ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu
„W drogę do Przedszkola! - utworzenie 2 Oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin”
Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
NIP 926-00-08-977
e-mail: urzad@gminagubin.pl
Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

1. Tryb zamówienia
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z
dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z
brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wprowadzonym Zarządzeniem nr 20/2021 Wójta
Gminy Gubin z dnia 18.02.2021roku
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39290000-1

Wyposażenie różne

39162100-6

Pomoce dydaktyczne

39150000-8

Różne meble i wyposażenie

37500000-3

Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

80500000-9

Usługi szkoleniowe

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach
projektu „W drogę do Przedszkola! - utworzenie 2 Oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin,
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty
realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

ZAKUP WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BIEŻYCACH W SP

CZARNOWICE

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Lp.

Nazwa

1.

Interaktywna
podłoga

Opis
Wymiary wyświetlanego obszaru to ok. 2,2 x 3,5 m
(dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia).
1. Możliwość podłączenia do internetu: - kablowego
poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie
urządzenia,
- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do
portu USB umieszczonego w tylnej płycie
urządzenia (moduł WiFi w komplecie).
Dostęp do internetu pozwala m.in. na: - zdalne
wykonywanie upgradów, w tym dogrywanie nowych
gier (odpłatne abonamenty na nowe gry),
- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i
serwisowych, - zdalne włączanie i wyłączanie
urządzenia - funkcja ważna na placach zabaw - 3G
ready.
2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie
urządzenia pozwala na dołączenie zewnętrznego
systemu nagłaśniającego - głośność 20 W.
Dane techniczne: - sterowanie za pomocą pilota wyposażony w czujniki ruchu - wbudowany projektor
szerokokątny
- wbudowany komputer z procesorem - dysk SSD głośniki stereo - rozdzielczość 1280x800px – jasność
3200 ANSI lumen - kontrast 13000:1
- montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm
- nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2
x 3,5 m - waga 8,3 kg - wymiary 33 x 20,5 x 31 cm
(bez rączki) - zużycie energii 375 W
W komplecie zestaw 100 gier i zabaw
interaktywnych. Po aktywacji gry pojawia się ekran z
jej nazwą i pole start. Przed wejściem do gry można
odtworzyć krótką animację, która pokazuje, jak grać
(ikona w prawym dolnym rogu ekranu). Wszystkie
dotychczasowe gry zyskały nową szatę graficzną.
Poprawiony został także efekt grywalności większości
gier - wprowadzono nowe ulepszone mechanizmy
wykrywania ruchu.

Ilość
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Montaż wliczony w cenę
Przeszkolenie nauczyciela (wymagane wydanie
certyfikatu szkolenia)
2.
3.

Uchwyt do
interaktywnej
podłogi
Pakiet

Uchwyt do interaktywnej podłogi z poz. 1

1

Zestaw 15 gier do zajęć edukacyjnych i

1

oprogramowania
do interaktywnej
podłogi

4.

Pakiet
oprogramowania
do interaktywnej
podłogi

rehabilitacyjnych dla dzieci o różnym stopniu
dysfunkcji.
Podstawowe cechy pakietu:
• doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowych,
• usprawnianie motoryczne (płynność ruchów),
• obniżenie bądź wzmocnienie napięcia mięśniowego,
• wzmocnienie poczucia sprawstwa, własnej
wartości,
• wprowadzenie somatognozjii (orientacji w
schemacie ciała),
• integracja zmysłów,
• korygowanie, stymulowanie zaburzonych percepcji,
• umiejętność w zakresie regulacji emocji i sposobu
ich wyrażania,
• tworzenie podopiecznym szans optymalnego,
wszechstronnego rozwoju
Dysfunkcje:
• deficyty rozwojowe (psychomotoryczne) np.
opóźnienie rozwoju motoryki dużej (ciała) lub
małej (rąk),
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych,
• współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowojęzykowych, ruchowych,
• poprawa i doskonalenie wolniejszego tempa
rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych w
stosunku do wieku podopiecznego
Pakiet 16 interaktywnych zabaw, gier i sytuacji
edukacyjnych wraz z obudową metodyczno–
dydaktyczną, nakierowany na realizację 4 obszarów
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
z wykorzystaniem interaktywnej podłogi. Układ
pakietu umożliwia tworzenie różnorodnych
sytuacji edukacyjnych zarówno z dziećmi młodszymi
(3-4-latkami), jak i z dziećmi starszymi (5-6latkami), w tym m. in.: zajęć kierowanych i
niekierowanych, zabaw swobodnych czy zajęć
ruchowych.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
Lp.

1.

Nazwa

Monitor
interaktywny 65”

Opis
Wyposażony w slot OPS (Open Pluggable
Specification) umożliwiający wbudowanie komputera
wewnątrz monitora.
Główne funkcje:
- Wbudowany system Android 8.0
- Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160
- Moduł Wi-Fi
- Pamięć wbudowana: 32 GB
- Pamięć RAM: 3 GB
- Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z
systemem Windows.

