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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Przedszkola Gminnego 
w Tczowie w ramach projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie 
Tczów” 

 
 

 W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się załącznik 
nr 1 do SIWZ – opis szczegółowy i nadaje mu się następujące brzmienie: 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA MEBLI  
 

Lp. Nazwa Szczegółowy opis Ilość sztuk 

1 
Zestaw regałów 
przedszkolnych 

Zestaw mebli wykonanych z płyty laminowanej w tonacji 
brzozy, elementy dodatkowe kolorowe z laminowanej płyty 
MDF. Szafki stojące uzupełniane drzwiczkami i szufladami. 
W skład zestawu wchodzą: 
– szafka z trzema półkami, z aplikacją kolorowy motyl,  
wym. skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja 53 cm); 
– szafka z zielonymi drzwiczkami, z aplikacją zielona trawa 
wym. skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja 12 cm); 
– szafka z 5 półkami, z aplikacją malinowy tulipan,  
wym. skrzyni 45 x 40 x 155 cm (+ aplikacja 72 cm); 
– szafka z żółtymi drzwiczkami, z aplikacją, kwiatka, wym. 
skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja 71 cm); 
– szafka z wysuwanym pojemnikiem na kółkach, z aplikacją 
kwiatków i trawy, wym. skrzyni 75 x 40 x 42 
cm (+ aplikacja 12 cm); 
–szafa z aplikacją– szafa z kolorową aplikacją tulipana, 
dostosowana do przechowywania segregatorów, 
wyposażona w przegrodę oraz 3 półeczki po każdej stronie, 
szer. drzwi prawych 34,5 cm, szer. drzwi lewych 43,5 cm, 
wym. 83 x 40 x 158 cm. 

1 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

2 
Szatnia 
przedszkolna  

Szatnia z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze żółtym 
przeznaczona dla 6 dzieci. Półeczka na czapki z przegródkami 
oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji 
jasnego buku. Pod ławeczką metalowe pręty na buty 
pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. Wym. 135 x 42 x 
130 cm. W skład zestawu wchodzą 2 szt. szafek. 

1 

3 Stolik 

Stolik prostokątny – blat prostokątny z zaokrąglonymi 
brzegami, o wymiarach co najmniej 120 x 74 cm, wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze buku; nogi stołu z 
zamocowaniem pozwalającym na regulowanie wysokości  
poprzez dokręcanie końcówek. 4 uzyskiwane wysokości 
stołów: 40, 46, 52, 58 cm. 

3 

4 Krzesełko 

Wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm, stelaż 
wykonany z profilu drewnianego, wyprofilowane siedzisko 
z płyty o gr. 6 mm, stopki z tworzywa chroniące podłogę 
przed zarysowaniem, wys. siedziska 26 cm, wys. do punktu S 
15 cm (roz. 1), 5 letnia gwarancja. 

15 

5 Wózek plastyczny 

Trzypoziomowy wózek drewniany na kółkach do 
przechowywania akcesoriów plastycznych, wym. 110 x 54 x 
82,5 cm. 1 

6 
Zestaw Łóżeczko 
przedszkolne + 
pościel niebieska 

Zestaw obejmuje: 
– Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą 
powietrze, sprawdzający się w czasie przedszkolnego 
leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią 
nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwalana na układanie 
łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. 
Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe 
ich przemieszczanie, wym. 132 x 60 x 12,5 cm, kolor 
niebieski; 
– Komplet: poduszka i kołderka wraz z prześcieradłem 
z gumką. Pościel może być prana w pralce, 
wym. kołderki 80 x 120 cm, wym. poduszki 35 x 50 cm, 
niebieska. 
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CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
 

Lp. Nazwa Szczegółowy opis Ilość sztuk 

1 Pakiet edukacyjny 

Pakiet obejmuje: 
1. „Przedszkolak uczy się liczyć”– książeczka edukacyjna 
z wzorami liter pisanych i drukowanych, wzory do pisania 
po śladzie oraz miejsce do samodzielnego stawiania 
pierwszych liter i cyfr. Format: 20,5 x 27,5 cm; 
2. „Przygoda z matematyką” – seria książeczek: Koło, 
Kwadrat, Trójkąt, Prostokąt. Książeczki dla dzieci w wieku 3-5 
lat do samodzielnej pracy, zawierające różnego typu 
ćwiczenia i zadania, które pozwolą poznać cechy figur 
geometrycznych, nauczą rozpoznawać kształty w otoczeniu. 
Format 20 x 28,8 cm; 
3. „Kolorowe szlaczki´– kolorowe plansze zawierające 
różnego rodzaju linie. Pomoc do ćwiczeń usprawniających 
motorykę ręki i przygotowujących do umiejętności pisania. 
Dzięki teczkom z tworzywa karty służą do wielokrotnego 
użytku. Dzieci wkładają karty w przezroczyste teczki i mogą 
po nich pisać załączonymi mazakami. 19 kart formatu A4, 
5 teczek i 4 mazaki; 
4. Kolorowanki z grubym obrysem – książka zawiera 150 
wierszowanych zagadek pełnych ciekawostek i humoru, 
format A4, 64 str.; 
5. Rysuję zwierzęta – książeczka z naklejkami, format 20,5 x 
27,5 cm; 
6. Przedszkolak pisze i rysuje – zadania dla 4, 5 i 6 latków do 
nauki rysowani szlaczków. Format 16,5 x 23,5 cm; 
7. Kolorowanki Pana Plamki – seria edukacyjnorozrywkowych 
książeczek. Każda zawiera 16 dużych 
kolorowych naklejek i 16 ilustracji do pokolorowania oraz 
wesołe wierszyki, które można czytać dzieciom; w skład serii 
wchodzą: W zagrodzie, Na łące, Owoce. 
8. Teczka malucha – Zabawy plastyczne uwzględniające 
możliwości dziecka 3-4 letniego. Każde zadanie ma swój 
temat i symbol graficzny wskazujący technikę pracy. Do 
zadań dołączony jest opis czynności, jakie dziecko ma 
wykonać. Na kartach pracy zaznaczone jest też miejsce na 
wpisanie przez opiekuna daty wykonania zadania, format: 
28,8 x 20 cm.  

