych towarów mogą nieznacznie (+/-2 %) odbiegać od
podanych w opisie.

3. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy z Zamawiającym, do dostarczenia na własny
koszt pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów  (określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), wniesienia ich do
siedziby przedszkola, zmontowania i ustawienia w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki.

4. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy:

- jest dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

- jest fabrycznie nowy,

- jest nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia,

- jest wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne i materiałowe,

- spełnia wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe,

- posiada wymagane certyfikaty i atesty,

- odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca wystawi fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.



Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce
Lp. NAZWA

TOWARU
OPIS TOWARU Ilość

sztuk/
zestawów

Zadanie 1. Działanie 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

1 Tablica kolorowa
drabina z

głośnikami

• Urządzenie z wbudowanymi głośnikami oraz możliwością sterowania mikrofonem za pomocą potencjometru, 
który znajduje się w obudowie urządzenia. Pozwala ono wykazywać zależność pomiędzy dźwiękiem, a ilością 
świecących szczebli

• Obudowa wykonana z płyty laminowanej
• Płyta czołowa wykonana z plexi o gr. min. 3 mm
• Urządzenie zawiera 2 mikrofony oraz 8 świetlnych szczebli

Stan: Nowy

2 zestawy

2 Interaktywny
panel fluence z
aktywną cieczą

(2 kolory)

• Interaktywny panel zawierający aktywną ciecz, która płynnie przemieszcza się pod wpływem nacisku i 
przesuwania ręką po panelu. 

• Wymiary: 505mm x 505mm x35mm 
• Klasa szczelności IP20
• Moc 19W
• Temperatura pracy: 0-40 st.C
• Zestaw zawiera: 3 interaktywne tablice (panele), każda w 2 różnych kolorach wraz z zasilaczami wtyczkowymi

Stan: Nowy

2 zestawy

3 Magiczny dywan
z zestawem gier i
aplikacji wraz z

montażem

Magiczny dywan składający się z: 
• zintegrowanego systemu czujników wykrywających ruch, 
• wbudowanego projektora, 
• wbudowanego komputera klasy PC, 
• pilota zdalnego sterowania, 

2 zestawy



• złącza USB, VGA, LAN, Audio, 
• wieszaka sufitowego, 
• kabla zasilającego, instrukcji obsługi,
• zestawu gier i aplikacji FUN (52 gry i zabawy) + REW (16 gier i zabaw do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycz-

nych, część z nich w dwóch wersjach – łączni 25 gier) dla dzieci w wieku przedszkolnym 
Montaż magicznego dywanu na wysokości od 2,5 do 5m od podłogi. Montaż po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości 
montażu z dyrektorem przedszkola.
Stan: Nowy

4 Teatrzyk Teatrzyk ze sceną i kurtyną, posiadający dodatkowo półki do przechowywania maskotek i innych materiałów 
edukacyjnych. 

• Wykonany z płyty laminowanej oraz płyty MDF
• Zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej 
• Wymiary: około 90x65x170cm
• Wysokość blatu: około 66cm

Stan: Nowy

2 zestawy

5 Pacynki z torbą Pacynki na rękę do zabawy w teatrzyk, min. 14 sztuk pacynek w zestawie, w wymiarze: 22-30cm. W komplecie pacynki 
do przedstawiania bajek o:

• Rodzinie
• Czerwonym kapturku
• Smoku i królewnie itp.

Torba do przechowywania pacynek z kieszonkami. Wymiary około 63x96cm
Stan: Nowy

2 zestawy

6 Kącik kuchenny Kącik do zabawy w małego kucharza, zestaw zawiera minimum 13 elementów, w tym:
• Dwie szafeczki z drewna/sklejki z drzwiczkami, które mogą być wykorzystane jako 

piekarnik/pralka/kuchenka/mikrofala/lodówka
• Zlewozmywak z kranem i pokrętłami 
• Kuchenka 
• Mini lada 
• Półeczki do przechowywania przyborów kuchennych

Wymiary: 113x36x85 cm, wysokość blatu: 44,5 cm
Stan: Nowy

2 zestawy



7 Zestaw naczyń
kuchennych

Zestaw naczyń kuchennych zawiera elementy: 
• Czajnik
• Rondel, patelnię
• Naczynie do odcedzania
• Wok
• Naczynie żaroodporne
• Łyżkę, łopatkę, cedzak, sitko

Wymiary: od 8 x 8 cm do 9 x 18 cm
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne/metal
Stan: Nowy

2 zestawy

8 Zestaw serwisu
do herbaty

Serwis do herbaty dla 4 osób zawiera następujące elementy:
• Dzbanek
• Talerzyki, podstawki, kubki, dla 4 osób
• Tacę

Wymiary elementów od 4cm
Materiał: tworzywo sztuczne/metal
Stan: Nowy

2 zestawy

9 Zestaw naczyń
obiadowych z

suszarką

Zestaw zawiera: 
• Suszarkę na naczynia
• Kubki, talerzyki, sztućce dla 4 osób
• Miseczki, garnuszek, rondel, patelnia, wałek
• Przybory kuchenne (łopatka, nóż, gąbka, itp.)

