
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 341.3.2017 

Wykaz przedmiotu zamówienia : wyposażenie placu zabaw 

 Nazwa Opis  Ilość  Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

 Pomoce do małej motoryki  7   

1.  Kolejka ze wzgórzem  61 elementów: długi kręty tor, z drewna, 
odlana z tworzywa góra tunelu, ludziki, 
konie 3 szt., kurczak, keowa, świnka, młyn, 
stajnia, obora wym po złożeniu 122x82cm 

1   

2.  Mrówki matematyczne Wym  29,5x29,5  labirynt magnetyczny 1   

3.  Piramidka 5 drewnianych pudełek które można 
układać jedno na drugim, z dodatkowymi 
otworami do wkładania klocków o różnych 
kształtach wym. 25,5x15x26,5 

1   

4.  Labirynt mobilny rakieta  Wym 37x62cm wielofunkcyjna zabawka 
minn. Liczydła , labirynt z klockami, lustro, 
tablica manipulacyjna 

1   

5.  Logiczna nakładanka  3D  kształty i wielkości , 18 elem. wym 
podtawy: 21x21x3,5  

1   

6.  Drewniane przewlekanki  4 przewlekanki  (pojazdy, domek, żabka) 
wym 16x14x54 cm 

1   

7.  Młoteczkowa zabawa 6 walców umieszczonych na podstawie w 
różnych kolorach oraz kulka, w zestawie z 
młotkiem. Wym 21x21x14 cm 

1   

 Duże plansze  4   

8.  Maxi plansza o tematyce: 
Miasto 

Duża plansza do wykorzystania zarówno w 
Sali jak i w plenerze,  o wym 150x150 z 
instrukcją , szpilkami do mocowania , 
wykonana z tkaniny nadającej się do 
prania w pralce automatycznej, 
posiadająca antypoślizgowy spód 

1   

9.  Maxi plansza o tematyce: 
Kolorowe pole 

Duża plansza do wykorzystania zarówno w 
Sali jak i w plenerze,  o wym 150x150 z 
instrukcją , szpilkami do mocowania , 
wykonana z tkaniny nadającej się do 
prania w pralce automatycznej, 
posiadająca antypoślizgowy spód 

1   

10.  Maxi plansza o tematyce: 
Szczęśliwy traf żabki 

Duża plansza do wykorzystania zarówno w 
Sali jak i w plenerze,  o wym 150x150 z 
instrukcją , szpilkami do mocowania , 
wykonana z tkaniny nadającej się do 
prania w pralce automatycznej, 
posiadająca antypoślizgowy spód 

1   

11.  Maxi plansza o tematyce: Gra z 
figurami 

Duża plansza do wykorzystania zarówno w 
Sali jak i w plenerze,  o wym 150x150 z 
instrukcją , szpilkami do mocowania , 
wykonana z tkaniny nadającej się do 
prania w pralce automatycznej, 
posiadająca antypoślizgowy spód 

1   

 Zakup lalek  2   

12.  Miękkie lalki do ubierania z 
ubrankami 

chłopiec z kompletem ubranek  dł. 75 cm 1   

13.  Miękkie lalki do ubierania z 
ubrankami 

dziewczynka z kompletem ubranek dł. 75 
cm 

1   

 Zakup akcesoriów do kącików 
tematycznych 

 2   



 

 

14.  Pacynki emocje Wymiary 25 cm , 6 pacynek wykonane z 
miękkiej tkaniny 

1   

15.  Mały doktor Zestaw medyczny  stetoskop, przyrząd do 
pomiaru ciśnienia, otoskop , termometr, 
strzykawka, opatrunek, torebka lekarska , 
wym torby: 15x167cm , dł elem od 5 do 
35cm 

1   

16.  Komplet pacynek do 
przedstawień 

14 szt. wys. 22 do 30 cm W komplecie: 
dziewczynka, chłopiec, dziadek, babcia, 
Czerwony kapturek, wilk, leśniczy, 
królowa, król, ,smok, baba jaga, smok, 
wróżka w torbie. 

