Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 04.10.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa zabawek
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”
ZESTAWIENIE ZABAWEK
lp.

nazwa

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja

ilość

jm.

1.

mini domek wiosna






zestaw: domek + akcesoria
domek-kwiatek
domek wykonany z weluru
akcesoria: kwiatek, grzybki, gąsienica, ślimak, pszczoła, motyl,
biedronka itp.
 akcesoria wykonane z drewna
 wymiary domku: 15 x 15 cm (+/- 2 cm)
 wymiary akcesoriów: 3-12 cm

2

kpl.

2.

nakładanka – las

 nakładanka edukacyjna
 tematyka: las
 nakładanka polegająca na dopasowywaniu zwierzątka do właściwego
kształtu
 kolorowe elementy z uchwytami
 min. 4 figurki zwierząt
 wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

3.

nakładanka –
zwierzątka domowe
i w gospodarstwie

 nakładanka edukacyjna
 tematyka: zwierzątka domowe i w gospodarstwie
 nakładanka polegająca na dopasowywaniu zwierzątka do właściwego
kształtu
 materiał: drewno (zwierzątka), filc (mata)
 wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.
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4.

sześcian z labiryntem

 sześcian z labiryntem
 kostka do ćwiczeń manipulacyjnych
 2 części: sześcian z ksylofonem, zegarem, przesuwankami i liczydłem
oraz labirynt z koralikami
 wymiary sześcianu: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)
 wysokość całkowita: 35 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

5.

lalka z suszarką

 lalka w komplecie z przyborami do makijażu lub układania włosów
 lalka wydająca dźwięki
 długość: 25 cm (+/- 3 cm)

4

kpl.

6.

drewniane lalki
do domków







4

kpl.

7.

statek piracki






piaskownica wewnętrzna
kształt: statek piracki
piaskownica + wodny stół
mechanizm do tworzenia sztucznych fal, opuszczana kotwica,
maszt z bocianim gniazdem dla pirata, ślizgi wodne i armatka pryskająca
strumieniem wodnym
 wymiary: 100 x 70 x 80 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

8.

warsztat budowniczego






2

kpl.

drewniane lalki do domków
lalki z giętkimi rękoma i nogami
lalki w ubrankach
zestaw: min. 4 szt.
wysokość: 10 cm (+/- 2 cm)

drewniany warsztat budowniczego
zestaw w kształcie krzesła + elementy
min. 35 drewnianych lub plastikowych elementów
wymiary: 55 x 30 x 80 cm (+/- 5 cm)
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9.

przesuwanka –
matematyczne drzewko








przesuwanka edukacyjna – matematyczne drzewo
do zadań matematycznych
drzewo wyryte w drewnianej podstawie
do przesuwania kulek za pomocą pałeczki zakończonej magnesem
możliwość sortowania kuleczek zgodnie z kolorami lub ilością
wymiary: 40 x 40 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

10.

wózek dla lalek –
trójkołowy






wózek dla lalek
wózek 3-kołowy: jedno koło na przodzie, dwa koła w tyle
wózek bez zadaszenia
wymiary: 60 x 35 x 55 cm (+/- 5 cm)

4

szt.

11.

fakturowe puzzle

 puzzle drewniane
 do zabawy polegającej na dobieraniu konkretnego przedmiotu
lub zwierzątka do odpowiadającego mu wzoru lub zestawu kolorów
 wymiary: 30 x 30 cm (+/- 3 cm)

3

kpl.

12.

układanka –
kto gdzie mieszka?

 drewniana układanka
 układanka polegająca na dopasowaniu obrazków: zwierzątka i jego
miejsca, w którym mieszka
 wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)

3

kpl.

13.

układanka –
kto, co je?

 drewniana układanka
 układanka polegająca na dopasowaniu obrazków: zwierzątka i jego
pożywienia
 wymiary: 20 x 20 cm (+/- 3 cm)

3

kpl.
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14.

gra memino –
przeciwieństwa

 gra edukacyjna
 gra składająca się z kartoników, na których przedstawiono pary
przeciwieństw
 zadanie uczestników polegające na odnalezieniu pary, a później
nazwanie jej
 w zestawie: min. 24 elementów (12 par)

2

kpl.

15.

klocki wesołe
miasteczko







2

kpl.