Materiał: tworzywo sztuczne/metal
Stan: Nowy

2 zestawy

10 Piasek
kinetyczny

Kolorowy piasek kinetyczny umożliwiający zabawę piaskiem w pomieszczeniu. 
• Nie wysychający
• Minimalna gramatura 750g

Stan: Nowy

2 sztuki

11 Duży zestaw do
zabawy piaskiem 

Zestaw elementów /worek do zabawy piaskiem dla grupy, zapakowany w karton, zawierający m.in.: 
• 5 młynków

2 zestawy



• 10 wiaderek
• 10 łopatek małych
• 10 łopatek dużych
• 10 szt. Różnych foremek
• 10 szt. grabek

Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

12 Toaletka
księżniczki

Stolik imitujący toaletkę księżniczki zawierający: 
• Szufladę na drobiazgi
• Schowki na kosmetyki i akcesoria
• Bezpieczne lusterko

Wymiary: 66,5x41x96cm, wysokość: 50cm
Wykonane z płyty laminowanej/płyty MD/drewno/sklejka
Stan: Nowy

2 zestawy

13 Zestaw
akcesoriów dla

bobasa
zapakowanych w

torbę

Zestaw akcesoriów dla bobasa:
• Butelki
• Zasypka
• Balsam 
• Ręczniki
• Kocyk

Materiał: tworzywo sztuczne 
Wszystko zapakowane z torbę z tkaniny
Stan: Nowy

2 zestawy

14 Lalka
„szmaciana”

Miękka lalka do przytulania o długość 38cm 
Możliwość zdejmowania ubranek
Materiał: tkanina
Stan: Nowy

2 sztuki

15 Lalka „szmaciana
z grochem

Miękka lalka do przytulania, o długości 40cm, częściowo wypełniona grochem (pupa)
Możliwość zdejmowania ubranek
Materiał: tkanina
Stan: Nowy

2 sztuki



16 Lalka gaworząca
z miękkim
tułowiem

Lalka do przytulania z miękkim tułowiem i gumowymi częściami (głowa, dłonie, stopy). Po naciśnięciu na daną część 
ciała śmieje się, mówi, wygrywa melodyjki. Baterie w zestawie.
Wysokość: 35cm 
Materiał: tkanina, tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

2 sztuki

17 Lalka z zestawem
akcesoriów do

zabawy w salon
piękności

Lalka z akcesoriami do zabawy w salon piękności, zestaw zawiera:
• Plastikową lalkę
• Prostownicę do włosów
• Lusterko 
• Grzebień
• Kosmetyczka

Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

2 zestawy

18 Zestaw: lalka
typu „barbie” z

pupilem

Zestaw zawierający:
• Lalka typu „barbie” 
• Zwierzątko (piesek/kotek) 
• Akcesoria dla pupila 

Posiada ruchome ręce i nogi oraz możliwość zdejmowania ubranek
Wysokość: 43cm
Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

4 zestawy

19 Wózek
spacerowy dla

lalek

Wózek spacerowy dla lalek 
Wymiary: 38x23x48cm
Materiał: tworzywo sztuczne/drewno, tkanina w pastelowych kolorach
Stan: Nowy

2 sztuki

20 Kołyska dla lalek Kołyska dla lalek
Wymiary: 30x30x52,4 cm 
Materiał: tworzywo sztuczne/drewno
Stan: Nowy

2 sztuki

21 Zestaw małej
miss

Zestaw do zabawy w małą miss zawierający: 
• Szczotkę do włosów

2 zestawy



• Lusterko, perfumy
• Szminkę
• Puderniczkę 
• Walizeczka do przechowywania akcesoriów

Wymiary: akcesoria od 5cm
Materiał: drewno/sklejka/tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

22 Zestaw do
zabawy w sklep

Zestaw do zabawy w sklep zawiera:
• Straganik wykonany ze sklejki/drewna/płyty MDF z półeczkami na skrzyneczki oraz ladą
• Wymiary straganiku: 71x33x140 cm, wysokość blatu: 52cm
• Skrzyneczki na warzywa i owoce, minimum 12 sztuk, pozwalające na ekspozycję towarów

Stan: Nowy

2 zestawy

23 Drewniana waga
do zabawy w

sklep

Drewniana waga do zabawy w sklep o wymiarach 18,5x9x20,5 cm ze wskazówką
Materiał: drewno/sklejka
Stan: Nowy

2 sztuki

24 Drewniana kasa
z akcesoriami do
zabawy w sklep

Drewniana kasa do zabawy w sklep. Kasa posiada:
• Szufladę z przegródkami 
• Wciskane przyciski
• Skaner kart
• Skaner towaru na sznurku
• Rolkę papieru do paragonów
• Kartę kredytową 
• Monety minimum 40 sztuk

Materiał: drewno/sklejka
Stan: Nowy

2 zestawy

25 Produkty
spożywcze z

tworzywa
sztucznego do

zabawy w sklep

Zestaw produktów spożywczych do zabawy w sklep, zestaw zawiera między innymi:
• Owoce, warzywa
• Ryby, mięso, nabiał
• Słodycze, pieczywo, itd.

Minimalnie 120 elementów

2 zestawy



Materiał: tworzywo sztuczne 
Stan: Nowy

26 Zestaw koszyków
do zabawy w

sklep

Zestaw zawiera:
minimum 4 kolorowe koszyki z tworzywa sztucznego do zabawy w sklep
Wymiary: 23x15,5x12cm
Stan: Nowy

2 zestawy

27 Kopie
papierowych
banknotów

Kopie papierowych Polskich banknotów po 25 sztuk każdego n/w nominału w zestawie: 
Nominały banknotów: 10, 20, 50, 100, 200 zł
Wymiary od 11x5,5 cm
Materiał: karton/tektura
Stan: Nowy

4 zestawy

28 Zestaw
przyborów do

zabawy w lekarza

Zestaw przyborów medycznych do zabawy w lekarza zawiera: 
• Walizkę do przechowywania akcesoriów o wymiarach minimum 38 x 31 x 9cm
• Akcesoria m.in.: słuchawki, termometr, nożyczki, strzykawka, okulary itp. 