1   

17.  Drewniana kasa   w zestawie imitacja monet i banknotów 
wym 19,5x21x15cm 

1   

 Zakup samochodów  5   

18.  Zestaw dróg i szyn  Wym. 71x21x42 cm 1   

19.  Ładowarka  żółto-czerwona dł. 28 cm Auto spychacz z 
ruchoma łyżką 

1   

20.  Pojazdy w wiaderku  20 szt. o wym. 4x9 cm do 11x5cm. 
Wymiary wiaderka 22x22x16 cm 

1   

21.  Wywrotka z figurkami  Wym. 26x16x16 cm 1   

22.  Zjeżdżające samochody  Wym. 23x8x34,5 , 4 samochody o wym 
4x3,7x1,8 cm. 

1   

 Zakup układanek 
edukacyjnych 

 10   

23.  Skrzynka z zamkami Drewniana skrzyneczka- sorter, 
wyposażona w drzwiczki z różnymi 
zamkami, wym. 32x28x27 cm 

1   

24.  Piramida 5 drewnianych pudełeczek, które można 
układać jedno na drugim, dodatkowo z 
wyciętymi otworami  do których należy 
dopasować klocki o różnych kształtach  
wym ok 25,5x15x26,5 cm 

1   

25.  Klocki obrazkowe farma wykonane z drewna puzzle . z puzzli 
można stworzyć 6 róznych gatunków 
zwierzat. 9 kostek o wym 4,5x4,5x4,5 cm. 

1   

26.  Puzzle  Zwierzaki- przedstawiające 6 zwierząt: 
piesek, kaczka-9 elem.; owieczka, świnka-
12 elem.; osiołek, krówka-15 elementowe 

1   

27.  Drewniane układanki 2 elem. Kpl : Farma, Straż. Każdy 
składający się z 16 elementów o wym ok 
6x6cm 

1   

28.  Drewniane 3 warstwowe 
puzzle  

Żabka – 8 elem. wym  19x19x1,5 cm. 1   

29.  Drewniane 3 warstwowe 
puzzle 

 kurka- 7 elem.  wym  19x19x1,5 cm. 1   

30.  Zestaw puzzli tematycznych 6-
elem.  

4 szt.  o wym. Ramki  17x17,5 cm o 
tematyce pora dnia 

1   

31.  5 warstwowe puzzle  O tematyce Motyl wym. 21x21x3,5cm 1   

32.  Domino  Zwierzęta na wsi  28 elem. O wym 19x9,5 1   

33.  Domino Prawa-lewa- do nauki orientacji 
przestrzennej,wym 18x9x4,5  44 elem. 
Wym. 4x8cm 

1   

34.  Układanka  drewniana z 
obrazkami 

Pasujące połówki , tablica drewniana wym 
32x32x0,9 cm 45 elem.  

1   

35.  Układanka  Obrazkowe rodzinki , pomoc do 
różnicowania elementów, porządkowania 
ich . Drewniana tablica o wym. 
32x32x0,9cm, 36 elem. drewnianych 

1   

36.  Drewniane Logiczne puzzle O tematyce liczby 16 elem. O wym 4x4cm, 
wymiar podstawy: 21x21x0,8, wym 
podstawy 21x21 cm 

1   

37.  Drewniane Logiczne puzzle  5 
warstwowe  

O tematyce budowa domu, truskawka 23 
elem. O wym: 20x20x18cm., 

2   

 Zakup gier edukacyjnych  15   

38.  Zabawni przyjaciele - gra Zabawna gra ucząca dzieci rozpoznawania 
podstawowych zwierząt. 2 lub 4 graczy. 
plansza o wym. 400 x 400 x 10 mm 
wykonana ze sklejki; 4 drewniane figurki 
przedstawiające kota, psa, konia i owcę;  

1   



 

 

39.  24 historyjki obrazkowe  Pepi i jego przygody 72 karty o wym 
9x9cm 

1   

40.  Zestaw gier Zestaw znanych gier m.in. szachy, 
warcaby, gra w kości, chińczyk w 
drewnianym pudełku o wym. 27x27 

1   

41.  Rybki magnetyczne Składanka konstrukcyjna imitująca głębinę 
morską oraz zwierzątka wykonane ze 
sklejki. 4 wędki, 12 zwierząt morskich 

1   

42.  Gra planszowa O zdrowym odżywianiu wym. planszy 
60x32cm 

1   

43.  memory O tematyce: Zwierzęta na wsi , 24elem. O 
wym. 16x16cm 

1   

44.  Gra Gra tworzy sytuacje w których gracz musi 
konstruować proste zdania, aby opisać i 
zidentyfikować obrazek. 12 plansz (wym. 
25x10cm) z obrazkami, 2 talie kart po 48 
szt. 