15 



 
 

 

Projekt współfinansowany przez ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

2 
Instrumenty 
muzyczne 

Zestaw obejmujący: 
– Trójkąt muzyczny – trójkąt stalowy i młotek do uderzania, 
wym. 10 cm, młotek o dł. 12,3 cm; 
– Bębenek – wykonany ze sklejki, powleczony owczą 
skórą, wym. 20 x 15 cm; 
– Tamburyn z rączką – wykonany z tworzywa sztucznego, 
16 par talerzyków, wym. 21,5 x 19 cm; 
– Pałeczka z dzwoneczkami – dzwoneczki umieszczone na 
pałeczce z tworzywa sztucznego, dł. 15,5 cm; 
– Muzyczne jajka – różne kolory, różne wysokości dźwięków, 
4 szt, wys. 5 cm; 
– Plastikowe marakasy – wykonane z tworzywa sztucznego, 
2 szt, wym. 13 x 4 cm; 
– Maxi guiro meksykańskie – wykonane z drewna, dł. 40 cm, 
śr. 6 cm; 
– Tarka guiro – z dołączoną pałeczką, dł. 20 cm; 
– Tonblok – z dołączoną pałeczką, dł. 20 cm; 
– Kastaniety z rączką – wykonane z drewna, dł, 21 cm, wym. 
klapsa ruchomego 9,5 x 4,5 cm. 

2 

3 
Materiały 
konstrukcyjno-
plastyczne 

Zestaw obejmuje: 
– Zestaw papierów: papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 
g/m2; papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2; 
papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 
115 g/m2; brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2; brystol 
kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2;  
– Kredki: 12 kolorów po 6 sztuk kredek, w pudełku 
z przegródkami – 3 kpl.; 
– Folie piankowe: faliste, fakturowe i karbowane, 
trójwymiarowe folie w ciepłych kolorach (czerwony, 
pomarańczowy, zielony, jasnofioletowy, żółty, biały, 
jasnozielony, błękitny, granatowy), format: A4, grubość  
2 mm, 15 arkuszy.; 
– Tektura falista, kolorowa, 10 arkuszy; 
– Papier szary A3, 20 arkuszy; 
– Bibuła mix kolorów, 15 rolek; 
– Nożyczki przedszkolne – 10 szt; 
– Klej czarodziejski – 0,5 l; 
– Tempery 6 kolorów po 500 ml; 
– Mix pędzli duży, 25 szt.; 
– Kolorowe druciki - miękkie, łatwe do wyginania druciki, 
z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub 
które można przyklejać bezpośrednio do kartonu - tworząc 
barwne, pluszowe obrazy; 100 szt., wym. 0,4 x 30 cm, różne 
kolory; 
– Plastelina zestaw 120 kolorów – 1 szt.; 
– Teczka szkolna z gumką A4 – 15 szt.; 
– Zestaw gumek – 24 szt. 
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4 
Materiały 
konstrukcyjno-
plastyczne 

Zestaw obejmuje: 
– Zestaw stolikowy kredek w drewnianej oprawie, 10 
kolorów po 6 szt, dł. 15 cm, śr, rysika 0,5 cm; 
– Pojemnik na przybory – drewniany pojemnik na przybory 
z aplikacją dekoracyjną, wym. 6,7 x 6,7 x 10,5 cm – 9 szt; 
– Temperówki – 10 szt. na cienkie i grube kredki; 
– Pastele olejne artystyczne – 24 kolory, w pudełku, dł. 9 cm, 
śr. 1,2 cm – 3 szt; 
– Mix grubych mazaków 36 szt. – grube pisaki idealne dla 
bardzo małych dzieci. Bezpieczne i łatwe do usunięcia 
(zarówno z dłoni, jak i z ubrań), testowane dermatologicznie. 
Wentylowane zatyczki zapobiegają zadławieniu, wyposażone 
w blokadę oraz bardzo mocną końcówkę zapobiegającą 
wciskaniu, 12 kolorów po 3 sztuki, śr. końcówki 0,5 cm – 3szt; 

1 

5 
Materiały 
konstrukcyjno-
plastyczne 

Zestaw obejmuje: 
– Plastelina 12 kol.– 12 kolorów (biały, żółty, pomarańczowy 
jasny, pomarańczowy ciemny, czerwony, fioletowy, niebieski, 
zielony, turkusowy, szary, brązowy, czarny) – 6 szt; 
– Masa plastyczna dla maluchów – miękka masa plastyczna 
dla najmłodszych dzieci, 5 kolorów, dł. 11,5 cm, śr. 3 cm, od 2 
lat – 3 szt.; 
– Kredki do malowania twarzy 6 kolorów – miękkie ołówki 
kosmetyczne stworzone specjalnie do rysowania po 
skórze. Gruby rysik o średnicy 6,25 mm pozwalający szybko 
zamalować szerokie powierzchnie. Niełamliwy i wytrzymały – 
4 szt; 
– Tempery pojedyncze kolory poj. 1000 ml – żółty, 
pomarańczowy, jasnoczerwony, różowy, niebieski, zielony, 
jasnoróżowy, brązowy, czarny, turkusowy; 
– Tempera w tubie – poj. 25 ml, złota, srebrna. 
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6 
Materiały 
konstrukcyjno-
plastyczne 