Ilość
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- Plug and play – użytkownik może korzystać z
funkcji dotykowej bez instalacji sterownika.
- Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w
systemie Windows, 10 -punktowy multi-touch w
systemie Android.
Specyfikacja:
- 65 cali
- Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
- Kontrast 4000:1
- Jasność 370cd/m2
- Głębia kolorów 8 bit
- Czas reakcji 8ms
- Plug&Play
- Technologia dotyku IR
- 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10
punktów w systemie Android
- Proporcje obrazu 16:9
- Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
- Slot OPS
- Kąt widzenia 178&deg;
- Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
- Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
- Napięcie robocze: AC 100- 240V,50/60Hz
- Pobór prądu max.: 220W
- Moduł Wi-Fi w zestawie
Uchwyt ścienny do monitorów
interaktywnych.
Maksymalny udźwig - 120 kg (monitor
86 cali).
Maksymalne nachylenie - 15 stopni.
Kolor czarny.
Montaż wliczony w cenę
Przeszkolenie nauczyciela (wymagane wydanie
certyfikatu szkolenia)

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA
Lp.
1.

Nazwa
Pojemnik
transparentny 134l

2.

Pojemnik
transparentny 20l

3.

Pojemnik 40l

4.

Pojemnik
transparentny 15l

Opis
Duży pojemnik z przezroczystego plastiku, ze
zdejmowaną pokrywą. • poj. 134 l • wym. 77,8 x
40,2 x 57,4 cm.
Transparentne pojemniki do przechowywania
pomocy dydaktycznych, gier i różnych drobiazgów.
· poj. 20 l · wym. 43 x 33 x 21,6 cm
Transparentny pojemnik do przechowywania z
pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego.
· poj. 40 l · wym. 46,7 x 36,3 x 35,3 cm
Transparentne pojemniki do przechowywania
pomocy dydaktycznych, gier i różnych drobiazgów.
· poj. 15 l · wym. 38 x 28,5 x 21,6 cm
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5.

Organizer 300 x
80

6.

Organizer 150 x
150

7.

Organizer 230 x
150

8.

Organizer 150 x
80

9.

Organizer 230 x
80

10.

temperówki

11.

farbki

12.

zestaw mazaków

13.

plastelina

14.

kleje w sztyfcie

15.

zestaw pędzli

16.

kreda kolorowa

17.

bibuła

18.

blok techniczny

19.

kółka origami
nożyczki ze
wzorkiem

20.
21.

zestaw magnesów

22.

pistolet do kleju

23.

sztyfty do
pistoletu do kleju

24.

25.

szablony
plastyczne mix

lalki

Plastikowe organizery, które mogą być stosowane
osobno lub jako wypełnienie szuflad czy większych
pojemników • wys. 5 cm • wym. 30 x 8 cm
Plastikowe organizery, które mogą być stosowane
osobno lub jako wypełnienie szuflad czy większych
pojemników • wys. 5 cm • wym. 15 x 15 cm
Plastikowe organizery, które mogą być stosowane
osobno lub jako wypełnienie szuflad czy większych
pojemników • wys. 5 cm • wym. 23 x 15 cm
Plastikowe organizery, które mogą być stosowane
osobno lub jako wypełnienie szuflad czy większych
pojemników • wys. 5 cm • wym. 15 x 8 cm
Plastikowe organizery, które mogą być stosowane
osobno lub jako wypełnienie szuflad czy większych
pojemników • wys. 5 cm • wym. 23 x 8 cm
Temperówka kostka
• różne wzory opakowań, sprzedawane losowo
· 12 szt.
Posiadają końcówkę o średnicy 5 mm.
• 12 kolorów po 3 sztuki • wym. pudełka 18 x 12 x
10 cm.
• różne wzory opakowań
• 330 g.
• 1 szt. • 9 g
Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem.
Komplet, który składa się z 12 szt. pędzli o okrągłych
końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. · 24
szt.
Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania i
rysowania. · 100 szt. · dł. 7,5 cm · grubość 1 cm
· 15 szt. · wym. 200 x 50 cm
• 10 szt. • 10 arkuszy • 180 g/m2 • różne wzory
okładek, sprzedawane losowo
· 120 szt. · śr. 57 mm
· 1 szt. · wym. 13 cm
magnesy podkowiaste w różnych rozmiarach • wym.
7,5 x 5 x 1,3 cm; 9,5 x 6 x 1,7 cm; 16 x 8 x 2 cm.
Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na
gorąco. Sztyfty o śr. 11 mm 40 W.
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Sztyfty do kleju 18 szt. · śr. 11 mm · dł. 25 cm

4

Wielkanoc (2 szt.)
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. Szablony są
bardzo trwałe, łatwe do umycia. Można ich używać
do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami
lub farbami. · wym. 14,5 x 15,5 cm

4

Warzywa (2 szt.)
Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać
ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych. • 6 szt. • wym. 15 x 22 cm
Plastikowa lalka z twardym korpusem, ruchomymi

3

rękami i nogami. W zestawie strój piłkarza i buciki.
· wys. 38 cm
Lalka-bobas z miękkim tułowiem i plastikową głową,
rękami i nogami. Wydaje 6 dźwięków.
· wys. 30 cm

26.

wózek głęboki

27.

wózek spacerowy

28.

domek dla lalek

29.

elastyczne
miniwafle

30.

klocki

31.