1   

45.  Przybijanki tematyczne Zestaw o tematyce: straż pożarna, Farma, 
Leśne zwierzęta. TW zestawie Tablice 
korkowe o wym. 24,5x17,5x0,8cm, do 
każdej tematyki 78 drewnianych kształtów 
o wym. Od 7,5 x3,5do 1,5x1,5 cm, 
młoteczki, pinezki, dwustronne karty 
pracy 

1   

46.  Memo  76 kartoników ze  zwierzętami ( 38 par) 
 Wym. 6,2x6,2 

1   

47.  Puzzle sześciany Puzzle drewniane, umożliwiające ułożenie 
4 obrazków o tematyce: Farma. 
9 elem. , 4 kartony pomocnicze, wym. 
klocka 4,3x4,3 cm, nakładane na 
drewniany kołek, wym.20x19x8cm  

1   

48.  Zręcznościowa dżungla Gra zręcznościowa polegająca na 
przesuwaniu za pomocą sznurka 
drewnianego elementu z otworem z 
kuleczką tak aby nie został on opuszczony 
1 kuleczka do przesuwania wym. 23x33x3 
cm 

1   

49.  Figury i kształty  Układanka z kartami zadań z 
przezroczystego tworzywa z kolorowymi 
ilustracjami oraz drewniane elementy z 
magnesem zestaw w drewnianym pudełku 
składa się z 24 elem. Z magnesem, 12 kart 
o wymiarze 34x23,5cm 

1   

50.  Gra Kolory tęczy Gra ucząca dzieci rozpoznawania kolorów. 
Plansza do gry , 36 kółeczek z obrazkami 

1   

51.  Balansująca łódka Statek z dwoma żaglami, wykonany z 
drewna składa się z 12 elem. Różniących 
się kształtem, wym. 19,5x5,5x18 cm. 
kostka 

1   

52.  Gry symetria Zestaw 3 gier , obrazków podzielonych na 
2 części . 48 par , 96 elem. O wymiarze 
7,4x7,4 cm 

1   

 Pomoce do zajęć 
matematycznych 

 10 
 

  

53.  Waga stonoga Wymiary 39x10 cm 24 gąsiennice o dwóch 
rozmiarach, 36 listków w dwóch 
rozmiarach 

1   

54.  Kostki z tworzywa Zestaw 3 kostek  o dł boku 10 cm : 1- 
kostka z kropkami, 1-kostka z liczbami. 1-
kostka z kolorami 

1   

55.  Zestaw do nauki liczenia w 
zakresie 10 

Drewniane pudło o wym 22,5x22,5x6,6 cm  
składające się z 10 podstawek do 
umieszczenia obrazków i liczmanów, 10 
tabliczek z dłońmi, 10 tabliczek z liczbami,  
10 tabliczek z przedmiotami 

1   

56.  Puzzle do pary Cyferki 20 elem. Wym. Po złożeniu 13x6,5 cm  1   

57.  Matematyczne biedronki Gra rozwijajaca umiejętność liczenia 6 
dwustronnych plansz –biedronek o wym 
20,3x16,2 cm, 72 żetony o śr. 3,7 cm 

1   



 

 

58.  Cyfrowe zagadki Drewniana gra matematyczna do 
utrwalania cyfr  z 4 kostkami 

1   

59.  Zabawa matematyczna z 
owocami 

Zestaw ponumerowanych plasterków 
owoców, które łączą się przy pomocy 
magnesów, pokazuje jak działać na 
ułamkach 

1   

60.  Mata kształty, kolory , liczby Okrągła winylowa mata o śr. 122cm, 5 
dmuchanych kostek o wym 12,7cm, 5 
woreczjków z grochem o śr. 8 cm 

1   

61.  Klepsydry  Zestaw klepsydr  20 szt. , 5 róznych 
kolorów, które odpowiadają różnym 
czasom: 30 s, 1 min., 3 min., 10 min.  

1   

62.  Lokomotywa edukacyjna  Zawartość: 4 szt. lokomotywy, 12 szt. 
wagonów, 60 szt. ładunków, 1 kostaka do 
gry, 1 klepsydra , 12 żetonów 

1   

 Zakup klocków o różnej 
wielkości i kształtach 

 10   

63.  Klocki konstrukcyjne w różnych 
kształtach i wymiarach z 
kartami pracy 

Szafa z klockami na 4 kółkach ( w tym 2 z 
blokadą) z zestawem  klocków (1200szt.) 
w plastikowych pojemnikach z pokrywą - 8 
zestawów klocków w komplecie wymiar 
szafki z pojemnikami ok  34x39x97cm 
wraz z kartami pracy 