Zestaw obejmuje: 
– zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z 
papieru z okazji Dnia Mamy, składający się z 312 
elementów: 7 szt. kolorowego kartonu ( 25 x 35 cm, 130 
g/m2), 4 szt. kolorowego kartonu (25 x 35 cm, 220 g/m2), 5 
szt. kolorowego kartonu z motywem (24 x 34 cm, 270 g/m2), 
2 szt. kolorowego kartonu z motywem (24 x 34 cm, 80 g/m2), 
3 szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm, 
115 g/m2), 1 szt. kartonu falistego (25 x 35 cm), 5 białych 
kopert, 6 ozdobnych kart okolicznościowych, 75 ozdobnych 
kolorowych dżetów, 120 kolorowych pasków do quillingu (16 
cm x 3 mm), 84 ozdoby różnego kształtu – 3 szt; 
– zestaw plastyczny do tworzenia 
dekoracji z okazji urodzin złożonych z papieru, składający się 
ze 114 elementów: 4 szt. kartonu z motywami (25 x 35 cm, 
270 g/m2), 3 szt. papieru transparentnego z motywami (25 x 
35 cm, 115 g/m2), 8 kolorowych brystoli i papierów (25 x 35 
cm, 220 i 130 g/m2), 4 kolorowe tektury faliste (25 x 35 cm), 
3 papiery wytłaczane (24 x 34 cm, 230 g/m2), 1 nożyczki, 400 
szt. samoprzylepnych kwadratów, 60 szt. motywów 
dekoracyjnych 3D A4, do przyklejania, 4 koperty (11 x 15,5 
cm), 1 szt. reliefowych złotych naklejek, 20 szt. brokatowych 
naklejek z pianki, 2 papierowe torebki (12 x 5,5 x 15 cm) – 
3szt; 
– zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji zimowych, 
złożonych z papieru, składający się z 83 
elementów: 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 130 
g/m2), 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 220 g/m2), 
2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (17,5 x 25 cm), 3 szt. 
kolorowego kartonu z motywem (17,5 x 25 cm, 270 g/m2), 2 
szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm, 115 
g/m2), 2 szt. kolorowego kartonu falistego (17,5 x 25 cm), 4 
szt. kolorowego kartonu kreatywnego (17,5 x 25 cm), 1 szt. 
kartonu z brokatem (17,5 x 25 cm), 1 arkusz filcu (10 x 20 cm, 
150 g/m2), 1 arkusz białego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm), 1 
arkusz z naklejkami, 50 ozdobnych kolorowych dżetów – 2 
szt; 
– Ozdoby kartonowe 3D – 5 kompletów naklejek z różnymi 
motywami, format A4, 2 arkusze naklejek do podklejania 
form; 
– Naklejki 3D zestaw na cały rok – przestrzenne motywy z 
brokatem w 3 wymiarach. Do naklejania na kartkach, 
prezentach itp., 12 arkuszy, różne motywy, wym. 10 x 23 cm; 
– Ubieramy ludzi - kształty ludzi różnych ras nadrukowane na 
białych kartkach, przeznaczone do “przebierania” i czesania”, 
zestaw zawiera wiele różnych elementów (ubrań, fryzur, 
akcesoriów), 50 konturów, ponad 650 różnych elementów do 
dekorowania; 
– Domki dla ptaszków – drewniany karmnik do dekorowania, 
6 szt, wym. 10,8 x 9,5 x 8,9 cm. 
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7 
Materiały 
konstrukcyjno-
plastyczne 

Zestaw obejmuje: 
– Dziurkacze średnie – metalowe dziurkacze w oprawie z 
tworzywa sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów, 
przydatne do wykonywania prac plastycznych – jako 
pojedyncze elementy ozdobne: motyl, jabłko, kwiatek, 
mikołaj, choinka, serce, gwiazdka, słoń; wym. 6,8 x 3,8 x 3,6 
cm; wym. el. wyciętego ok. 1,8 cm; 
– Dziurkacze narożne – metalowe dziurkacze w oprawie z 
tworzywa sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów, 
wym. 17 x 10,5 x 5,3 cm: kwiatek, 3 serca, śnieżynki, 
gwiazdka; 
– Dziurkacz do robienia puzzli – pozwala na tworzenie puzzli 
ze zdjęć, obrazków, wym. 10 x 20 cm – 3szt; 
– Nożyczki dla przedszkolaków – nożyczki z dwiema osłonami 
na palce ułatwiające trzymanie nożyczek w dłoni dziecka. 
Sprężystość rączek ułatwiająca ciśnięcie. Powłoka na ostrzach 
pozwalająca ciąć tylko papier (palce i odzież są bezpieczne), 
wym. 11 cm; – 15 szt; 
– Nożyczki ze wzorem – wym. 13 cm, 4 różne wzory; 
– Klej 1 l – Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich 
jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę. Po 
wyschnięciu robi się przezroczysty, poj. 1000 g; 
– Butelka do płynów – butelka z dozownikiem, poj. 38 ml – 
10 szt. 

1 

8 

 
Pomoce 
dydaktyczne do 
działań twórczych 

Zestaw obejmuje: 
– Zestaw pędzli do malowania – zawierający pędzle w 
różnych rozmiarach z naturalnym włosiem. Komplet, 
składający się z 12 szt. pędzli o okrągłych końcówkach i 12 
szt. o płaskich końcówkach, 24 szt., dł. od 8 cm do 15,2 cm – 
3 szt; 
– Pędzle krótkie ścięte – zestaw obejmujący 5 szt., wym. 11,5 
x 1,5 cm; 
– Fantazyjne pędzle – zestaw 4 szt. pędzelków z końcówkami 
o różnym kształcie, pozwala na tworzenie fantazyjnych 
wzorów – 3 szt; 
– Podkładka do prac plastycznych duża – wym. 34,5 x 25,4 
cm; 15 szt; 
– Wałeczki do modelowania – 6 wałeczków drewnianych do 
modelowania, wym. 9,5 x 2 cm – 3 szt; 
– Szablony – wykonane z tworzywa sztucznego, pomagające 
wykonywać prace z wykorzystaniem technik plastycznych: 
szablon Boże Narodzenie (6 szt., śr. 15 cm), szablon pojazdy 
(6 szt., wym. 20 x 20 cm). 
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9 
Pomoce 
dydaktyczne do 
działań twórczych 