auta

Miękka lalka do przytulania. • różne kolory włosów i
ubranek, wysyłane losowo
· dł. 61 cm
Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony. · wym. 58 x 38 x 61 cm
Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem,
pasami bezpieczeństwa oraz składanym daszkiem.
Przednie kółko jest skrętne. Piankowe kółka. Wózek
można składać, by zminimalizować jego rozmiar
podczas przechowywania. Stelaż wykonany z metalu
i plastiku, siedzisko i daszek z poliestru.
· wym. 42 x 75,5 x 73 cm
Dwupoziomowy, drewniany domek dla lalek, z
barwnymi elementami, wyposażony w liczne
akcesoria, takie jak stoliki, krzesełka, komplet
wypoczynkowy, szafki, wyposażenie łazienki,
wyposażenie kuchni, itp. · wym. 40 x 26 x 38 cm
• wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm
Zestaw zawiera 301 elementów o różnorodnym
kształcie i zastosowaniu, co pozwala na budowanie
trójwymiarowych modeli pojazdów, budowli i postaci.
Na podstawie instrukcji dziecko może skonstruować
dom, wiatrak, samochód, pociąg lub helikopter.
Klocki można również układać według własnego
uznania, nie bazując na żadnym wzorze. Zestaw
rozwija wyobraźnię, zdolności manualne oraz
uczy logicznego myślenia.
Zestaw zawiera: 301 klocków · wym. klocka
podstawowego 3,5 x 3,5 cm; woreczek na klocki
· wym. opakowania 19,5 x 12,5 x 17,5 cm
Zestaw zawiera klocki z
charakterystycznymi wypustkami,
stąd nazwa - jeżyki. Zabawka wykonana z
wysokiej jakości, bezpiecznego i
nietoksycznego tworzywa. Zestaw
zapakowany jest w wygodne pudełko,
które ułatwi przechowywanie
klocków. · wym. od 3 x 3 cm do 7 x 3 cm
· 180 szt.
Dźwig
• dł. 37 cm, z wyciąganym ramieniem do 54 cm
Betoniarka
Samochód ma kręcący się bęben. • dł. 38 cm
Straż pożarna
• dł. 47 cm • dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm
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32.

warsztat na
kółkach

33.

pojazdy
budowlane

Wywrotka
Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię
ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest
bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną
konstrukcją i dużą wytrzymałością.• wym. 38 x 25
x 20 cm
Wózek wykonany z tworzywa
sztucznego, wyposażony w różne
narzędzia potrzebne małemu
mechanikowi. • wiertarka • piła •
klucz francuski • śrubokręt z 3
końcówkami • kombinerki • miarka •
klucz nasadowy • młotek • 5 listewek
• 12 śrub • 12 nakrętek • wym. 24 x
33 x 73 cm
śmieciarka, ładowarka, betoniarka,
wywrotka oraz walec. Całość wykonana jest z
lekkiego, ale wytrzymałego tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne.
• 1 szt. • dł. od 23 do 29 cm
Przeciwieństwa
Gry edukacyjne, które składają się z kartoników, na
których namalowano pary przeciwieństw. Zadaniem
uczestników zabawy jest odnalezienie, a później
nazwanie ich. Gry ćwiczą pamięć, refleks i
spostrzegawczość.
• 48 elem. o wym. 7 x 7 cm • dla 2-4 graczy

1

1

4 pory roku
Loteryjka edukacyjna zawierająca 3 gry. Uczy
spostrzegawczości analizowania obrazu i kojarzenia
sytuacyjnego. Ilustracje zachęcają do opowiadania,
co o danej porze roku robią dzieci na obrazku. · 4
dwustronne plansze o wym. 23,5 x 16 cm · 35
kartoników o wym. 4,2 x 4,2 cm · dla 2-4 graczy
34.

gry planszowe

Bystre oczko
Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć,
ćwicząca analizę wzrokową i słuchową. Uczy
rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Polega na
odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki
widnieje na plakietce, wylosowanej przez osobę
prowadzącą grę. • 48 kart o wym. 11 x 7,4 cm •
instrukcja z opisem pięciu wesołych gier rodzinnych •
dla 2-6 graczy
Park dinozaurów
Zadaniem graczy jest uratować wszystkie dinozaury,
zanim skończy się czas. gracze rzucają specjalną
kostką i przemieszczają dinozaury po Parku. Po
drodze muszą odnajdywać różne obiekty oraz
uważać na Tyranozaury. W grze liczy się dobra
pamięć oraz taktyka, nie ma tu rywalizacji między
graczami, wszyscy mają wspólny cel. · dwustronna
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plansza parku (strona podstawowa i zaawansowana)
o wym. 26 x 26 cm · kostka
· meteoryt
· 8 żetonów obiektów
· 8 żetonów tyranozaurów
· 4 drewniane figurki dinozaurów
· dla 2-6 graczy
Skrzaty
Gry uczą rozróżniania wzorów, kolorów, kształtów,
rozpoznawania szczegółów, ich analizowania i
porównywania, ćwiczą spostrzegawczość oraz
refleks. Zestaw może służyć do wielu zabaw w domu
i w przedszkolu. Szczególnie przyda się do
przyswojenia pojęcia zbiorów.
W instrukcji znajduje się propozycja trzech gier:
- złap skrzata
- gdzie jesteś bracie
- wzory i kolory
Wystarczy jednak trochę fantazji, aby wymyślić
własne zasady z udziałem skrzatów. · dla 1-6 graczy
· 48
skrzatów o wym. ok. 12 x 6 cm · 24 tafelki ze
wzorami · 36 kart z zadaniami
Pojazdy
Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
różne pojazdy. · wym. 30 x 22,5 x 1 cm · 24 elem.
Cienie
Zabawka edukacyjna, która we wczesnym okresie
rozwoju dziecka stymuluje analityczny zmysł
obserwacji. Zabawa polega na znajdowaniu, spośród
rozłożonych i wymieszanych elementów, par
obrazków w czarnej sylwetce i pełnym kolorze tak,
aby pasowały do siebie ogólnym kształtem. Zabawa
jest dobrym ćwiczeniem świadomej, porównawczej
obserwacji, to świetny trening spostrzegawczości i
kojarzenia. · 48 puzzli o wym. 5 x 5 x 0,1 cm,
tworzących 24 dwuelementowe tabliczki
35.