16.

gra –
poznajemy zawody

 gra – loteryjka
 do nauki nazw zawodów i ich atrybutów
 elementy zestawu – co najmniej:
 6 plansz
 ruletka
 36 kartoników z narzędziami
 wymiary planszy: 18 x 12 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

17.

gra –
skoczne żabki

 gra skaczące żabki
 zasady: głodne żabki skaczą z jednej lilii na drugą i zjadają latające
wkoło komary
 elementy zestawu – co najmniej:
 4 żaby
 48 kart
 skacząca żaba
 4 lilie
 plansza

1

kpl.

kolorowe klocki
materiał: drewno kauczukowe lub brzozowe
tematyka: wesołe miasteczko
w zestawie: min. 85 elementów
wymiary: 5 x 5 x 5 cm (+/- 1 cm)
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18.

układanka skojarzenia






układanka skojarzenia
układanka do nauki nazywania i klasyfikowania różnych przedmiotów
min. 24 trójdzielne kartoniki
wymiary kartoników: 12 x 4 cm (+/- 1 cm)

2

kpl.

19.

gra –
balansujący delfin






gra balansujący delfin
gra polegająca na ułożeniu tulejek na brzuchu kołyszącego się delfina
wymiary delfina: 17 x 12 cm (+/- 2 cm)
min. 18 elementów

1

kpl.

20.

gra –
zgadnij kto to?

 gra edukacyjna
 zasady: jak najszybciej odnaleźć właściwą twarz wśród wielu innych
 zestaw – co najmniej:
 48 plastikowych ramek
 2 plansze
 2 arkusze z postaciami
 4 podpórki
 4 znaczniki postaci
 2 znaczniki punktacji
 wymiary: 25 x 25 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

21.

wózek
głęboki z nosidełkiem

 wózek dla lalek
 wózek posiadający wyciąganą gondolą z mini „bagażnikiem”
 wymiary: 60 x 35 x 65 cm (+/- 3 cm)

4

szt.
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22.

lalka

 lalka wydająca dźwięki
 długość: 30 cm (+/- 3 cm)

6

szt.

23.

lalka

 lalka do nauki czynności: jak zawiązać sznurówkę, zapiąć guzik, zamek
błyskawiczny, rzep i przewlec kawałek materiału przez szlufkę
 lalka mówiąca i płacząca
 długość: 40 cm (+/- 3 cm)

4

szt.

24.

lalka dziewczynka
z ubrankiem

 miękka lalka do przytulania
 możliwość poznania podczas zabawy z lalką różnych rodzajów zapięć:
guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki itp.
 zestaw ubrań dla lalek (dziewczynka)
 długość: 50 cm (+/- 3 cm)

4

kpl.

25.

lalka chłopiec
z ubrankiem

 miękka lalka do przytulania
 możliwość poznania podczas zabawy z lalką różnych rodzajów zapięć:
guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki itp.
 zestaw ubrań chłopięcych
 długość: 50 cm (+/- 3 cm)

4

kpl.

26.

lalka szmaciana

 miękka lalka do przytulania
 długość: 60 cm (+/- 3 cm)

4

szt.
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27.

lalka szmaciana

 miękka lalka do przytulania
 długość: 45 cm (+/- 3 cm)

4

szt.

28.

lalka szmaciana

 miękka lalka do przytulania
 długość: 45 cm (+/- 3 cm)

4

szt.

29.

lalka szmaciana

 miękka lalka do przytulania
 długość: 45 cm (+/- 3 cm)

4

szt.

30.

lalka z wózkiem

 lalka w składanym wózku i z gryzakiem
 zestaw akcesoriów
 długość: 30 cm (+/- 3 cm)

4

kpl.

31.

zestaw z pitą

 zestaw – co najmniej: 2 połówki pity + 14 dodatków spożywczych
 materiał: drewno i filc

2

kpl.
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32.

zestaw sprzętu
kuchennego

 zestaw kuchennych sprzętów: ekspres do kawy, blender i mikser
 sprzęty wydające dźwięk i ze świecącymi światełkami
 wymiary:
blender: 10 x 15 x 20 cm (+/- 3 cm)
ekspres: 20 x 10 x 20 cm (+/- 3 cm)
mikser: 20 x 10 x 20 cm (+/- 3 cm)

3

kpl.

33.

produkty spożywcze

 produkty spożywcze do zabawy i do nauki ułamków
 min. 8 produktów spożywczych
 każdy produkt dzielący się na części (służący do wyjaśnienia
zagadnienia ułamków)

2

kpl.