Zestaw obejmuje: 
– Papier rysunkowy biały A4.,– 250 arkuszy, 80g/m2; 
– Tektura falista z brokatem –kolory: różowy, żółty, niebieski, 
czerwony, zielony – 10 arkuszy, format A4; 
– Tektura falista metalizowana – kolory: złoty, srebrny, 
czerwony, zielony, niebieski – 10 arkuszy, format A4; 
– Tektura falista D mix – 10 arkuszy, format B4, wym. 25 x 35 
cm: 
– Brokatowy papier – 10 arkuszy, wym. 23 x 33 cm, 70 g/m2; 
– Bibuły gładkie zwierzęca skóra – panterka, zebra, tygrys – 5 
arkuszy, wym. 50 x 70 cm; 
– Karton fakturowy 10 arkuszy, wym. 50 x 70 cm, 220 g/m2 – 
turkusowy, żółty, czerwony, zielony, ciemnobrązowy; 
– Papier wycinankowy nabłyszczany 100 A3 – 100 arkuszy, 10 
kolorów, 115 g/m2; 
– Koło – laurka – 20 szt., wym. po złożeniu 13,5 x 13,5 cm – 3 
szt; 
– Papier welurowy – papier wykorzystywany do imitacji 
puszystych powierzchni, dywanów, futerek, trawy, 10 szt., 
wym. 23 x 33 cm, 200 g/m2; 
– Taśma filcowa czerwona – wym. 4 x 400 cm; 
– Taśma filcowa pomarańczowa – wym. 4 x 400 cm; 
– Taśma filcowa żółta – wym. 4 x 400 cm; 
– Filcowe arkusze – 10 arkuszy, różne kolory (zielony, żółty, 
łososiowy, biały, pomarańczowy, ciemnozielony, brązowy, 
czarny, granatowy, czerwony), wym. 20 x 30 cm; 
– Wzorki z filcu na 4 pory roku – 170 szt.; 
– Klej do filcu – klej wolny od rozpuszczalników, 
przezroczysty i bezzapachowy, nadaje się do klejenia różnych 
rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych powierzchni, 
poj. 100 ml – 4 szt. 
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10 
Pomoce 
dydaktyczne do 
działań twórczych 

Zestaw obejmuje: 
– Suszarka plastyczna – umożliwia ułożenie 25 prac 
w formacie A3 lub A4, wym. 43 x 45 x 113,5 cm; 
– Paletka do farb – wykonana z tworzywa sztucznego, wym. 
ok. 25 cm – 15 szt; 
– Kubeczki na farby – 10 szt, wym. 7 x 7 cm – 3 szt; 
– Szablony – wykonane z tworzywa sztucznego, pomagające 
wykonywać prace z wykorzystaniem technik plastycznych: 
warzywa, 6 szt., wym. 15 x 22 cm; owoce – 6 szt., wym. 15 x 
22 cm; farma – 6 szt., wym. 15 x 22 cm; 
– Zestaw do szycia dla dzieci – Zestaw do szycia w 
estetycznej, metalowej walizeczce z rączką: przybory do 
szycia, gumki oraz spinki do samodzielnego ozdabiania, 
kolorowe tkaniny, w różnych rozmiarach i kształtach, nici, 
ozdoby, wym. Walizki 20 x 13 x 7 cm. 
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11 
Pomoce 
dydaktyczne do 
działań twórczych 

Zestaw obejmuje: 
– Akcesoria do pieczenia ciast dla dzieci wykonane z 
tworzywa sztucznego – Zestaw przyborów kuchennych: 6 
foremek do ciast, miska, wałek do ciasta, nóż do krojenia 
pizzy, 2 łopatki do mieszania, dł. elem. do 28 cm; 
– Akcesoria kuchenne z rondelkiem dla dzieci wykonane z 
tworzywa sztucznego – Zestaw przyborów kuchennych: 
rondel, patelnia, garnuszek, sitko, 2 łopatki do mieszania 
potraw, dł. elem. do 18 cm; 
– Zestaw śniadaniowy dla dzieci wykonane z tworzywa 
sztucznego – Zestaw śniadaniowy dla 2 osób, 2 szklanki, 2 
kubki, 2 spodki, 2 talerze, 2 noże, 3 łyżeczki, solniczka, 
pieprzniczka, dzbanek do herbaty, kubek na śmietankę, 
cukierniczka, 2 jajka z podstawkami, wys. elem. do 12 cm; 
– Zestaw do herbaty dla dzieci wykonany z tworzywa 
sztucznego – Zestaw dla 4 osób: 4 filiżanki z podstawkami, 4 
łyżeczki, kubek do śmietanki, cukierniczka, dzbanuszek do 
herbaty, wys. elem. do 12 cm; 
– Zestaw do prasowania dla dzieci wykonany z tworzywa 
sztucznego – Zestaw do prasowania: deska do 
prasowania, żelazko, spryskiwacz, wys. 42 cm; 
– Zestaw fryzjerski dla dzieci wykonany z tworzywa 
sztucznego – Zestaw do układania włosów, zawierający 
suszarkę, spinki itp. Suszarka zasilana bateriami, dł. suszarki 
ok. 20 cm; 
– Różowa toaletka– Toaletka wykonana z tworzywa 
sztucznego, z szufladką na kosmetyki i akcesoria. 
Nad lustrem umieszczona lampka. W komplecie 
taboret, suszarka wydająca dźwięki, lusterko otwierane, 
lusterko z rączką, szczotka, grzebień, 3 spinki do włosów, 
lakier, pomadka, taboret o wys. 27 cm, wys. 70 cm; 
– Krzesełko do karmienia lalek – Krzesełko do karmienia 
wykonane z dobrej jakości materiałów w pastelowych 
kolorach, wym. 33 x 26 x 60 cm; 
– Wózek gondola – Wózek z gondolą wykonany z dobrej 
jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie 
wykończony, wym. 58 x 38 x 61 cm; 
– Pościel do łóżeczka dla lalek – Prześcieradło, poduszka 
i kołderka.  