puzzle
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Baby puzzle
Gra dla najmłodszych polegająca na złożeniu 8
obrazków zwierząt morskich. Każdy obrazek składa
się z 4 puzzli, wykonanych z grubej tektury.
· łącznie 32 elementy
Cyferki
Długa układanka składająca się z dużych i łatwych do
połączenia elementów. Układanie jest świetnym
treningiem spostrzegawczości i koordynacji ręka-oko.
Zabawa z puzzlami to także przyjemny sposób
na wprowadzenie dzieci w fascynujący świat cyfr
oraz rozwijanie ich wyobraźni. · 20 elem. · wym. po
złożeniu 68 x 14 cm

36.

klocki

37.

drewniane puzzle

38.

dysk sensoryczny

39.

wygibajtus

40.

zestaw
gimnastyczny

41.

piankowe domino

42.
43.

woreczki z
grochem alfabet
(zestaw)
woreczki z gorem
cyfry

44.

szarfy

45.

zestaw piankowy

Świat dinozaurów
Puzzle z zabawnym obrazkiem przedstawiającym
prehistoryczne gady. Wysoką jakość, nasycenie
kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia
kalandrowany papier odbijający światło i
wykorzystanie materiałów ekologicznych. • wym. po
złożeniu 41 x 27,8 cm
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
Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
dinozaury. Układanka rozwija koordynację ręka-oko,
motorykę małą oraz umiejętność logicznego
myślenia. · wym. 40 x 30 x 1 cm
Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do
ćwiczeń równowagi. • śr. 33 cm • maksymalne
obciążenie 225 kg
W zależności od wskazań na tarczy, gracze muszą
postawić swoje stopy i dłonie w odpowiednich
miejscach na planszy. Gracz, który nie może zająć
na planszy wskazanego miejsca, odpada. Wygrywa
ten, kto szczęśliwie losował i był najbardziej
wygimnastykowany.
• instrukcja
• dla 3-6 graczy
• tablica ze wskazówką
• mata o wym. 170 cm x 125 cm
Wieloelementowy zestaw, który pozwala na
tworzenie różnych torów przeszkód i ciekawych
układów do ćwiczeń gimnastycznych. · drążki
gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt. · obręcze o śr. 50
cm - 4 szt. · cegły łączniki - 4 szt. · zaciski - 30 szt. ·
pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone)
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. • 28 elem. • wym. 18 x 9 x 1 cm
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• wym. 10 x 10 cm • 26 szt. • 5 kolorów

1

- wym. 10 cm - 10 szt. - 5 kolorów Zobacz filmik

1

Szarfy wykonane z taśmy
polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm
4 różne kolory po min. 6 sztuk z każdego
Klocki wykonane z pianki. Pokryte trwałą i zmywalną
tkaniną. Można je łączyć w tory przeszkód, jak

25
1

46.
47.
48.

obręcze
hula - hoop
woreczki

49.

Dywan gąsienica

50.

puzzle 4 pory roku

51.

układanki

52.

clics klocki

53.

puzzle warstwowe
edukacja

54.

domino

55.

kolorowe szlaczki

również tworzyć przestrzenne
konstrukcje. • wym. najmniejszego elem. 30 x 30 x
15 cm • wym. największego elem. 30 x 30 x 90 cm
• 10 szt.
· 4 szt. · śr. 50 cm
• śr. 50 cm • różne kolory
· śr. 15 cm · 4 szt.
Dywan z nadrukiem wesołej, kolorowej gąsienicy.
Skład runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest
Higieniczny. Wysokość runa ok. 8 mm. • wym. 3 x
4m
Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
poszczególne pory roku. · wym. 30 x 22,5 x 1 cm ·
24 elem.
Pomoc zawiera karty ze wzorami. 4 przedstawiają
wzory zawierające obrysy wszystkich elementów
składowych, 16 prezentuje wzory z zaznaczonym
konturem zewnętrznym.
Układanka rozwija wyobraźnię twórczą,
spostrzegawczość wzrokową oraz planowanie
przestrzenne. • 20 kart formatu A4
Nowoczesne klocki różnią się od tradycyjnych
klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje
możliwość budowy zarówno płaskich, jak i
przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych
kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią
budowniczego. Są wykonane z polipropylenu,
bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego
użycia w każdych warunkach. Do zestawów
dołączono instrukcje budowy. • wym. klocka 5 x 5
cm. • 260 klocków • 40 akcesoriów • wym. pudełka
29 x 26 cm
Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po
kroku procesy dojrzewania roślin. · 30 elem. · wym.
14,5 x 14,5 x 2 cm
Dwustronne domino progresywne,
którego poziom można dopasować do
wiedzy i umiejętności dziecka.
Duży rozmiar płytek ułatwia ich wygodne
chwytanie.
• 28 dwustronnych elem. • wym. 1 elem. 12 x 6 cm
• 2-4 graczy
Kolorowe szlaczki to zestaw 19 kolorowych plansz
formatu A4, na których znajdują się obrazki wraz z
propozycjami prostych ćwiczeń grafomotorycznych.
Grafiki na kartach składają się z różnego rodzaju
linii, w których zadaniem dziecka jest rysowanie po
tych śladach palcem lub mazakiem.
Skład produktu:
- 19 kart formatu A4
- 5 teczek
- 4 mazaki
Pomoc dydaktyczna wpisuje się w założenia ustawy
programowej w zakresie przygotowania dziecka do
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56.

kamienie rzeczne

57.

kamienie do
ścianki
wspinaczkowej
(20szt.)