34.

zestaw kuchenny

 zestaw zawierający co najmniej 13 elementów: czajnik, rondel, naczynie
do odcedzania, patelnię, patelnię teflonową, wok, naczynie żaroodporne,
łyżkę, łopatkę, cedzak, sitko
 wymiary: od 8 x 8 cm (+/- 2 cm) do 10 x 18 cm (+/- 2 cm)

3

kpl.

35.

zestaw żywności
do zabawy

 zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych do zabawy
 materiał: tworzywo sztuczne
 min. 120 elementów w zestawie

4

kpl.
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36.

walizka ze śniadaniem

 zestaw obejmujący – co najmniej:
 walizka z rączką
 produkty spożywcze – 10 szt.
 przybory kuchenne – 5 szt.
 wymiary walizki: 20 x 15 x 8 cm (+/- 2 cm)

4

kpl.

37.

zestaw szefa kuchni

4

kpl.

38.

zestaw sałatkowy

 produkty spożywcze wykonane z drewna i filcu
 w zestawie – co najmniej:
 nóż
 warzywa do przecięcia na pół
 grzybki
 jajko
 plasterki sera
 bagietka
 tosty
 pizza
 wymiary: do 20 x 12 cm (+/- 2 cm)
 produkty spożywcze wykonane z drewna i filcu
 w zestawie – co najmniej: oliwa, ocet, pieprz, łyżka, widelec, miska,
30 produktów spożywczych
 wymiary: do 10 x 10 cm (+/- 2 cm)

3

kpl.

39.

zestaw
herbatka dla dwojga

 zestaw naczyń
 materiał: drewno
 elementy zestawu – co najmniej:
 taca
 2 kubki
 2 podstawki
 herbata
 cukierniczka
 dzbanek
 dzbanek na mleko
 wymiary: do 20 x 15 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.
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40.

zestaw obiadowy

41.

bagietka – zestaw

42.

zestaw do herbaty

43.

44.

taca z naczyniami

drzewo labirynt

 zestaw obiadowy dla min. 4 osób:
 4 widelce
 4 noże
 4 łyżki
 4 kubeczki
 4 talerze
 rondel z przykrywką
 wymiary elementów: do 15 cm
 zestaw produktów spożywczych
 elementy drewniane i filcowe
 min. 12 elementów
 wymiary elementów: do 10 cm

4

kpl.

3

kpl.






2

kpl.

3

kpl.




kolorowy serwis do herbaty
materiał: aluminium
kolor: różowy
skład serwisu – co najmniej:
 4 talerzyki
 4 podstawki
 4 kubki
 dzbanek
 taca
wymiary elementów: 5-10 cm
wymiary tacy: 25 x 15 cm (+/- 3 cm)
taca z naczyniami
elementy zestawu – co najmniej: łyżeczki, filiżanki z podstawkami,
cukiernica i dzbanek
materiał: tworzywo sztuczne
wymiary tacy: 30 x 30 cm (+/- 3 cm)






drewniane drzewko – labirynt
do toczenia kulek po labiryncie wprawiając je w ruch za pomocą ptaszka
elementy zestawu – co najmniej: 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko
wymiary: 20x 25x 35 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.
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45.

sorter kształtów

 sorter kształtów
 do zabawy polegającej na nałożeniu odpowiednich klocków
na odpowiednie drążki
 min. 16 elementów
 wymiary: 20 x 10 x 25 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

46.

wagoniki
z kolorowymi klockami

 pociąg nakładanka z kolorowymi klockami
 w zestawie: min. 17 elementów
 wymiary: 40 x 10 x 20 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

47.

labirynt

 metalowy labirynt na drewnianej podstawie
 do przesuwania koralików po metalowych prętach
 wymiary: 35 x 25 x 40 cm (+/- 3 cm)

1

szt.

48.

puzzle 3 w 1 –
domek na drzewie






2

kpl.

49.

gra memory –
zwierzątka na wsi

 gra edukacyjna – memory
 tematyka: zwierzęta na wsi
 min. 24 elementy o wymiarach 16 x 16 cm

2

kpl.

3-warstwowe drewniane puzzle
motyw: domek na drzewie
min. 12 elementów
wymiary po złożeniu: 25 x 25 cm (+/- 3 cm)
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50.

puzzle 3 w 1 –
domek królika






51.

logiczna układanka –
krecik

52.