Minimalna ilość akcesoriów w zestawie10 sztuk 
Wymiary akcesoriów od 6x4 cm
Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

3 zestawy

29 Zestaw
akcesoriów
fryzjerskich

Zestaw do zabawy w fryzjera zawierający:
• Suszarka
• Lokówka
• Lusterko
• Prostownica
• Grzebień, wałki, spinki
• Pomadka

Minimalna ilość akcesoriów w zestawie10 sztuk 
W zestawie baterie do zasilania
Wymiary: minimum 6 x 2 cm
Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

3 zestawy

30 Warsztat Warsztat małego majserkowicza, w zestawie: 3 sztuki



majsterkowicza • Minimum 50 elementów (wiertarka, piła, śrubokręty, gwoździe itp.)
• Warsztat – składany 

Wymiary elementów: od 2x2 cm
Wymiary warsztatu od 58,5x51x68 cm 
Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

31 Zestaw
przyborów do

zabawy w
małego

mechanika

Wózek z półką i przyrządami małego mechanika, w zestawie: 
• Akcesoria mechanika (obcęgi, śrubokręt, młotek itp.)
• Wózek na kółkach, składany 
• Pojemnik na akcesoria 

Wymiary: wysokość wózka 59cm
Materiał: tworzywo sztuczne
Stan: Nowy

3 zestawy

32 Szafka na
instrumenty z

zestawem
instrumentów

Szafka na instrumenty wykonana z drewna/sklejki/płyty MDF, posiadająca szufladę i półki na instrumenty muzyczne
Wymiary szafki: 53,6x40x50cm
Zestaw instrumentów muzycznych składający się z z minimum 25 akcesoriów, w tym np.: 

• Trójkąt muzyczny 2szt, talerze małe 2 pary
• Dzwonki 1szt., pałeczka z dzwoneczkami 2 szt., dzwoneczki na rękę 4szt, i pas 1 szt.
• Drewniane jajka 1 para, drewniane jingle 2 szt.
• Tamburyn 2szt., taneczna łyżeczka 1szt.
• Bębenek 1 szt., harmonijka 1szt., tonblok 1sz., tarka guiro 1szt.
• Kostaniety 2szt., Marakasy 1 para, Guiro meksykańskie 1 szt.

Minimalna ilość akcesoriów: 25 sztuk
Stan: Nowy

2 zestawy

33 Płyty z
piosenkami dla

dzieci

Płyta z piosenkami na różne okazje, płyta powinna posiadać minimalnie 15 nagranych dziecięcych piosenek. 
Stan: Nowy

5 sztuk

34 Skrzyneczka
farma

Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i pomalowanymi figurkami zwierząt (minimum 12 figurek) pasującymi do 
wyciętych otworów 
Wymiary: 17,5 x 17,5 x 6,5 cm
Materiał: drewno/sklejka/tworzywo sztuczne

2 zestawy



Stan: Nowy

35 Zestaw małych
pojazdów

Zestaw małych pojazdów zawiera: 
• Plastikowe samochody 2 szt. 
• Wyścigówki z napędem 4 szt.

Auto reaguje na 4 przyciski na karoserii. Naciskając kluczyk na lewej szybie usłyszymy odgłos włączanego silnika, po 
naciśnięciu głośnika na przedniej szybie - klakson. Przy wciśnięciu strzałki w tylnej części auta słyszalny jest odgłos 
rozgrzewanego silnika wchodzącego na wysokie obroty. Wreszcie, gdy naciśniemy środek maski, wyścigówka ruszy do 
przodu
Wymiary:  17,5 x 10,5 x 5 cm
Stan: Nowy

1 zestaw

36 Wóz policja Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka 
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują powierzchni. 
Stan: Nowy

2 sztuki

37 Wóz strażacki Wóz strażacki wykonany z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy wydaje dźwięki, świecą światła. 
Wymiary: 22 x 11 x 16 cm
Stan: Nowy

2 sztuki

38 Wóz pogotowia Wóz karetki pogotowia wykonany z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy wydaje dźwięki, świecą światła. 
Wymiary: 19 x 11 x 13 cm
Stan: Nowy

2 sztuki

39 Mini zestaw
konstrukcyjny

Zestaw do budowania zabawek z drewna, filcu i sznurka:
• 4 kolorowe bawełniane sznurki o dł. 28 cm 
• 24 drewniane elem. o wym. od 3 x 3 x 1,5 cm do 10,6 x 6 x 1 cm 
• 12 filcowych elem. o wym. od 7 x 7 x 0,2 cm do 13,5 x 6 x 0,2 cm

Stan: Nowy

2 zestawy

40 Drewniane tory z
pociągiem

Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów, z pociągami i innymi akcesoriami w komplecie. Zestaw 
zawiera: 

• 2 elem. pociąg 
• 31 torów i 28 dodatkowych akcesoriów 
• 59 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 17 x 9,5 x 1,5 cm

Wymiary całkowite 50 x 42,5 x 10 cm 
Stan: Nowy

2 zestawy



41 Klocki
budowlane

Klocki z tworzywa sztucznego charakteryzują się ogromną różnorodnością kształtów, pozwalające tworzyć ciekawe 
budowle. Minimum 70 elementów
Wymiary: od 3 x 3 x 7 cm do 13 x 3 x 7 cm
Stan: Nowy

2 zestawy

42 Klocki wafle Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają 
możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy
ze sobą zwiększając możliwości zabawy. 

• wym. klocka 10 x 10 x 1 cm 
• 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych 
• w kartonie o wym. 47 x 31 x 37,5 cm

Stan: Nowy

2 zestawy

43 Klocki/puzzle z
obrazkami

Puzzle drewniane - sześciany. Na każdej stronie sześcianu znajduje się fragment innego obrazka. Ćwiczą koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz spostrzegawczość. 