58.

mini waffle

59.

zestaw piankowy
tor przeszków

60.

pomoce dydakt.
kolorowanki,
ksiązeczki

61.

wózek pchacz

62.

kolejka ze
wzgórzem

63.

historyjki
obrazkowe

podjęcia nauki w szkole, w tym umożliwia
wykształcenie prawidłowych chwytów dłoni
niezbędnych do podjęcia przez dziecko pierwszych
prób pisania
Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z
tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe
kamienie. Zadaniem uczestnika zabawy jest
przeskakiwanie z kamienia na kamień z
zachowaniem równowagi. Gra ćwiczy koordynację
ruchową, równowagę oraz gibkość.
Elementy od spodu zabezpieczone gumowymi
podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się
podczas zabawy.• maksymalne obciążenie 100 kg
• 3 kamienie o długości boku 36 cm i wys. 8,5 cm
• 3 kamienie o długości boku 25 cm i wys. 4,5 cm
• wym. ok. 4 x 10 cm
Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego,
przypominającego w dotyku gumę materiału.
Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą
mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Klocki dają
się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
• wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm W komplecie 4
figurki strażaków i 1 psa. · 163 elem.
· wym. zestawu 180 x 405 cm
· baza wysoka - 4 szt.
· baza mała - 2 szt.
· półkole - 1 szt.
· sześciokąt 1 szt.
· belka cienka - 1 szt
· materac mały - 3 szt.
Zestaw 5 puzzli do kolorowania Kartonowe puzzle do
samodzielnego kolorowania. · 16 szt. · 24 elem. ·
wym. 15 x 21 cm
Zestaw 19 książeczek „Basia i…”
format: 21 x 25 cm • 24 str. • oprawa: twarda
Klasyczne wózki-pchacze, wykonane z najwyższej
jakości drewna bukowego, bardzo stabilne i
bezpieczne.
· wym. 48 x 43 x 30 cm
Estetycznie wykonany tor i akcesoria zapewnią
doskonałą zabawę. Zestaw zawiera 61 elementów,
są to: długi kręty tor z drewna, odlana z tworzywa
góra z tunelem, ludziki, trzy konie, kurczak, świnka,
krowa, młyn, stajnia, obora pozwalają na
uatrakcyjnienie trasy pociągu. · wym. po złożeniu
122 x 82 cm
Historyjki obrazkowe dotyczą następujących
problemów: 1) Nieznajomy 2) Kłótnia 3) Tolerancja
4) Higiena snu 5) Bezpiecznie z komputerem 6)
Słodycze 7) Zły dzień 8) Ekologia.
Pomoc dodatkowo zawiera zbiór pytań dla terapeuty,
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64.

klocki konstruktor

65.

klocki waffle mix

66.

materace

67.

szatnia (5szafek)

68.

tablica

który umożliwia pogłębienie tematu i refleksyjną
rozmowę.
· 65 kart o wym. 9 x 12 cm
Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego,
przypominającego w dotyku gumę materiału. Klocki
dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w
zabawie. wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm; różne
kształty; min 500 szt.
Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego,
przypominającego w dotyku gumę materiału.
Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą
mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Klocki dają
się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
• wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm
• 500 szt.
Materace 3-częściowe z ruchomymi uszami
(różkami), obszyte trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w
czystości.
Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Ich zabawny, bajkowy wygląd oraz
solidne wykonanie podwyższają komfort wystroju
każdego wnętrza. • wym. 180 x 80 x 5 cm · wym.
całkowite (wraz z aplikacjami) 197,5 x 114 x 5 cm
Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty
wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę,
miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z
haczykami na ubrania i worki. Po zamontowaniu
drzwiczek wnęka o gł. 25 cm i szer. 19,5 cm. • wys.
ławeczki 32,5 cm (wersje wysokie) lub 26 cm
(wersje niskie).
• 5 modułów • wym. 108,5 x 50 x 131 cm
Tablicę do montażu tylko w poziomie. • wym. 90 x
60 cm
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CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA
Lp.
1.

Nazwa
drabinka z 13
szczebelkami

2.

drabinka pleciona
+ mocowania

3.

ścianka
wspinaczkowa

4.

zestaw

Opis
Estetycznie wykonana drabinka do różnego rodzaju
ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych. Posiada
metalowe zaczepy do montowania. • wym. 90 x
220 cm
Estetycznie wykonana drabinka do różnego rodzaju
ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych. Z metalowymi
zaczepami do montowania. • wym. 90 x 220 cm
Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18
mm (boki ze sklejki o gr. 25 mm). Każda ścianka
proponuje inną formę pokonywania wysokości:
ścianka wspinaczkowa z kamieniami lub z otworami i
drewnianymi belkami lub drabinka linowa. • średnica
zaczepu 5 cm • wym. 80,7 x 12 x 230 cm
Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i

Ilość
1
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1
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wspinaczkowy

malowana proszkowo.
Wymiary: 193 x 320 cm; Strefa bezpieczeństwa: 623
x 740 cm; Wysokość całkowita: 261 cm; Wysokość
swobodnego upadku: 238 cm.

ZAKUP WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOWIE W SP
GRABICE

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA
Lp.

1.