53.

2

kpl.

 gra edukacyjna – logiczna układanka
 gra polegająca na odnalezieniu i dopasowaniu postaci i różnych
przedmiotów
 min. 36 elementów
 wymiary podstawy: 30 x 30 cm (+/- 3 cm)
 wymiary elementów: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)

2

kpl.

kosz z produktami

 kosz na zakupy z artykułami spożywczymi
 min. 16 elementów
 wymiary: 30 x 25 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

zestaw dróg i szyn

 zawartość zestawu – co najmniej:
 górski tunel
 lądowisko dla helikoptera
 zjeżdżalnie
 most zwodzony
 5 pojazdów
 11 elementów drogi
 20 elementów trakcji kolejowej
 2 przejazdy kolejowe
 wymiary: 70 x 20 x 40 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

3-warstwowe drewniane puzzle
motyw: domek królika
min. 12 elementów
wymiary po złożeniu: 25 x 25 cm (+/- 3 cm)
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54.

mata – dżungla

 dywanik na gumowym podłożu
 motyw: dżungla
 wymiary: 140 x 70 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

55.

mata z pojazdami







1

kpl.

56.

drewniany parking
miejski

 drewniany parking miejski dla samochodów
 elementy zestawu – co najmniej:
 4-poziomowy garaż z podjazdami i ruchomą windą dla samochodów
 warsztat z podnośnikiem
 lądowisko dla helikopterów
 3 drewniane autka
 1 drewniany helikopter
 wymiary: 60 x 30 x 45 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

57.

skrzynka budowniczego






3

kpl.

dywanik na gumowym podłożu
motyw: miasto i drogi
do zabawy samochodzikami
w komplecie: min. 2 samochodziki
wymiary: 90 x 70 cm (+/- 10 cm)

skrzynka na narzędzia
do zabawy polegającej na skręcaniu i rozkręcaniu elementów
materiał: drewno
elementy w zestawie – co najmniej:
 2 nakrętki
 4 podkładki
 5 h śrub
 młotek
 śrubokręt
 klucz
 wymiary: 25 x 15 x 15 cm (+/- 3 cm)
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58.

samolot pasażerski

 zestaw: samolot i 2 figurki pilotów
 długość: 30 cm (+/- 3 cm)

4

kpl.

59.

pojazdy ratunkowe

 pojazdy ratunkowe z efektami świetlnymi i dźwiękowymi
 wymiary: 15 x 10 x 10 cm (+/- 2 cm)

8

szt.

60.

mini auta wyścigówki

 zestaw min. 4 aut wyścigowych
 długość: 5 cm (+/- 1 cm)

4

kpl.

61.

małe jeżdżące
zwierzątka

 drewniane pojazdy
 pojazdy w kształcie zwierzątek lub samochodów wyścigowych
 wymiary: 8 x 5 x 5 cm (+/- 1 cm)

10

szt.

62.

laweta niebiesko-biała

 zestaw: samochód-laweta + 2 mniejsze auta
 naczepa do przewozu samochodów z opuszczaną rampą pozwalającą
umieścić samochody wewnątrz
 wymiary: 70 x 20 x 25 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

63.

mały konik






2

szt.

konik – bujaczek
zabawka pełniący funkcję bujaka, odpychacza i do ciągnięcia
konik wydający dźwięki
wymiary: 70 x 45 x 60 cm (+/- 5 cm)
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64.

zestaw szpital

 elementy zestawu – co najmniej: szpitalne łóżko, kroplówka,
lekarska walizka, EKG, lekarz, pielęgniarka i pacjent
 zestaw znajdujący się w drewnianym opakowaniu przypominającym
szpital
 materiał: drewno
 wymiary elementów: do 10 cm
 wymiary: 20 x 20 x 20 cm (+/- 4 cm)

2

kpl.

65.

zestaw piracki

 drewniany statek piracki
 elementy – co najmniej:
 figurki piratów
 skrzynia skarbów
 armata
 kotwica
 rekin
 wymiary statku: 30 x 15 x 25 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

66.

skrzynka
na owoce i warzywa

 drewniana skrzynka na owoce i warzywa
 wymiary: 15 x 10 x 5 cm (+/- 2 cm)

4

szt.