• 4 elementy drewniane 
• wym. 10 x 10 x 5 cm

Stan: Nowy

4 zestawy

44 Piankowe
domino

Piankowe domino z dużymi elementami. Zabawa polegająca na zestawianiu ze sobą kostek o tej samej liczbie oczek. 
Kształtuje logiczne myślenie, zdolności poznawcze oraz wytrwałość. Całość umieszczona w praktycznej torebce 
zamykanej na suwak, z uchwytem, wykonanej z tworzywa sztucznego.
Zestaw składa się z minimum 28 elementów
Wymiary: wym.: 18 x 9 x 1 cm
Stan: Nowy

4 zestawy

45 Puzzle kartonowe Puzzle z zabawnym obrazkiem/ obrazkiem odpowiednim dla dzieci w wieku przedszkolnym, np. przedstawiającym 
zwierzęta, krajobrazy, itp. Wysoka jakość wykonania puzzli i nasycenie kolorów, kalandrowany papier odbijający 
światło. 
Każde opakowanie puzzli zawiera od 30 do 100 elementów
Wymiary po złożeniu około 41 x 27,8 cm
Stan: Nowy

12 
opakowań

46 Zestaw gier
planszowych

Zestaw gier planszowych dla 2-6 graczy, składający się z 10 następujących gier: 
• „Poznajemy miesiące i pory roku” x 3 sztuki
• „Podróżowanie” x 2 sztuki

2 zestawy



• „Grzybobranie” x 3 sztuki
• „Jaś i Małgosia” x 2 sztuki

Stan: Nowy

47 Duże pojazdy dla
dzieci

Auto wyposażono w kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikający zapłon, otwieraną klapkę od wlewu paliwa, drzwi 
kierowcy można zablokować, a za siedziskiem wkomponowano miejsca na napoje. Przednie koła obracają sie o 360 st. 
Wymiary: minimum 82 x 44 x 82 cm
Stan: Nowy
Przeznaczenie: wiek 3-6 lat

3 sztuki

48 Bujaki dla dzieci Huśtawka pozwalająca na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. 
Wymiary: minimum 105 x 43 x 36 cm 
Maksymalne obciążenie 50 kg
Stan: Nowy

2 sztuki

49 Kącik Malucha -
moduły płotka ze

sklejki

Zestaw zawierający minimum 4 moduły ze  sklejki  proponujące dzieciom różnego rodzaju aktywności:  przesuwaki,
ruchome  figury z  pleksi  i  lusterka,  liczydło,  makatkę.  Moduły mogą  być  łączone ze  sobą  za  pomocą  dołączanych
elementów. Utworzone płotki mogą stanowić pewnego rodzaju parawany oddzielające przestrzeń w sali. Po połączeniu
w koło mogą wydzielać całkowicie miejsce zabawy. Moduły płotka pozwalają na wyznaczenie kącika zabaw pomiędzy
dwoma ścianami,  a przymocowanie ich elementami  mocującymi do ścian zapewnia stabilność konstrukcji.  Grubość
płyty 18 mm. Wym.: 87 x 24 x 62 cm

1 zestaw

Zadanie 2. Działanie 1. Doposażenie nowoutworzonego gabinetu integracji sensorycznej w P3 do prowadzenia terapii IS.

1 Kolumna wodna Kolumna wodna - efekt tryskających bąbelków oraz gry świateł. Zestaw zawiera:
• Kolumnę wodną
• Kabel niskiego napięcia
• Wtyczkę
• Wbudowaną płytę obrotową

Podstawa kolumny pokryta twardą pianką poliuretanową
Wymiary: Ø 15 cm, wys. 150 cm"
Stan: Nowy

1 zestaw

2 Kółka efektów do
kolumny wodnej

Kółka do efektów – wolno obracające się światła, daje wspaniałą grę kolorów, która w połączeniu z muzyką tworzy
odprężającą atmosferę. 
Wymiary: Ø 15,5 cm
Każde kółko inne rodzaju:

8 sztuk



• „Las”; „Chmury”; 
• „Gwiaździste niebo”; „Ptaki”; 
• „Morskie zwierzęta”; Wschód słońca”
• „Obłoki”; „Płyny”

Stan: Nowy

3 Kula lustrzana z
silnikiem

Kula lustrzana z silnikiem - promień projektora trafia na obracającą się lustrzaną kulę,  powstają magiczne refleksy
świetlne. 
Materiał: kula z lustrzanymi płytkami. 
Wymiary: Ø 30 cm.
Stan: Nowy

1 sztuka

4 Zestaw płyt
sensorycznych z
wypełnieniem

50x50

Płytki  podłogowe z  płynnym wypełnieniem w pięknych kolorach – wspaniałe  wrażenia  wizualne i  dotykowe.  Pod
wpływem nacisku płyn za każdym razem ulega innemu rozmieszczeniu, w związku z czym powstają unikatowe wzory i
przejścia kolorystyczne. 
Zestaw zawiera 4 sztuki płyt w różnych kolorach: 

• zielony/żółty, 
• czerwony/niebieski,
•  pomarańczowy/czerwony 
• fioletowy/różowy.