Nazwa

Interaktywna
podłoga

Opis
Wymiary wyświetlanego obszaru to ok. 2,2 x 3,5 m
(dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia).
1. Możliwość podłączenia do internetu: - kablowego
poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie
urządzenia,
- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do
portu USB umieszczonego w tylnej płycie
urządzenia (moduł WiFi w komplecie).
Dostęp do internetu pozwala m.in. na: - zdalne
wykonywanie upgradów, w tym dogrywanie nowych
gier (odpłatne abonamenty na nowe gry),
- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i
serwisowych, - zdalne włączanie i wyłączanie
urządzenia - funkcja ważna na placach zabaw - 3G
ready.
2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie
urządzenia pozwala na dołączenie zewnętrznego
systemu nagłaśniającego - głośność 20 W.
Dane techniczne: - sterowanie za pomocą pilota wyposażony w czujniki ruchu - wbudowany projektor
szerokokątny
- wbudowany komputer z procesorem - dysk SSD głośniki stereo - rozdzielczość 1280x800px – jasność
3200 ANSI lumen - kontrast 13000:1
- montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm
- nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2
x 3,5 m - waga 8,3 kg - wymiary 33 x 20,5 x 31 cm
(bez rączki) - zużycie energii 375 W
W komplecie zestaw 100 gier i zabaw
interaktywnych. Po aktywacji gry pojawia się ekran z
jej nazwą i pole start. Przed wejściem do gry można
odtworzyć krótką animację, która pokazuje, jak grać
(ikona w prawym dolnym rogu ekranu). Wszystkie
dotychczasowe gry zyskały nową szatę graficzną.
Poprawiony został także efekt grywalności większości
gier - wprowadzono nowe ulepszone mechanizmy
wykrywania ruchu.

Ilość

1

Montaż wliczony w cenę
Przeszkolenie nauczyciela (wymagane wydanie
certyfikatu szkolenia)
2.

3.

Uchwyt do
interaktywnej
podłogi

Uchwyt do interaktywnej podłogi z poz. 1

1

Pakiety
edukacyjne do
interaktywnej
podłogi

Zestaw 15 gier do zajęć edukacyjnych i
rehabilitacyjnych dla dzieci o różnym stopniu
dysfunkcji.
Podstawowe cechy pakietu:
• doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowych,
• usprawnianie motoryczne (płynność ruchów),
• obniżenie bądź wzmocnienie napięcia mięśniowego,
• wzmocnienie poczucia sprawstwa, własnej
wartości,
• wprowadzenie somatognozjii (orientacji w
schemacie ciała),
• integracja zmysłów,
• korygowanie, stymulowanie zaburzonych percepcji,
• umiejętność w zakresie regulacji emocji i sposobu
ich wyrażania,
• tworzenie podopiecznym szans optymalnego,
wszechstronnego rozwoju
Dysfunkcje:
• deficyty rozwojowe (psychomotoryczne) np.
opóźnienie rozwoju motoryki dużej (ciała) lub
małej (rąk),
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych,
• współdziałanie funkcji wzrokowych, słuchowojęzykowych, ruchowych,
• poprawa i doskonalenie wolniejszego tempa
rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych w
stosunku do wieku podopiecznego
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CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA
Lp.

1.

Nazwa

Monitor
interaktywny

Opis
Pakiet 16 interaktywnych zabaw, gier i sytuacji
edukacyjnych wraz z obudową metodyczno–
dydaktyczną, nakierowany na realizację 4 obszarów
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
z wykorzystaniem interaktywnej podłogi. Układ
pakietu umożliwia tworzenie różnorodnych
sytuacji edukacyjnych zarówno z dziećmi młodszymi
(3-4-latkami), jak i z dziećmi starszymi (5-6latkami), w tym m. in.: zajęć kierowanych i
niekierowanych, zabaw swobodnych czy zajęć
ruchowych.
Przeszkolenie nauczyciela (wymagane wydanie
certyfikatu szkolenia)

Ilość
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CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA
Lp.
1.

Nazwa
temperówki

2.

farbki

3.

zestaw mazaków

4.

plastelina

5.

kleje w sztyfcie

6.

zestaw pędzli

7.

kreda kolorowa

8.

bibuła

9.

blok techniczny

10.
11.

kółka origami
nożyczki ze
wzorkiem

12.

zestaw magnesów

13.

pistolet do kleju

14.

sztyfty do
pistoletu do kleju

15.

szablony
plastyczne mix

Opis
Temperówka kostka
• różne wzory opakowań, sprzedawane losowo
· 12 szt.
Posiadają końcówkę o średnicy 5 mm.
• 12 kolorów po 3 sztuki • wym. pudełka 18 x 12 x
10 cm.
• różne wzory opakowań
• 330 g.
• 1 szt. • 9 g
Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem.
Komplet, który składa się z 12 szt. pędzli o okrągłych
końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. · 24
szt.
Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania i
rysowania. · 100 szt. · dł. 7,5 cm · grubość 1 cm
· 15 szt. · wym. 200 x 50 cm
• 10 szt. • 10 arkuszy • 180 g/m2 • różne wzory
okładek, sprzedawane losowo
· 120 szt. · śr. 57 mm

Ilość
25

· 1 szt. · wym. 13 cm

4

magnesy podkowiaste w różnych rozmiarach • wym.
7,5 x 5 x 1,3 cm; 9,5 x 6 x 1,7 cm; 16 x 8 x 2 cm.
Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na
gorąco. Sztyfty o śr. 11 mm 40 W.
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Sztyfty do kleju 18 szt. · śr. 11 mm · dł. 25 cm