67.

gąsienica spacerowa







2

szt.

gąsienica spacerowa
do pomocy w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci
materiał: bawełna + wypełniacz poliestrowy
min. 26 uchwytów
długość: min. 6 m
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68.

pudełko na zabawki






kolorowe pudełko na przybory szkolne lub zabawki
motyw: hipopotam
materiał: tworzywo sztuczne
pojemność: 10 l

6

szt.

69.

pojemniki na kółkach
na zabawki







pojemnik na kółkach – wagon
z łącznikiem umożliwiającym łączenie pojemników – wagonów
materiał: tworzywo sztuczne
kolor dowolny
wymiary: 60 x 40 x 35 cm (+/- 5 cm)

8

szt.

70.

klocki konstrukcyjne –
koło zębate






klocki konstrukcyjne: koła zębate
klocki mające różne kształty i rozmiary
min. 70 elementów w zestawie
wymiary elementów: od 3 x 3 cm do 9 x 9 cm

2

kpl.

71.

zestaw klocków
dla dziewczynek






zestaw klocków dla dziewczynek
pastelowe kolory
klocki zapakowane w plastikowy pojemnik
min. 130 elementów w zestawie

2

kpl.

72.

klocki konstrukcyjne









klocki konstrukcyjne
do tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych
materiał: polipropylen
wymiary klocka: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)
min. 400 klocków w zestawie
min. 60 akcesoriów
klocki zapakowane w plastikowe pudełko

1

kpl.
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73.

leśnie miasteczko –
klocki zwierzątka






drewniane klocki
zestaw: zwierzątka, drzewka, kwiatek
min. 24 elementy
wysokość: 10 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

74.

leśnie miasteczko –
klocki






drewniane klocki
tematyka: zwierzątka, leśne miasteczko
wymiary: od 3 x 3 cm do 6 x 3 cm
min. 125 elementów

2

kpl.

75.

gra –
obrazkowe połówki

 gra edukacyjna – kolorowe połówki
 gra polegająca na odgadywaniu właściwego kierunku ułożenia
elementów
 min. 45 elementów z obrazkami podzielonymi na pół
 drewniana podstawa i elementy
 wymiary: 30 x 30 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

76.

bujak foczka

 bujaczek – foczka
 pokrycie wykonane z tkaniny PCV
 wymiary: 60 x 30 x 50 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

77.

cztery pory roku –
loteryjka obrazkowa

 loteryjka edukacyjna – pory roku
 zawartość zestawu – co najmniej:
 3 gry
 2-stronne plansze
 35 kartoników
 wymiary kartoników: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)
 wymiary planszy: 25 x 15 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.
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78.

zestaw edukacyjny –
Bystre Oczko

 gra edukacyjna – bystre oczko
 gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka,
jaki widnieje na wylosowanej plakietce
 zawartość zestawu – co najmniej:
 210 plakietek
 4 plansze

2

kpl.

79.

gra –
Czerwony Kapturek

 gra edukacyjna – Czerwony Kapturek
 gra polegająca na ułożeniu historii z kart
 w zestawie: min. 50 kart

2

kpl.

80.

gra –
Dni tygodnia

2

kpl.

81.

gra –
Cukiereczki

 gra edukacyjna
 zawartość zestawu – co najmniej:
 1 plansza
 4 pionki
 kostka do gry
 60 kart „los”
 4 puzzle po 7 elementów
 wymiary planszy: 35 x 25 cm (+/- 3 cm)
 gra edukacyjna
 gra polegająca na zebraniu z dywanu jak największej liczby
cukiereczków w określonym czasie
 zawartość zestawu – co najmniej:
 mata
 3 kostki
 41 cukierków ze sklejki

1

kpl.

82.

domino –
mały ekolog

 gra edukacyjna
 gra polegająca na dopasowaniu kart z pozytywnymi zachowaniami
do kart z zachowaniami negatywnymi
 min. 48 szt. domina

1

kpl.

strona 18 / 33

83.

domino –
farma

 gra edukacyjna – domino
 gra polegająca na dopasowywaniu identycznych obrazków widocznych
na kartonikach
 min. 28 dwustronnych elementów
 wymiary: 10 x 5 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

84.

domino geometryczne






gra edukacyjna – domino
temat przewodni: figury geometryczne
domino 2-stronne
wymiary: 5 x 10 cm (+/- 1 cm)

2

kpl.