1 

12 
Pomoce 
dydaktyczne do 
działań twórczych 

Zestaw zawiera: 
– pacynki na rękę wykonane z miękkiej tkaniny: wilk – wys. 
40 cm; babcia– wym. 30 x 31 cm; czerwony kapturek – wym. 
28 x 36 cm; farmer ze zwierzątkami – wys. 30 cm; kot w 
butach – wym. 25 x 33 cm; królewna Śnieżka i Siedmiu 
Krasnoludków – wym. lalki 27 x30 cm; król – wym. 27 x 30 
cm; królewicz – wym. 29 x 33cm; leśniczy – wym. 32 x 35 cm; 
– maski karnawałowe przygoda – zestaw 4 kolorowych 
masek z kartonu, wym. 31 x 28 cm – 5 szt; 
– pluszowa zabawka, w kształcie drzewa z mieszkańcami: 5 
zwierzakami: koala, niedźwiedź, lis, wiewiórka, borsuk, wym. 
17x17x26cm. 
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13 
Pomoce do małej 
motoryki 

Zestaw zawiera: 
– kolorowe, drewniane klocki do nakładania na 
trzy trzpienie. Ćwiczą percepcję wzrokową, koordynację 
wzrokowo - ruchową, logiczne myślenie oraz wyobraźnię, 15 
el., wym. 22 x 4,7 x 23 cm; 
– Logiczna nakładanka kształty – 9 el., wym. Podstawy 
21x21x3,5 cm; 
– Okrągły, drewniany labirynt z metalowymi kuleczkami i 
magnesem na sznurku. Przesuwając magnesem po pokrywie i 
kierując kuleczki po torze labiryntu dziecko ćwiczy 
koordynację wzrokowo–ruchową, precyzję ruchów oraz 
koncentrację, śr. 12 cm; 
– Obrazkowe sześciany – 16 el. drewnianych o wym. 4,5x4,5 
cm, wym. układanki po ułożeniu 21x21x5,5 cm; 
– Układanka 3D – układanka składająca się z 12 el. 
tworzywa. 6 różnych obrazków o tematyce bajkowej, 12 el. 
o wym. 4x4x4 cm – 3 szt; 
– kartonowe pudełeczka, z liczbami i okienkami, w których 
kryją się zwierzątka, wym. największego el. 15x15x15 cm, 6 
pudełek, 6 zwierzątek; 
– puzzle 3D – puzzle 3D wykonane z grubego, sztywnego 
kartonu przedstawiające zwierzęta wiejskie, 4 zwierzęta: 
owca, koń, świnka, krowa; 
–puzzle – puzzle o różnych stopniach trudności, 
przedstawiających 6 zwierząt składających się z różnej ilości 
dużych elementów. Zabawka edukacyjna dla 
dzieci, które opanowały układanie puzzli składających się z 
dwóch elementów. Układanie puzzli ćwiczy koordynację 
wzrokowo-ruchową, piesek i kaczka z 9 el., owieczka i świnka 
z 12 el. oraz osiołek i krówka z 15 el., dł. po złożeniu 200 cm; 
– układanka przestrzenna – bajka Czerwony kapturek 
ukazana na obrazkach, ułożonych w 4 poziomach. 10 
elementów umożliwia zabawy językowe (poprzez ich 
układanie w pionie i w poziomie), wym. podstawy 32 x 26 x 
1,5 cm; 

1 

14 
Pomoce do małej 
motoryki 

Zestaw obejmuje: 
– Puzzle Edzio – 24 el. o wym. 5x5,5 cm, karta z rysunkiem, 
wym. 23x32 cm (Edzio na łące, Edzio na plaży, Edzio robi 
jesienne porządki, Edzio na nartach); 
– Puzzle tematyczne przyjaciele – poruszające problematykę 
wzajemnej pomocy, wykonane z drewna, 16 el., wym. 
29x21x11 cm; 
– Puzzle tematyczne mój pies – poruszające problematykę 
wzajemnej pomocy, wykonane z drewna, 16 el., wym. 
29x21x11 cm; 
– Puzzle tematyczne pomagam siostrze – poruszające 
problematykę wzajemnej pomocy, wykonane z drewna, 16 
el., wym. 29x21x11 cm; 
– Układanka na 4 pory roku – puzzle drewniane, warstwowe, 
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każda z 4 warstw przedstawia inną porę roku, 54 el.; 
– Puzzle – puzzle kartonowe, tworzą postać stylowej Lili, 
bardzo zabawnej dziewczynki, której można zmieniać fryzurę, 
nakrycie głowy, obuwie oraz to co trzyma w 
ręku. Lila po ułożeniu ma długość 110 cm, 36 puzzli; 
– Dziecięce puzzle – 30 el., wym. Po złożeniu 48,5x33 
cm (Pinokio, Czerwony Kapturek); 
– manipulacyjny motylek, pomoc do manipulacji z różnymi 
rodzajami zapięć: napy, guziki, sznurówki, suwaki. Zabawkę 
można schować w woreczku zamykanym na napy, które 
zabezpieczą części przed zgubieniem, 15 części, wym. 50 x 50 
cm. 
– bucik manipulacyjny – kolorowy bucik ze sznurówką 
ułatwiający opanowanie umiejętności sznurowania obuwia, 
wym. 22x9 cm, sznurówka o dł. 120 cm, z tworzywa 
sztucznego; 
– sznurowany bucik – kolorowy bucik ze sznurówką 
ułatwiające opanowanie umiejętności sznurowania obuwia, 
wym. 10,3x6,2x4,1 cm, drewniany, sznurówka o dł. 100 cm. 