4

Wielkanoc (2 szt.)
Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami
nawiązującymi do świąt wielkanocnych. Szablony są
bardzo trwałe, łatwe do umycia. Można ich używać
do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami
lub farbami. · wym. 14,5 x 15,5 cm

4

Warzywa (2 szt.)
Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać
ciekawe prace z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych. • 6 szt. • wym. 15 x 22 cm
Plastikowa lalka z twardym korpusem, ruchomymi
rękami i nogami. W zestawie strój piłkarza i buciki.
· wys. 38 cm
16.

lalki

Lalka-bobas z miękkim tułowiem i plastikową głową,
rękami i nogami. Wydaje 6 dźwięków.
· wys. 30 cm
Miękka lalka do przytulania. • różne kolory włosów i

3

17.

wózek głęboki

18.

wózek spacerowy

19.

domek dla lalek

20.

elastyczne
miniwafle

21.

klocki

ubranek, wysyłane losowo
· dł. 61 cm
Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony. · wym. 58 x 38 x 61 cm
Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem,
pasami bezpieczeństwa oraz składanym daszkiem.
Przednie kółko jest skrętne. Piankowe kółka. Wózek
można składać, by zminimalizować jego rozmiar
podczas przechowywania. Stelaż wykonany z metalu
i plastiku, siedzisko i daszek z poliestru.
· wym. 42 x 75,5 x 73 cm
Dwupoziomowy, drewniany domek dla lalek, z
barwnymi elementami, wyposażony w liczne
akcesoria, takie jak stoliki, krzesełka, komplet
wypoczynkowy, szafki, wyposażenie łazienki,
wyposażenie kuchni, itp. · wym. 40 x 26 x 38 cm
• wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm
Zestaw zawiera 301 elementów o różnorodnym
kształcie i zastosowaniu, co pozwala na budowanie
trójwymiarowych modeli pojazdów, budowli i postaci.
Na podstawie instrukcji dziecko może skonstruować
dom, wiatrak, samochód, pociąg lub helikopter.
Klocki można również układać według własnego
uznania, nie bazując na żadnym wzorze. Zestaw
rozwija wyobraźnię, zdolności manualne oraz
uczy logicznego myślenia.
Zestaw zawiera: 301 klocków · wym. klocka
podstawowego 3,5 x 3,5 cm; woreczek na klocki
· wym. opakowania 19,5 x 12,5 x 17,5 cm
Zestaw zawiera klocki z
charakterystycznymi wypustkami,
stąd nazwa - jeżyki. Zabawka wykonana z
wysokiej jakości, bezpiecznego i
nietoksycznego tworzywa. Zestaw
zapakowany jest w wygodne pudełko,
które ułatwi przechowywanie
klocków. · wym. od 3 x 3 cm do 7 x 3 cm
· 180 szt.
Dźwig
• dł. 37 cm, z wyciąganym ramieniem do 54 cm
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Betoniarka
Samochód ma kręcący się bęben. • dł. 38 cm
22.

23.

auta

Straż pożarna
• dł. 47 cm • dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm

4

pojazdy

Wywrotka
Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię
ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest
bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną
konstrukcją i dużą wytrzymałością.• wym. 38 x 25
x 20 cm
śmieciarka, ładowarka, betoniarka,

1

budowlane

wywrotka oraz walec. Całość wykonana jest z
lekkiego, ale wytrzymałego tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne.
• 1 szt. • dł. od 23 do 29 cm
Przeciwieństwa
Gry edukacyjne, które składają się z kartoników, na
których namalowano pary przeciwieństw. Zadaniem
uczestników zabawy jest odnalezienie, a później
nazwanie ich. Gry ćwiczą pamięć, refleks i
spostrzegawczość.
• 48 elem. o wym. 7 x 7 cm • dla 2-4 graczy
4 pory roku
Loteryjka edukacyjna zawierająca 3 gry. Uczy
spostrzegawczości analizowania obrazu i kojarzenia
sytuacyjnego. Ilustracje zachęcają do opowiadania,
co o danej porze roku robią dzieci na obrazku. · 4
dwustronne plansze o wym. 23,5 x 16 cm · 35
kartoników o wym. 4,2 x 4,2 cm · dla 2-4 graczy
Bystre oczko
Gra wyrabiająca spostrzegawczość, refleks, pamięć,
ćwicząca analizę wzrokową i słuchową. Uczy
rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Polega na
odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki
widnieje na plakietce, wylosowanej przez osobę
prowadzącą grę. • 48 kart o wym. 11 x 7,4 cm •
instrukcja z opisem pięciu wesołych gier rodzinnych •
dla 2-6 graczy
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gry planszowe
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Park dinozaurów
Zadaniem graczy jest uratować wszystkie dinozaury,
zanim skończy się czas. gracze rzucają specjalną
kostką i przemieszczają dinozaury po Parku. Po
drodze muszą odnajdywać różne obiekty oraz
uważać na Tyranozaury. W grze liczy się dobra
pamięć oraz taktyka, nie ma tu rywalizacji między
graczami, wszyscy mają wspólny cel. · dwustronna
plansza parku (strona podstawowa i zaawansowana)
o wym. 26 x 26 cm · kostka
· meteoryt
· 8 żetonów obiektów
· 8 żetonów tyranozaurów
· 4 drewniane figurki dinozaurów
· dla 2-6 graczy
Skrzaty
Gry uczą rozróżniania wzorów, kolorów, kształtów,
rozpoznawania szczegółów, ich analizowania i
porównywania, ćwiczą spostrzegawczość oraz
refleks. Zestaw może służyć do wielu zabaw w domu
i w przedszkolu. Szczególnie przyda się do
przyswojenia pojęcia zbiorów.
W instrukcji znajduje się propozycja trzech gier:
- złap skrzata