85.

gra –
droga do mojego domu






planszowa gra edukacyjna
temat przewodni: bezpieczna droga do domu
gra ucząca dziecko podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię
zawartość zestawu – co najmniej:
 plansza
 4 pionki
 kostka do gry
 16 kartoników z sygnalizacją

1

kpl.

86.

gra –
Gacek gdzie jesteś?

 gra – loteryjka obrazkowa
 gra polegająca na szukaniu na ilustracjach, gdzie ukryły się przedmioty
namalowane na małych kartonikach
 zawartość zestawu – co najmniej:
 6 plansz
 36 małych obrazków

2

kpl.
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 gra edukacyjna – gąsienica
 zawartość zestawu – co najmniej:
 4 gąsienice
 4 kolorowe, bambusowe łyżki z gumowym ogranicznikiem
 36 kolorowych kulek z liczbami 1-9
 20 kolorowych żetonów
 bambusowa listwa na żetony
 sznurkowa obręcz
 obrazkowa gra edukacyjna
 gra ucząca jak należy dbać o środowisko na przykładzie pary kart
ilustrujących zachowania poprawne oraz złe
 min. 34 karty w zestawie
 wymiary kart: 10 x 10 cm (+/- 2 cm)

1

kpl.

1

kpl.

gra memory –
Jedzenie

 gra edukacyjna – memory
 temat przewodni: jedzenie
 gra ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, logiczne
myślenie i koncentrację, wzbogacająca słownictwo z zakresu jedzenia
 min. 34 elementy (17 par)
 wymiary kart: 10 x 10 cm (+/- 2 cm)

1

kpl.

gra –
Gdzie żyją zwierzęta

 gra edukacyjna – skojarzenia
 gra ucząca gdzie żyją zwierzęta: w gospodarstwie, w puszczy,
na pustyni, na biegunach lub pod wodą
 zawartość zestawu – co najmniej:
 min. 5 figur – wskazujące miejsca, w których żyją zwierzęta
 min. 30 figur – wskazujące zwierzęta
 kostka do gry

2

kpl.

87.

gra –
Gąsienice

88.

quiz –
Czy wiesz jak dbać
o środowisko?

89.

90.
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91.

gra –
Mały Ekolog

 edukacyjna gra planszowa
 tematyka: zagadnienia związane ze środowiskiem
 gra ucząca jak funkcjonuje ekosystem, zasoby wody, energii i cykl
wodny
 zawartość gry – co najmniej:
 plansza do gry
 4 postacie
 kostka do gry

1

kpl.

92.

gra –
5 zmysłów

 obrazkowa gra edukacyjna – zmysły
 gra rozwijająca umiejętność obserwacji, sortowania i dopasowywania
zdjęć do symboli przedstawiających 5 zmysłów człowieka
 zawartość zestawu – co najmniej:
 35 zdjęć
 5 kart z symbolami zmysłów
 wymiary zdjęć: 20 x 15 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

93.

gra –
Rybki

 gra polegająca na łowieniu rybek za pomocą wędek
 zawartość zestawu – co najmniej:
 staw
 10 elementów z magnesem
 2 wędki
 wymiary elementów: 5 cm (+/- 1 cm)

3

kpl.

94.

gra –
Odkrycia

 edukacyjna gra planszowa
 tematyka: różne sceny wzięte z życia
 zawartość gry – co najmniej:
 plansza do gry
 30 kart ilustrowanych
 4 karty do zadawania pytań
 2 karty do indywidualnej historii
 4 pionki
 kostka do gry

1

kpl.
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95.

gra memory –
Państwa świata

 gra edukacyjna – memory
 tematyka: państwa świata
 zawartość zestawu – co najmniej: 80 kartoników przedstawiających
40 flag państw świata

1

kpl.

96.

gra z kuleczkami

 edukacyjna gra zręcznościowa
 gra polegająca na przeniesieniu kulek w wybranym kolorze
z lub do wiszącego nad platformą gniazda
 materiał: drewno
 zawartość gry – co najmniej:
 platforma z dołkami na każdym boku
 po 15 kulek z otworami w 4 kolorach
 wymiary platformy: 35 x 35 x 45 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

97.

gra –
Idziemy na zakupy

 edukacyjna gra matematyczna
 zawartość gry – co najmniej:
 12 kart – wózków
 55 kart z zabawkami
 75 monet

1

kpl.