15 
Pomoce do 
stymulowania 
rozwoju 

Zestaw zawiera: 
– Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej – 42 
kartoniki o wym. 6 x 6 cm, obrazki tematyczne (realnie 
istniejące przedmioty, postaci), obrazki atematyczne 
(symboliczne, figury) – 2 szt.; 
– Domino – Farma –28 dwustronnych el. o wym. 10 x 5 cm, 
dla 1-4 graczy; 
– Domino kolory – gra zawiera 27 elementów obrazkowego 
domina. Należy je dopasowywać zgodnie z kolorami 
obrazków, 27 el. o wym. 9 x 4,5 cm; 
– Magnetyczne formy z czarną planszą – Zestaw zawiera 
drewniane, kolorowe, geometryczne elementy, z których 
można układać wiele ciekawych obrazków oraz karty z 
propozycjami wzorów, które można ułożyć za pomocą 
kolorowych magnesów. Wszystko zamknięte jest w 
drewnianej walizeczce-pudełku z magnetyczną planszą. 
Zabawki edukacyjne, dzięki którym dzieci poznają kształty 
geometryczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, 35 el., 
20 kart; 
– Mozaika w drewnianym pudełku – drewniane klocki 
mozaiki służą do odtwarzania i tworzenia licznych wzorów 
oraz kombinacji kształtów i kolorów, 40 el. w kształcie 
rombów i trójkątów w 5 kolorach, książeczka z 48 wzorami o 
wzrastającym stopniu trudności; 
– elementy z grubej tektury umieszczone w woreczku. 
Dziecko za pomocą dotyku musi rozpoznać, co przedstawia 
wylosowany element. Następnie umieszcza 
żeton na planszy, na takim samym obrazku jak wylosowany, 9 
dwustronnych plansz o wym. 15 x 15 cm, 27 obrazków, dla 1- 
4 graczy; 
– Ciuciubabka – zabawa dla młodszych i starszych dzieci. 
Głównym zadaniem jest rozpoznanie przedmiotu po 
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kształcie, przez dotyk, nie patrząc na niego, 44 el. o wym. od 
4,5 cm do 9 x 3,5 cm, 3 maski, worek, instrukcja, dla 2-4 
graczy; 
– Zestaw portretów zwierzątek z przodu i z boku. Dziecko 
dobiera je parami i opowiada co widzi z przodu, a co z boku 
zwierzaka, 48 sztywnych tafelków o wym. 7,4 x 7,4 cm, 
książeczka, kostka do gry, 4 dwustronne 
plansze o wym. 23,5 x 16 cm, dla 2-4 graczy; 
– Gra polegająca na dopasowaniu zwierząt i ich pożywienia 
do odpowiedniego otoczenia, 30 kart, 3 kartonowe kółka z 
rysunkami przedstawiającymi otoczenie, 3 figurki zwierząt, 3 
gumowe zwierzątka, dla 2-4 graczy; 
– geometryczne, fantazyjne kształty magnetyczne wraz z 
kartami zadań, 41 el., 6 kart zadań; 
–  Loteryjka edukacyjna zawierająca 3 gry., 4 dwustronne 
plansze o wym. 23,5 cm x 16 cm, 35 kartoników o wym. 4,2 
cm x 4,2 cm. 

16 
Pomoce do 
stymulowania 
rozwoju 

Zestaw zawiera: 
– Bajki z muzyką na płycie CD – Brzydkie kaczątko, Jaś i 
Małgosia, Kot w butach, Czerwony Kapturek, Wyprawa po 
skarby, Drzewko Aby Baby; 
– Wielka księga zagadek – książka zawiera ponad 150 
wierszowanych zagadek pełnych ciekawostek i humoru. 
Zagadki rozwijają wyobraźnię i zachęcają do samodzielnego 
myślenia, zapewniają wspaniałą inspirację do wielu zajęć w 
domu i przedszkolu, format: A4, 64 str.; 
– Basia książeczki – format 21x25 cm, 24 str, oprawa twarda 
(Basia i słodycze, Basia i dentysta, Basia i przedszkole, Basia i 
gotowanie, Basia i pieniądze, Basia i bałagan, Basia i 
Dziadkowie, Basia i Mama w Pracy, Basia i nowy braciszek, 
Basia i telewizor); 
– Tajemnice klubu Dobre Maniery - Akcja książki rozgrywa 
się w małym miasteczku Dobrotkowie, w którym mieszka 
Ciotka Dorotka - znawczyni zasad dobrego zachowania. 
Piątka dzieci, odwiedzających Ciotkę podczas wakacji, zakłada 
fanklub dobrych manier. W każdej opisanej przygodzie 
przyjaciół znalazły się porady dotyczące dobrego wychowania 
(np. jak zrobić dobre wrażenie podczas spotkania, jak 
kulturalnie się przedstawić, jak zachować się w restauracji, 
teatrze czy w środkach komunikacji, jak pisać listy, 
przeprowadzać rozmowę telefoniczną), format: 22,5 x 22,5 
cm, 168 str.; 
– Dzielna Emilka - główna bohaterka Emilka odkrywa, że 
chowanie głowy w piasek nie jest najlepszym rozwiązaniem w 
trudnych chwilach. Czasami trzeba przezwyciężyć samego 
siebie, swój strach, zaufać innym - potrzebne są do tego 
odwaga i wiara w siebie. Emilka wraz z wychowawczynią i 
innymi dziećmi wyrusza na wyprawę w głąb siebie w 
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poszukiwaniu skarbów (swoich mocnych stron), które 
pomogą jej stać się silną i dzielną dziewczynką, format: 20,4 x 
29,7 cm, 32 str.; 
– Kolorowe przedszkole – w przedszkolu tyle się dzieje, są 
koledzy, koleżanki, panie wychowawczynie, mnóstwo zabaw, 
wspólne posiłki – słowem, radości co niemiara... Co 
oczywiście nie oznacza, że na tym pogodnym niebie nie 
pojawi się jakaś chmurka, czasami rozpęta się nawet całkiem 
duża burza! Nasza kolorowa książka jest właśnie o tym 
wszystkim, co spotkać nas może w przedszkolu, o wielkich 
radościach i małych smuteczkach... Dzieci doskonale znają 
ten świat, bo same są przedszkolakami, a te, które nie chodzą 
do przedszkola, niech czują się serdecznie zaproszone do 
odwiedzenia naszego! Tu naprawdę jest bajecznie i 
kolorowo, format: 20 x 24 cm, 62 str.; 
– Gdyby jajko mogło mówić… i inne opowieści – książka o 
zwyczajach, format 16,8x24 cm, 88 str.; 
– Bajki o misiach z czterech stron świata – książka, format 
24x23 cm, 80 str.; 
– Opowiadania dla przedszkolaków CD – Zbiór opowiadań dla 
dzieci, w których narratorem jest kilkuletni Tomek. 
Codzienne i niecodzienne zdarzenia widzimy jego oczami, a 
więc w sposób zwykle niedostępny dla dorosłych. Ciepłe 
mądre i dowcipne opowiadania, których lektura sprawi wiele 
przyjemności dzieciom oraz dorosłym, 2 CD audio, czas 
nagrania 1 godz. 28 min., czyta Artur Barciś; 
– Zbiór opowiadań dla dzieci, w których narratorem jest 
kilkuletni Tomek. Codzienne i niecodzienne zdarzenia 
widzimy jego oczami, a więc w sposób zwykle niedostępny 
dla dorosłych. Ciepłe mądre i dowcipne opowiadania, których 
lektura sprawi wiele przyjemności dzieciom oraz dorosłym, 
format: 19,5 x 19,5 cm, 108 str.; 
– Naucz się dobrych manier – Co to znaczy umieć się 
odpowiednio zachować? W książce babcia Zosia pokazuje 
dzieciom, jak należy się grzecznie witać z innymi, tłumaczy, że 
nie wolno dłubać w nosie, mlaskać przy jedzeniu i udziela im 
wielu innych dobrych rad dotyczących dobrych manier, 
format: 20,5 x 29,5 cm, 32 str.; 
– Wielki bałagan i jeszcze większe porządki – książeczka 
(Lena zostawiła na podłodze swoje lalki, Krzyś samochodziki! 
Wieża z klocków runęła z wielkim hukiem! Papierki po 
cukierkach, ubrania, buty, piłki,... Na podłodze, meblach, pod 
tapczanem, wszędzie. Jednym słowem, wielki bałagan! Ale 
zdarzyło się coś, co zmusiło małych bałaganiarzy do... no 
właśnie... do jeszcze większych porządków), format: 21 x 28 
cm, 32 str. 
– Zachowuj się! – lektura dla rodzica i dziecka. Jej bohaterem 
jest sympatyczne rodzeństwo, które pokazuje wszystkim 
dzieciom, że dobre maniery to pestka, format: 20,4 x 29,7 
cm, 32 str. 
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17 
Ścianka 
manipulacyjna 