- gdzie jesteś bracie
- wzory i kolory
Wystarczy jednak trochę fantazji, aby wymyślić
własne zasady z udziałem skrzatów. · dla 1-6 graczy
· 48
skrzatów o wym. ok. 12 x 6 cm · 24 tafelki ze
wzorami · 36 kart z zadaniami
Pojazdy
Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
różne pojazdy. · wym. 30 x 22,5 x 1 cm · 24 elem.
Cienie
Zabawka edukacyjna, która we wczesnym okresie
rozwoju dziecka stymuluje analityczny zmysł
obserwacji. Zabawa polega na znajdowaniu, spośród
rozłożonych i wymieszanych elementów, par
obrazków w czarnej sylwetce i pełnym kolorze tak,
aby pasowały do siebie ogólnym kształtem. Zabawa
jest dobrym ćwiczeniem świadomej, porównawczej
obserwacji, to świetny trening spostrzegawczości i
kojarzenia. · 48 puzzli o wym. 5 x 5 x 0,1 cm,
tworzących 24 dwuelementowe tabliczki
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puzzle

Baby puzzle
Gra dla najmłodszych polegająca na złożeniu 8
obrazków zwierząt morskich. Każdy obrazek składa
się z 4 puzzli, wykonanych z grubej tektury.
· łącznie 32 elementy
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Cyferki
Długa układanka składająca się z dużych i łatwych do
połączenia elementów. Układanie jest świetnym
treningiem spostrzegawczości i koordynacji ręka-oko.
Zabawa z puzzlami to także przyjemny sposób
na wprowadzenie dzieci w fascynujący świat cyfr
oraz rozwijanie ich wyobraźni. · 20 elem. · wym. po
złożeniu 68 x 14 cm
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puzzle 4 pory roku
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układanki

Świat dinozaurów
Puzzle z zabawnym obrazkiem przedstawiającym
prehistoryczne gady. Wysoką jakość, nasycenie
kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia
kalandrowany papier odbijający światło i
wykorzystanie materiałów ekologicznych. • wym. po
złożeniu 41 x 27,8 cm
Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
poszczególne pory roku. · wym. 30 x 22,5 x 1 cm ·
24 elem.
Pomoc zawiera karty ze wzorami. 4 przedstawiają
wzory zawierające obrysy wszystkich elementów
składowych, 16 prezentuje wzory z zaznaczonym
konturem zewnętrznym.
Układanka rozwija wyobraźnię twórczą,
spostrzegawczość wzrokową oraz planowanie
przestrzenne. • 20 kart formatu A4
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clics klocki
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zestaw
gimnastyczny

30.

piankowe domino

31.
32.

woreczki z
grochem alfabet
(zestaw)
woreczki z
grochem cyfry

Nowoczesne klocki różnią się od tradycyjnych
klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje
możliwość budowy zarówno płaskich, jak i
przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych
kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią
budowniczego. Są wykonane z polipropylenu,
bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego
użycia w każdych warunkach. Do zestawów
dołączono instrukcje budowy. • wym. klocka 5 x 5
cm. • 260 klocków • 40 akcesoriów • wym. pudełka
29 x 26 cm
Wieloelementowy zestaw, który pozwala na
tworzenie różnych torów przeszkód i ciekawych
układów do ćwiczeń gimnastycznych. · drążki
gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt. · obręcze o śr. 50
cm - 4 szt. · cegły łączniki - 4 szt. · zaciski - 30 szt. ·
pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone)
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. • 28 elem. • wym. 18 x 9 x 1 cm
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• wym. 10 x 10 cm • 26 szt. • 5 kolorów

1

- wym. 10 cm - 10 szt. - 5 kolorów Zobacz filmik

1

Program multimedialny
przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

33.

operacje myślowe
program
multimedialny

Ćwiczenia dotyczące pracy w laboratorium, związane
ze sprzętem laboratoryjnym takim jak: obwód
elektryczny, wahadło, lupa, aparat fotograficzny,
stojak z probówkami, liczydło. stymulują rozwój
szeregowania, klasyfikowania, myślenia
przyczynowo-skutkowego, myślenia symbolicznego,
pamięci, tworzenia sekwencji, logicznego myślenia.

1

Dodatkowe informacje:
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży
obowiązek
każdorazowego
przedłożenia
Zamawiającemu
stosownych
dokumentów,
stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są
gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania.
Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po
stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo
przed standardami producenta.

Obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zakupi i dostarczy asortyment bezpośrednio do Oddziałów Przedszkolnych na
terenie Gminy Gubin,

2) Dostawy realizowana będzie w uzgodnionych wcześniej dniach i godzinach,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o
terminie dostawy,

4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach
producenta,

5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem
przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,

6) Wszystkie dostarczone produkty muszą posiadać certyfikat CE.
Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym
w Rozdziale III zapytania ofertowego.
Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający
wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2.
Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
Anna Konstanty, Kierownik Działu Finansów Oświaty Urząd Gminy Gubin, tel. 68 3591640
w. 111.
Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena łączna musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na
przedmiot zapytania.
Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:
Cena - 100 %,
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z
badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.
Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce i termin
Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej:
urzad@gminagubin.pl.
Termin składania ofert upływa: 31 maja 2022 r.
Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.
2. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.