Materiał: szkło akrylowe. 
Wymiary: 50 x 50 cm, wys. 0,6 cm. 
Maks. dopuszczalne obciążenie: 200 kg. 
Stan: Nowy

1 zestaw

5 Ścieżka
dotykowa dla

stóp

Stawiać nogę za nogą i zgadywać, co się czuje: korek, drewno, tworzywo sztuczne, pianka... Płytki mają połączenia
wtykowe i można je dowolnie układać. Wymienne wkładki umożliwiają stworzenie własnych płyt z materiałami (2 różne
rodzaje ścieżki)
Zawartość: różnie wyposażone płytki jak również dwie "czyste” płytki. 
Materiał: Płyty z tworzywa sztucznego. 
Wymiary: minimum 38 x 38 cm, ok. 2,5 cm grubości.
Stan: Nowy

 2 
zestawy

6 Zestaw dysków
dotykowych

Płytki stymulujące zmysł dotyku mają każdorazowo po 5 różnych struktur. W zestawie znajduje się:
• 5 dużych 
• 5 małych płytek

1 zestaw



• 1 opaska na oczy oraz instrukcja obsługi 
• lniany woreczek do zapakowania

Materiał: guma
Wymiary: Ø 27 cm i Ø 11 cm
Stan: Nowy

7 Wąż do siedzenia
i zabawy

 Wąż do odpoczynku i wesołej zabawy. Zachowuje orientację, nawet gdy zabawa się toczy pod spodem i na górze i
panuje rozgardiasz. 
Materiał: pianka RG 24/40 z pokryciem ze sztucznej skóry (na zamek błyskawiczny) Wymiary: dł. 280 x szer. 30 cm,
wysokość głowy 90 cm, czubek ogona wys. 51 cm.
Stan: Nowy

1 sztuka

8 Gąsienica
sensoryczna mała

Sensoryczno - manipualcyjna, kolorowa gąsienica. Każdy z elementów jest inny, na pierwszym zostały umieszczone
koraliki, głowa oraz drugi element ma wypełnienie z miękkiej pianki, w trzecim znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i
piąty można wypełnić dowolnym materiałem, a szósty jest wypełniony grochem. Elementy łączą się ze sobą w różny
sposób (rzepy, napy, sznurowanie), co stanowi dodatkową atrakcję dla maluchów i usprawnia motorykę dłoni. 
Wymiary: 41 x 172 cm
Stan: Nowy

2 sztuki

9 Opaska na oczy Służy do eksperymentów czuciowych i słuchowych. Pozwala całkowicie skoncentrować się  na wyczuwaniu i słuchaniu 
zamiast na zamykaniu oczu. Wykonana ze 100% bawełny. Można prać w 30 st. C.
W zestawie: 10 sztuk
Stan: Nowy

2 zestawy

10 Tęczowa sofa Siedzisko jasnoniebieskie, oparcie w kolorach czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, jasnoniebieskim. 
Wymiary: szer. 140 x wys. 78 x gł. 90 cm, wysokość siedzenia 25 cm.
Stan: Nowy

1 sztuka

11 Zestaw piłek z
kolcami, wałków,
jeżyków, fasolek,

i półkul

Zestaw składa się z 56 elementów, jak niżej:
• 4 szt. Wałeczek sensoryczny – posiada miękkie kolce, delikatnie masujące ciało dł. 15 cm
• 8 szt. Piłeczka z wypustkami -  miękka, gumowa, służąca do ćwiczeń sensorycznych, śr. 6m
• 4 szt. Jeżyk owalny z kolcami – dł. 11cm 
• 4 szt. Piłka do treningu  – piłka reakcyjna, odbija się w nieprzewidywalny sposób, wykonana z twardej gumy, śr.

7cm 
• 4 szt. Podgłówek sensoryczny – stabilizuje odcinek szyjny kręgosłupa, wyposażony w miękkie kolce, dł. 20 cm
• 4 szt. Piłka do terapii z miękkiej gumy - piłka do terapii i rehabilitacji z gumy z wypustkami na powierzchni, śr.

1 zestaw



65cm 
• 4 szt. Piłka sensoryczna– przeznaczona do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. Z licznymi wypustkami na po -

wierzchni, śr. 20cm
• 4 szt. Piłeczka z wypustkami -   piłki z PCV z wypustkami do masażu i rehabilitacji, śr. 8cm 
• 4 szt. Dysk sensoryczny – dysk z wypustkami, dwustronny do ćwiczeń równowagi, o śr. 33cm
• 2 szt. Piankowy walec do ćwiczeń – walec z pianki do ćwiczeń i masażu, wym. 15x45 cm
• 4 szt. Przyrząd do gimnastyki palców – żelowe rozgwiazdy do ćwiczenia zręczności i funkcji motorycznych dło-

ni, śr. 10cm 
• 2 szt. Piankowa mata do masażu stóp – lekka, mata z wypustkami do masażu, (w zestawie 4 sztuki) wym. el.

31,5x31,2
• 4 szt. Młynek z wypustkami – przyrząd do masażu z rączką, ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc np.

pleców, dł. 29cm
• 4 sz. Kij do masażu – przyrząd do rehabilitacji i masażu ciała, wym. 42x6 cm

Stan: Nowy

12 Zestaw piłek o
różnych

strukturach

Zestaw piłek zawiera: 
• Torba na piłki, 1 szt. 
• Piłka piankowa śr. 18 cm, 1 szt. 
• Piłka piankowa śr. 12 cm, 1 szt. 
• Piłka piankowa śr. 7 cm (zestaw 3 piłek), 1 kpl. 
• Piłki ażurowe 8,2 cm - 6 szt., 1 kpl. 
• Złap piłkę - gra, 2 szt. 
• Piłka jeżyk 20 cm - turkusowa, 1 szt. 
• Piłka fasolka 30 cm, 1 szt. 
• Piłka koszykowa rozm. 3, 1 szt. 
• Piłka z wypustkami 2 szt., 1 kpl. 
• Piłeczka z wypustkami, 2 szt.
• Piłeczka ze wstążeczkami, 2 szt. 
• Uśmiechnięte miękkie piłeczki, 2 szt. 
• Siateczka z piłeczką, 1 szt. 
• Piankowa różdżka z piłeczką, 1 szt. 