98.

gra –
Kształty

 planszowa gra edukacyjna – kształty
 gra polegająca na odnajdywaniu elementów z odpowiednimi figurami
na podstawie tego, które z nich zostały wylosowane przy pomocy kostek
 zawartość gry – co najmniej:
 mata
 3 kostki
 41 tafelków

1

kpl.

99.

logiczne układanki

 zestaw min. 4 układanek logicznych opartych o system współrzędnych
gry
 min. 16 szt. tabliczek
 wymiary tablicy: 40 x 30 cm (+/- 5 cm)
 wymiary tabliczek: 5 x 7 cm (+/- 1 cm)

1

kpl.
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100. logiczne układanki

 zestaw min. 4 układanek logicznych opartych o system współrzędnych
gry
 min. 16 szt. tabliczek
 wymiary tablicy: 40 x 30 cm (+/- 5 cm)
 wymiary tabliczek: 5 x 7 cm (+/- 1 cm)

1

kpl.

101. logiczne układanki

 gra edukacyjna – logiczne układanki
 4 platformy o różnym stopniu trudności
 zadaniem gracza jest dopasowanie drewnianych kart do odpowiedniego
miejsca na platformie:
 platforma 1 – osoby i emocje
 platforma 2 – owoce i miejsce ich położenia
 platforma 3 – obiekty i kierunki położenia
 platforma 4 – dobieranie w pary figur geometrycznych
 zawartość – co najmniej:
 4 drewniane, ilustrowane platformy
 64 drewniane karty
 wymiary podstawy: 25 x 25 cm (+/- 5 cm)
 gra edukacyjna – memory
 tematyka: farma
 gra polegająca na odnalezieniu 2 identycznych obrazków
 elementy wykonane z grubej tektury
 min. 34 elementy
 wymiary elementu: 8 x 8 cm (+/- 2 cm)

1

kpl.

2

kpl.







1

kpl.

102. gra memo –
farma

103. gra memo –
Bezpieczeństwo

gra edukacyjna – memory
tematyka: bezpieczeństwo
min. 32 drewniane płytki
wymiary: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)
płytki z ilustracjami przedstawiającymi dobre i niebezpieczne
zachowanie w różnych okolicznościach
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104. gra memory –
zwierzątka na wsi






105. gra –
oszczędzamy energię

gra edukacyjna – memory
tematyka: zwierzątka na wsi
min. 24 kartonowe elementy
wymiary elementu: 15 x 15 cm (+/- 2 cm)

1

kpl.

 obrazkowa gra edukacyjna
 6 historii przedstawiających przygody dzieci, które uczą się jak sposób
oszczędzać energię i wodę
 każda opowieść ilustrowana na min. 5 kartach
 min. 30 kart
 wymiary kart: 15 x 15 cm (+/- 2 cm)

1

kpl.

106. gra –
znaki drogowe

 edukacyjna gra pamięciowa
 tematyka: znaki drogowe
 gra polegająca na zapamiętaniu odkrywanych kolejno par obrazków
i ich położenia
 min. 70 kart (35 par)
 wymiary kart: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)

2

kpl.

107. gra –
piramida zdrowego
żywienia

 edukacyjna gra planszowa – puzzle
 gra przedstawiająca zasady prawidłowego odżywiania się
 zawartość gry – co najmniej:
 plansza
 54 kartoniki z symbolami produktów spożywczych
 kostka do gry
 wymiary planszy: 70 x 45 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

108. gra –
pirackie łamigłówki

 edukacyjna gra strategiczna
 gra polegająca na jak najszybszym odnalezieniu pirackich skarbów
ukrytych na wyspie

1

kpl.
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 edukacyjna gra zręcznościowa
 gra polegająca na ustawieniu na płytkach jak najwyższej wieży
z krążków o wylosowanych kolorach
 zawartość zestawu – co najmniej:
 16 płytek z kolorowymi kółkami
 62 elementów
 kostka do gry
 elementy w min. 6 kolorach
 wymiary elementów:
 średnica: 2,5 cm (+/- 0,5 cm)
 wysokość: 1,5 cm (+/- 0,5 cm)
 obrazkowa gra edukacyjna
 gra polegająca na tworzeniu portretów z dostępnych w zestawie
elementów
 zawartość gry – co najmniej:
 48 elementów
 16 kart zadań

1

kpl.