1   

64.  Klocki zwierzęta 3D Klocki domino 3   

65.  Klocki budowlane  Nadwozia, podwozia, koła , które 
umożliwią złożenie jeżdżących pojazdów 
ok. 300szt.  o wym 1x2cm, do 9x2cm 

2   

66.  Klocki mechanik z kartami 
pracy 

Klocki  64 elem.  Długość rurki . Ok. 7 cm 1   

67.  Klocki kolanka z kartami pracy 80 elem.  Śr. 2,8cm z kartami pracy 1   

68.  Klocki ażurowe z kartami pracy 145szt , 5 kolorów, śr. 5 cm 2   

 ZAKUP POMOCY DO ZAJĘĆ 
PLASTYCZNYCH Kredki, farby, 
dziurkacze, brokaty, brystol, 

 10   

69.  Zestaw stolikowy kredek  
grubych, długich  w drewnianej 
oprawie   

300 szt. , 12 kolorów 1   

70.  Zestaw mix kredek  pastele 
olejne  

12 kolorów, 300szt.śr. 8 mm, dł. 9 mm 2   

71.  Karton gładki 100 arkuszy Wymiary 50x70, 10 kolorów , 220g/m2 1   

72.  Bibuła karbowana tęczowa 10 szt. Wym. 200x50 1   

73.  Krepina metalizowana 18 arkuszy , 6 kolorów, wym 70x50 cm 2   

74.  Dziurkacz szczypcowy  Wykonany ze stali nierdzewnej  wym 
.14,5x6 cm 
Wym elem. Wyciętego ok 1 cm  

1   

75.  Tempera 
 kolor: zielony, niebieski, biały, 
żółty, czerwony, brązowy, 
łososiowy, czarny 

 Poj. 1000 ml  1   

76.  Farby do malowania palcami 
kolor: czerwona, biała, zielona, 
niebieska, 

 1   

77.  Zestaw brokatów kolorowych  5 szt. Kolory żółty, czerwony, różowy, 
niebieski, zielony, poj 14g  

2   

78.  Zestaw brokatów kolorowych 5 szt., poj 14g kolor biały, srebrny 2szt, 
złoty 2szt. 

2   

 Zakup kolorowych papierów  10   

79.  Zestaw papierów pastelowych 100 arkuszy , kolory: kremowy, jasnożółty, 
jasnozielony, jasnoniebieski, jasnoróżowy  
Format A4 80g/m2 

4   

80.  Zestaw papierów kolorowych 
mix kolorów 

100 arkuszy kolor: kremowy, jasnożółty , 
jasnozielony, jasnoróżowy, żółty, 
pomarańczowy, czerwony , zielony, 
niebieski  
Format A4 , 80g/m2 

10   

81.  Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego  A3  

250 arkuszy , 10 kolorów, 80g/m2 5   

 RAZEM:     

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 341.3.2017 

 

Wykaz przedmiotu zamówienia : wyposażenie placu zabaw 

Lp Nazwa Opis Ilość Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1.  
Lokomotywa z 
wagonem na plac 
zabaw wraz z 
montażem, 
certyfikat 
 
 

Elementy składowe: wieża z dachem, 
wagon z dachem, 
Kółko i krzyżyk, siedzenie 4 szt. 
Stolik, 
Pomost rurowy, ścianka 
wspinaczkowa 
Długość ok 6,5m, szerokość ok  1,2m, 
wysokość ok 2 m.  
Elementy nośne urządzenia 
wykonane z metalu zabezpieczonego 
antykorozyjnie i zabezpieczonego 
proszkowo. Elementy dekoracyjne, 
ścianka wspinaczkowa , bariery 
ochronne z płyty HDPE. Dachy 
wykonane z drewna, zabezpieczone 
przed szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi. Podłoga 
wodoodporna , antypoślizgowa 
Elementy mocowań ocynkowane, 
połączenia śrubowe wykonane z 
elementów ocynkowanych, końce 
zabezpieczone plastikowymi 
kapslami. 
Proszę o przedstawienie projektu 
urządzenia do akceptacji . 

1   

2. Labirynt wodny 
wraz z montażem 

Fontanna do użytku na zewnątrz. 
 Rury wykonane z wytrzymałego, 
przemysłowego tworzywa 
sztucznego,  
4 stojaki o wym. Ok 25x45x90 cm, 6 
rur, 3 złącza. 
Proszę o przedstawienie projektu 
urządzenia do akceptacji . 

1   

  RAZEM  
 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