1  zestaw



• Mała piłka plażowa, 1 szt.
Stan: Nowy

13 Zestaw materacy
do SI

Materace wymiarem dopasowane do Kabiny do terapii integracji sensorycznej, z wycięciami na słupy. Wykonane z pian-
ki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Zestaw zawiera 2 sztuki materacy. 
Wymiary: 216 x 108 x 8 cm
Stan: Nowy

1 zestaw

14 Kosz na piłki Poręczny  pojemnik  na  piłki,  wyposażony  w  kółka,  które  ułatwiają  jego  przesuwanie.  
Wymiary:64x64x88cm  
Materiał: stelaż z metalu, tkanina
Stan: Nowy

1 sztuka

Zadanie 3. Działanie 1 Wyposażenie nowoutworzonej Sali gimnastycznej w P3 dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

1 Suchy basen z
podświetleniem i

piłeczkami

Wykonany z pianki pokryty wytrzymałą tkaniną suchy basen z podświetleniem. Zestaw zawiera: 
• Przezroczyste piłeczki o średnicy 8cm, sztuk 3000
• Materac o grubości 3cm z paskami kolorowych LEDów
• Zasilacz
• Drabinka w zestawie

Wymiary: minimum 200x200x60 cm
Stan: Nowy

1 zestaw

2 

Trampolina z
poręczami

 Trampolina składająca się z: 
• Podestu do skakania na wysokości minimalnej 12 cm – maksymalnej 22 cm 
• Poręczy z pianką

Stan: Nowy
Wymiary: średnica 70-100cm

1 zestaw

3

Zestaw piankowy
rehabilitacyjny 

Zestaw klocków wykonanych z pianki pokrytych zmywalną tkaniną. 
Możliwość łączenia klocków w konstrukcje przestrzenne 
Stan: Nowy
Wymiary: od 30 x 30 x 15cm do 30 x 30 x 90cm
Ilość klocków: minimum 23 sztuki

2 zestawy

4 Zestaw skrzyń
piankowych -
gimnastyczna

Zestaw 3 skrzyń do Sali gimnastycznej w różnych kolorach z uchwytami do przenoszenia.
• Elementy łączone za pomocą rzepów. 

1 zestaw



• Ilość: minimum 3 skrzynie różnej wielkości nakładane na siebie
Stan: Nowy
Wymiary: 90x110 cm
Materiał: tworzywo sztuczne, pianka

5

Zestaw piankowy
- tor przeszkód

Zestaw klocków wykonanych z pianki pokrytych zmywalną tkaniną. Możliwość łączenia klocków w tor przeszkód. W
zestawie np.: 

• Wysoka baza 2szt.
• Mała baza 2szt.
• Półkole 1szt.
• Sześciokąt 1sz.
• Cienka belka 1sz.
• Mały materac 3szt.

Stan: Nowy
Wymiary zestawu: 180 x 405 cm
Ilość klocków: minimum 23 sztuki

1 zestaw

6
Kładka/

równoważnia/ tor
przeszkód

Zestaw tworzący tor do ćwiczeń na równowagę. Podstawy mogą być ustawiane w pionie i w poziomie. 
• 5 płaskich elementów o wym.: 95 x 11 x 2 cm 
• 5 podstaw z zaczepami z drewna o wym.: 28 x 14 x 5 cm 

Stan: Nowy
Materiał: drewno/sklejka

1 zestaw

7

Tunel zygzak

Kolorowy tunel wzmocniony elastyczną konstrukcją. Lekki i łatwy do rozłożenia i złożenia. 
Stan: Nowy
Materiał: tkanina ortalionowa
Wymiary: dł. 280, sr. 45 cm

2 sztuki

8

Zestaw do gry w
koszykówkę 

Umieszczona na podstawie obręcz z siatką do nauki gry w koszykówkę. Produkt z możliwością złożenia i ponownego 
rozłożeni oraz ustawienia kosza na różnych wysokościach. Zestaw zawiera:

• Podstawę z koszem (obręcz z siatką)
• Piłkę dziecięcą 

Stan: Nowy
Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 74 x 81 x 260cm

1 zestaw



9

Zestaw sprzętu
treningowego do

mini siłowni

Zestaw sprzętu treningowego z regulacją zawierający: 
• Wiosła treningowe
• Ławeczkę treningową
• Bieżnię
• Rowerek stacjonarny
• Steper

Stan: Nowy
Materiał: konstrukcja metalowa, wykończenia z tworzywa sztucznego
Obciążenie: max. 68kg

1 zestaw

10

Zestaw do gry w
piłkę

Zestaw umożliwiający grę w piłkę: ręczną/nożną, zawierający: 
• 2 bramki o wymiarze: 74 x 46 x 60 cm
• Piłkę o śr. 15cm
• Pompkę do piłki
• Metalowe paliki/obciążniki do przymocowania bramki 

Stan: Nowy

1 zestaw

11

Zestaw piłek

Zestaw piłek do gry zawierający: 
• Piłkę do koszykówki 1 szt.
• Piłkę nożną 1 szt.
• Piłkę do gry w siatkówkę 1 szt.
• Piłkę o średnicy 30 cm do zabaw ruchowych i rehabilitacyjnych 2szt.

Stan: Nowy
Wymiary: śr. 23 cm – 30 cm
Materiał: tworzywo sztuczne - PCV

1 zestaw

12

Zestaw piłek
gumowych

Zestaw piłek gumowych do gry zawierający: 
• Piłkę nożną 1 szt.
• Piłkę do gry w siatkówkę 1 szt.