 Stojące drewniane panele w kolorze żółtym w kształcie sera, 
z labiryntem. Przesuwanie elementu po wyznaczonym torze 
ćwiczy koncentrację i koordynację wzrokowo – ruchową; 
wym. 64 x 64 cm. 

1 

18 
Mała platforma 
z planszami 

Platforma z tworzywa sztucznego pozwala na ćwiczenia 
koordynacji wzrokowo - ruchowej, precyzji ruchów i 
koncentracji. Antypoślizgowy spód gwarantuje 
bezpieczeństwo zabawy; śr. platformy 48 cm, 2 małe plansze 
z różnymi formami, 3 piłeczki, od 3 lat, maksymalne 
obciążenie 60 kg. 

1 

19 Tablica 

Listwa z kolorowymi dniami tygodnia, przeznaczona dla 
najmłodszych grup, pozwala zilustrować dziecku, jaki jest 
obecnie dzień tygodnia. Zamontowana przy listwie strzałka, 
w prosty sposób pozwala na przemieszczanie jej wzdłuż 
prowadnicy, wym. listwy 49 x 14 cm. 

1 

20 
Tablica –  
Dni tygodnia 

Dni tygodnia – elementy wykonane ze sklejki ilustrujące dni 
tygodnia. Umieszczone na tygodniowej tablicy zadań 
wskazują dzieciom odpowiedni dzień tygodnia. Mogą 
również służyć do ćwiczeń i zabaw przy stole lub na tablicy; 
wym. 8 x 8 cm, 7 el. z magnesem. 1 

21 Tablica 

Makatka z miękkiej tkaniny do umieszczania kartki z 
jadłospisem, wym. 74 x 52 cm. 

1 

22 Tablica  

Makatka na jadłospis – makatka w kształcie garnuszka z 
warzywami, na której można umieścić jadłospis na dzień lub 
tydzień w przedszkolu, wym. 58 x 50 cm. 

1 

23 Pojemnik szkolny 

Pojemnik na kółkach z kolorową przykrywką. Poj. 52 l, wym. 
58,6 x 36 x 35,7 cm. 

2 
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24 Pojemnik szkolny 

Pojemnik z przykrywką. Poj. 55 l, wym. 59 x 40 x 47 cm. 

2 

25 Kosz na zabawki 

Kosz na zabawki, ażurowy, okrągły. Śr. 38 cm, wys. 35 cm. 

2 

26 
Naklejki 
dekoracyjne 

Zestaw obejmuje naklejki ze zwierzętami na ściany, lustra lub 
szyby. Łatwo dające się usunąć z powierzchni i przykleić w 
innym miejscu. Powierzchnia naklejek jest matowa. Mogą 
stanowić dekorację kącika wypoczynkowego, zabaw, czy też 
nauki: 
– zwierzęta sowy, wym. 70 x 50 cm; 
– zwierzęta żyrafa, wym. 70 x 50 cm; 
– zwierzęta słoń, wym. 70 x 50cm; 
– z księżniczką i rycerzem; wym. 70 x 50 cm, 3 arkusze; 
– z korsarzem; wym. największej naklejki 29 x 40 cm, wym. 
najmniejszej naklejki 3,5 x 3,5 cm, 10 szt.; 
– z małym piratem; wym. największej naklejki 14,5 x 17,5 cm, 
wym. najmniejszej naklejki 4,5 x 2 cm, 7 szt.; 
– naklejki na szatnię – zwierzęta; zestaw 25 naklejek do 
oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp., wym. naklejki 5 
x 5,5 cm – 4 szt. 
 
 

1 

27 Dywan gra w klasy 

Dywan wykonany techniką chromo-jet pętelka. Wym. 1 x 2 m 
pozwalający grać w „grę w klasy”. 

1 

28 Piłka skacząca 

Wytrzymuje 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiada stabilne 
uchwyty do trzymania. Śr. 45 cm. 

12 

29 Sztaluga podwójna 

Sztaluga podwójna z kuwetą. Sztaluga składana 
z pojemnikami na akcesoria. Wym. 60 x 69 x 104 cm, wym. 
tablicy 60 x 60 cm, wym. kuwety 55 x 19 cm. 6 

30 
Fartuszki 
z rękawkami 
do malowania 

Fartuszki ochronne z rękawkami. Wym. 65x102cm. 