Stan: Nowy
Wymiary:  śr. 21 cm
Materiał: tworzywo sztuczne  - guma

 1 zestaw

13 Pompka ręczna z Pompka ręczna przeznaczona do napompowania piłek. Pompka w zestawie z igłą  4 sztuki



igłą 
Stan: Nowy
Wymiary: dł.23cm
Materiał: tworzywo sztuczne

14

Akcesoria do
zajęć sportowych

Zestaw akcesoriów do zajęć sportowych zawiera:
• Pachołki treningowe 4szt. (wym. max. 14x23,5 cm)
• Hula hop 2 szt.
• Paleta z rzepą do łapania piłek 1szt.
• Szarfy gimnastyczne 6szt (szer. 3m, dł. 100cm) 
• Tablica wyników 1szt

Stan: Nowy
Materiał: tworzywo sztuczne, tkanina

1 zestaw

15

Chusta
animacyjna

Chusta animacyjna zabaw integracyjnych. Kolorowa i lekka płachta może być wykorzystywana do wielu gier i zabaw 
zespołowych. 

• śr. 6 m
• 12 uchwytów

Stan: Nowy
Materiał: tkanina

1 sztuka

16 Zestaw dużych
plansz z rożnymi

aranżacjami 

Zestaw dużych różnokolorowych plansz do nauki i zabawy w plenerze jak i w pomieszczeniu.  W zestawie trzy plansze: 
• Twister matematyczny  1szt. 
• Mata w lesie – l szt.
• Mata w ogrodzie – 1 szt. 

Rodzaj maty zamiennej, w przypadku braku wymienionych, należy uzgodnić z Dyrekcją Przedszkola
Stan: Nowy
Materiał: tkanina
Wymiary: 150 x 150cm

1 zestaw

17 Gra
zręcznościowa

Gra zręcznościowa dla 2-5 osób typu: „Rach ciach”.  Zadanie polegające na tym, aby po odsłonięciu karty każdy z 
graczy jak najszybciej ułożył na swoim słupku wskazaną na karcie konfigurację. Zestaw zawiera:

• plansza do gry , pionki 5 szt.  
• czerwone kostki 5 szt., fioletowe kostki 5 szt.
• czarne kostki 5 szt., zielone kostki 5 szt.
• niebieskie kostki 5 szt., żółte kostki 5 szt. 

1 zestaw



• karty 55 szt. 
• podstawki 5 szt., rurki 5 szt. 
• dzwonek

Stan: Nowy
Materiał: tworzywo sztuczne

18 Zestaw materacy Zestaw 3 składanych materacy stanowiących podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.
Stan: Nowy
Wymiar: 1 element 60 x 120 cm
Materiał: pianka obszyta tkaniną PCV bez ftalanów 
Stan: Nowy

4 zestawy

19 Mata tuputan w
zestawie

Dywan Edukacyjny Tuputan wykorzystywany do zajęć ruchowych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych. W zestawie: 
• Dywan o wym. 4x4 m2  
• Pendrive z zawartością: 

o 20 układów tanecznych
o 21 zabaw edukacyjnych
o Pliki audio z utworami muzycznymi 
o Przewodnik metodyczny 

Stan: Nowy

1zestaw

Zadanie 4. Działanie 4. Wyposażenie nowoutworzonej Sali Doświadczenia Świata „Snoenzolen” w P3 dostosowanej do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami.

1 Zestaw
światłowodów 

Zestaw  światłowodów LED –  to  wielokolorowe  oświetlenie  z  18  programami  wybieranymi  za  pomocą  pilota.  W
zestawie: transformator z zasilaniem, pilot, źródło światła LED, 100 pasm włókien świetlnych o dł. 200cm. Urządzenie
nie nagrzewające się z możliwością trzymania w dłoniach. 

1 zestaw

2 Rzutnik do
grafiki z

regulatorem

Rzutnik do grafiki z regulatorem to urządzanie które dzięki krążkom efektów  wyświetla w pomieszczeniu różnorodne 
obrazy i stymuluje zmysły. 
Szczegóły produktu: 

• Ok. 50 000h działania, Siła Led 20W, 230V
• Ogniskowa standardowego obiektywu 85mm
• Stopa montażowa

Materiał: obudowa z aluminium, powlekana proszkowo w kolorze np. białym 
Wymiary: 150 x 185 x 390 mm

1 sztuka



3 Projektor
świetlny i

dźwiękowy

Projektor świetlny i dźwiękowy – wyświetlający efekty świetlne na ścianach i suficie, dodatkowo można odtworzyć 4 
dźwięki z natury z wbudowanego głośnika. W zestawie z pilotem do obsługi, przewodem USB i AUX oraz instrukcją. 
Materiał: tworzywo sztuczne, wym.:  Ø 12,6 x wys. 9,7 cm.

 1 sztuka

4 Kółka do efektów Kółka do efektów – wolno obracające się światła, dają wspaniałą grę kolorów, która w połączeniu z muzyką tworzy
odprężającą atmosferę. 
Wymiary: Ø 15,5 cm
Rodzaj do ustalenia z dyrekcją placówki przed zakupem

2 sztuki

5 Akcesoria
świetlne

Zestaw akcesoriów świetlnych składa się z:
• 1szt. Sześcian ze zmianą kolorów- zapewniający nastrojową grę kolorów, wodoodporny, sterowany za pomocą 

pilota, specyfikacja: czas ładowania 6h, czas działania do 15h. W zestawie z pilotem, ładowarką oraz adapterem 
z 4 gniazdami. Materiał: trwałe tworzy sztuczne, wym.: długość boku 39 cm

• 1szt. Biedronka świecąca w ciemności – jej skrzydełka wyświetlają na suficie i ścianie gwieździste niebo w 4 
różnych wersjach kolorystycznych. Materiał: tworzywo sztuczne, wym.: 15 x szer. 15 x wys. 8cm.

• 1szt. Lampa kalejdoskop - Kule świecące – wym. Ø 8, wys. 13.
• 1szt. Kolumna wodna interaktywna Esbrida  do użytku terapeutycznego, słup podłączany za pomocą kabla do 

gniazda, zasilania 230V, do słupa podłącza się również kabel ze sterownikami, cokół wym.: 43x12,5x35 cm  

1 zestaw

Zadanie 5. Działanie 1. Doposażenie gabinetu logopedycznego w P3 do prowadzenia terapii logopedycznej.

1 Zestaw pomocy
ICT: 

W skład zestawu pomocy ICT wchodzą: (po 1 sztuce każdego) 
• dźwiękowa  kostka  –  sześcienna  duża  kostka  z  możliwością  nagrywania  i  odtwarzania  dźwięków,  do

zastosowania podczas zajęć z dziećmi (nauka wyrazów, czytanie wyrazów, dokańczanie zdań, itp.). Zawartość
produktu: kotka z mocnego tworzywa ze wzmocnionymi narożnikami wymiary: bok 15cm. 

• tajemnicze kapsułki – Co to za dźwięk? – 8 tajemniczych kapsułek do sprawdzania słuchu (rozpoznawanie/
porównywanie  dźwięków,  rozpoznawanie  zależności  pomiędzy  obiektami,  a  dźwiękami,  które  wywołują).
Zawartość: 8 kapsułek o wys. 9cm

• logopedyczna gra oddechowa Turbino Gonge – 2 plansze o różnych stopniach trudności, stosowana do nauko
kontroli siły i kierunku, ćwiczenie mięśni wydechowych, trening ruchu warg

• metoda dobrego startu  – Od głoski  do słowa -  program wspomagania rozwoju małych dzieci  oraz dzieci  z
opóźnionym rozwojem językowym i  wadą  słuchu  (M.  Bogdanowicz,  M.H.  Szewczyk).  W skład  wchodzi:
podręcznik, 2 zeszyty ćwiczeń z ilustracjami i tekstami, zestaw kart ze wzorami abstrakcyjnymi (14szt), płyta
CD z propozycjami melodii do rymowanek

1 zestaw

2 Zestaw luster Zestaw luster logopedycznych zawiera: 1 zestaw



logopedycznych • 1sz. lustro z magnetycznymi pasami dla dzieci z możliwością ozdabiania go magnesami. Górna i dolna część
ramy to magnetyczny pas o szer. ok. 16cm. Materiał: lustro nietłukące się, bezpieczne dla dzieci. Wym. 120 x
wys. 83,5 cm.

• 1szt. małe lustro przenośne w drewnianej ramie z podpórką, służące do ćwiczeń logopedycznych. Wymiary bez
ramy: 25x25 cm.

3 Zestaw aplikacji
magnetycznych 

Zestaw aplikacji magnetycznych do lustra magnetycznego składa się z rodzajów: 
• Zwierzęta – zestaw zawierający 6 magnesów zwierzątek, materiał: bawełna, magnes, tworzywo sztuczne.
• Pojazdy – zestaw zawierający 6 magnesów pojazdów, materiał: bawełna, magnes, tworzywo sztuczne.

1 zestaw

4 Zestaw pomocy
dydaktycznych 

W zestaw pomocy dydaktycznych wchodzą: 
• 1szt.  Lippbrator – urządzenie terapeutyczne do stymulacji  głębokich mięśni  twarzoczaszki.  Cechy produktu:

wykonany  z  miękkiego  silikonu  zawierający  w  korpusie  silniczek  z  włącznikiem  i  stopniową  regulacją
częstotliwości. W opakowaniu: korpus, moduł wibracyjny, kabel USB

• 1szt. Domek dla lalek – stabilny, dwupoziomowy z ruchomym dachem domek dla lalek, ażurowa konstrukcja i
układ platform umożliwiający zabawę kilkorga dzieci jednocześnie. Wymiary: 55 x 54, wys.53 cm

• Zestaw mebelków drewnianych do domku, w skład którego wchodzi po 1 zestawie mebelków do salonu, kuchni,
łazienki i sypialni. Zestawy składają się, jak niżej: 
- do salonu – zestaw mebelków drewnianych do salony, składa się z 11 elementów: fortepian, pufa, sofa, 2 fotele,
stolik, szafka, telewizor, lampa, 2 kwiatki w doniczce, wym. do 13cm. 
- do kuchni – zestaw mebelków drewnianych do kuchni, składa się z 10 elementów: stół, 4 krzesła, kwiatek w
doniczce, lodówka, zlewozmywak, szafka, kuchenka, wym. do 13cm. 
- do łazienki – zestaw mebelków drewnianych do łazienki, składa się z 5 elementów: wanna, pralka, zlew, bidet,
sedes ze spłuczką, wym. do 13cm. 
- do sypialni - zestaw mebelków drewnianych do sypialni, składa się z 6 elementów: szafa, łóżko, toaletka, stolik
nocny, pufa i lampa, wym. do 13cm. 

• 1 szt.  Zagroda wiejska – wykonana ze sklejki imitacja zabudowań gospodarczych,  duża płaszczyzna,  liczne
przejścia i  okna,  ruchomy daszek pozwalają na swobodną zabawę i  manipulację zwierzątkami,  wym. około
62x55x21 cm

• 2 szt. Kubek treningowy typu „Reflo Smart Cup” – kubek do nauki picia dla dzieci, neutralny dla zgryzu, z
wkładką  Reflo,  uniemożliwiający  wylanie  całej  zawartości  napoju,  pojemność:  z  wkładką  ok.  170ml,  bez
wkładki ok. 280ml, wymiary: 7x12 cm, kolor: zielony. 

1 zestaw

Burmistrz

Jerzy Sirak