24 
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CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA ZABAWEK 
 

Lp. Nazwa Szczegółowy opis Ilość sztuk 

1 Zabawki 

Zestaw obejmuje: 
- samochód wywrotka – wywrotka ma podnoszoną i 
opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. 
Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
konstrukcją i dużą wytrzymałością, wys. 65 cm, dł. 40 cm; 
– Betoniarka – samochód z kręcącym się bębnem, dł. 38 cm; 
–autko budowlane – kolorowy samochód budowlany do 
zabawy, wym. 23x13x12 cm ; - 2 szt. 
– Straż pożarna – samochodzik wym. 47 cm; 
– Śmieciarka – samochodzik wym. 42 cm; 
– Parking 2 poziomy z drogą – w skład zestawu wchodzi 
dwupoziomowy garaż, 2 autka, stacja benzynowa, 2 
skrzyżowania, komplet znaków drogowych. Dodatkowo do 
zestawu dołączono barwną wycinankę, przy pomocy której 
dziecko może z łatwością stworzyć tunel, wym. 76 x 80 x 36 
cm; 
– Klocki budowlane duże – Klocki charakteryzują się ogromną 
różnorodnością kształtów, dzięki czemu pozwalają tworzyć 
ciekawe budowle. Dostępne są w poręcznym kartoniku o dł. 
41 cm z rączką, wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm, 75 
klocków; 
– Klocki budowlane – klocki z różnorodnością kształtów. Do 
zestawu dołączone nadwozia, podwozia i koła, które 
umożliwiają złożenie jeżdżących pojazdów. Wym. od ok. 2,5 x 
5 cm do 7 x 5 cm, 300 szt.; 
– Mały doktor – zestaw medyczny zawierający lekarską torbę 
z miękkiego materiału, dzięki czemu wszystkie potrzebne 
przyrządy wygodnie się w nią mieszczą. Kolorystyka zabawek 
jest w żywych kolorach, za pomocą stetoskopu można 
usłyszeć bicie serca. W zestawie: stetoskop, przyrząd do 
pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do badania 
ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska, 
wym. torby ok. 15 x 17 cm, dł. elem. od 5 do 35 cm, od 3 lat. 
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2 Zabawki 

Kasa sklepowa – Wykonana z tworzywa sztucznego, z 
działającym kalkulatorem, mikrofonem i świecącym na 
czerwono skanerem, a także wagą, zawiera 3 baterie AA (R6), 
mini koszyczek na zakupy, sałata, cytryna, kiść winogron, 
musztarda, mleko, woda, sok owocowy, kupony, monety, 
banknoty, karta płatnicza, wym. 37 x 17,5 x 15 cm; 
– Pieniądze – kopie papierowych banknotów do celów 
edukacyjnych i zabawy, 5 nominałów (10, 20, 50, 100, 200 zł) 
po 25 szt., wym. od 11 x 5,5 cm do 13,5 x 6,5 cm; 
– Jajka w wytłoczce – jaja umieszczone w kartonowej 
wytłoczce, 6 szt., wym. 15 x 10 cm; 
– Kosz na zakupy z 18 elementami – imitacjami artykułów 
spożywczych, które mogą służyć zarówno do nauki liczenia, 
jak i zabawy w sklep, wym. 21,5 x7,5 cm; 
– Farma – dwupiętrowa farma wyposażona jest w windę, 
dźwig, otwierane drzwi, traktor z przyczepą oraz w 
zwierzątka. Dodatkowo do zestawu dołączono barwną 
wycinankę. Specjalny uchwyt w dachu umożliwia wygodne 
przenoszenie złożonej zabawki, wym. opakowania 59 x 39 x 
15 cm. 
– Laleczka z akcesoriami do robienia fryzur, dł. 28 cm– 
2 szt; 
– Lalka z nocnikiem, butelką i kubkiem, która pije i siusia, dł. 
27 cm – 2 szt; 
– Lalka płacząca – Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka, 
dł. 25 cm; 
– Lalka szmaciana dziewczynka – miękka lalka do przytulania, 
dł. 36 cm – 2szt; 
– Lalka szmaciana chłopiec – miękka lalka do przytulania, dł. 
46 cm; 
– Lalka szmaciana – miękka lalka do przytulania, dł. 46 cm; 
– Laleczka, która uczy jak zawiązać sznurówkę, zapiąć guzik, 
zamek błyskawiczny czy rzep oraz przewlec kawałek 
materiału przez szlufkę. Lalka mówi i płacze, dł. 41 cm; 
– Łóżko drewniane – Drewniane łóżeczko dla lalek, 
Charakteryzujące się gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami, 
wym. 52,5 x 30 x 35 cm. 
 

1 

3 
Warsztat 
z narzędziami 

Zestaw do skręcenia, który usprawnia motorykę rąk, ćwiczy 
koncentrację i uczy pracy w zespole. Części, wkręty i 
narzędzia są całkowicie bezpieczne dla dzieci; wys. 56 cm. 

1 

4 Zestaw kuchenny 

Zestaw obejmuje: 
– Zestaw zawierający dwie uniwersalne szafeczki z 
drzwiczkami, każda z nich może być wykorzystana 
podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka, 
mikrofalowa, lodówka. Niezbędną częścią zabudowy 
kuchennej jest również zlewozmywak z kranem i pokrętłami, 
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dwupalnikowa kuchenka oraz mini-lada do podawania 
przyrządzonych przez dzieci potraw, a także półeczki do 
przechowywania przyborów kuchennych, wym. 113 x 36 x 85 
cm; 
– Akcesoria kuchenne z czajnikiem dla dzieci, z tworzywa – 
Zestaw przyborów kuchennych: rondel, czajnik, patelnia, 2 
łopatki do mieszania potraw, dł. elem. do 18 cm. 

 
 
Uwaga 
1. Wykonawca dostarczy wyposażenie na własny koszt do Przedszkola Gminnego w Tczowie: 
a) Dostarczone wyposażenie, winno być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, wolne 
od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania 
w przedszkolach. 
b)Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać 
odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości 
i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
Wymagany okres gwarancji: zgodnie z treścią umowy, a na pozostałe pomoce – min. 12 
m-cy (jeżeli dotyczy). 
c) W przypadku wskazania w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu, 
że do realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów, lub 
nazwy własne, Zamawiający informuje, że dopuszcza oferty równoważne, co oznacza, że dopuszcza 
się dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu o nie gorszych parametrach niż opisywane 
w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej 
takie jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub lepsze. 
d) Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 
 