1

kpl.

111. gra –
Hop Hop Frog

 edukacyjna gra zręcznościowa
 tematyka: skacząca żabka
 materiał: tworzywo sztuczne, tektura

2

kpl.

112. przybijanka –
łąka






2

kpl.

109. gra –
piramidka

110. gra –
Portrety

drewniana przybijanka
tematyka: łąka
do tworzenia obrazków z drewnianych elementów przybijanych do korka
zawartość zestawu – co najmniej:
 tablica korkowa
 młotek
 5 tabliczek z instrukcjami
 40 pinezek
 39 elementów do konstruowania
 wymiary tablicy korkowej: 20 x 15 cm (+/- 3 cm)
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113. przybijanka –
rakiety






1

kpl.

1

kpl.






drewniana przybijanka
tematyka: rakiety
do tworzenia obrazków z drewnianych elementów przybijanych do korka
zawartość zestawu – co najmniej:
 tablica korkowa
 młotek
 5 tabliczek z instrukcjami
 40 pinezek
 25 elementów do konstruowania rakiet
wymiary tablicy korkowej: 20 x 15 cm (+/- 3 cm)
drewniana przybijanka
do tworzenia własnych konfiguracji z drewnianych kształtów za pomocą
pinezek
zawartość zestawu – co najmniej:
 4 tablice korkowe
 4 drewniane młoteczki
 4 karty wzorów
 200 drewnianych kształtów
 250 pinezek
wymiary tablicy korkowej: 20 x 15 cm (+/- 3 cm)
drewniana przybijanka
kulka i min. 6 walców umieszczonych na podstawce
wymiary: 20 x 20 x 15 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

116. mini labirynt –
przesuwanka






labirynt – przesuwanka z misiem
przesuwanka pozwalająca dziecku ubrać misia w różne stroje
materiał: drewno
wymiary: 30 x 25 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

117. labirynt z magnesem –
zoo

 magnetyczny labirynt
 motyw obrazka: zoo
 doć przeprowadzenia kulki po labiryncie za pomocą magnetycznego
rysika
 wymiary: 40 x 35 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

114. przybijanka –
zestaw






115. młoteczkowa zabawa
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118. magnetyczny stół
z labiryntem

 magnetyczny stół z labiryntem
 materiał: sklejka, płyta pleksi
 wymiary: 40 x 30 x 20 cm (+/- 5 cm)

1

szt.

119. układanka –
owocowa wieża

 układanka przestrzenna – owocowa wieża
 min. 60 elementów
 wymiary: 15 x 15 x 30 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

120. skrzyneczka pogoda

 drewniana skrzyneczka z otworami
 tematyka: pogoda
 skrzyneczka z wyciętymi kształtami i min.12 pomalowanych figur
pasujących do wyciętych otworów skrzynki
 wymiary: 20 x 20 x 8 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

121. sorter geometrycznych
kształtów

 sorter kształtów
 zabawka składająca się ze specjalnej, trójwymiarowej formy z wyciętymi
otworkami w różnych kształtach
 wymiary: 20 x 15 x 15 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

122. Arka Noego






1

kpl.

Arka Noego z ładownią i zestawem zwierząt
materiał: drewno
w zestawie – co najmniej: statek, 14 zwierzątek, figurki Noego z żoną
wymiary: 25 x 15 x 20 cm (+/- 3 cm)
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123. skrzyneczka kształtów
zwierzęta






2

kpl.

1

kpl.



drewniana skrzyneczka z kształtami
klocki z grafiką zwierząt
materiał: drewno kauczukowe i płyta MDF
zestaw obejmujący – co najmniej:
 4 elementy do przekładania
 8 tabliczek – ścian kostki
 13 elementów
wymiary kostki: 20 x 20 x 15 cm (+/- 2 cm)
drewniane puzzle w kształcie sześcianu
motyw: farma
zestaw obejmujący – co najmniej:
 9 elementów do nakładania
 4 karty pomocnicze
wymiary klocka: 5 x 5 cm (+/- 1 cm)

125. wagoniki z kolorowymi
klockami






kolorowy drewniany pociąg
wagoniki z kolorowymi klockami do nakładania
w zestawie min. 17 elementów
wymiary: 40 x 10 x 20 cm (+/- 3 cm)

1

kpl.

126. bucik do wiązania







bucik do nauki wiązania
bucik ze sznurówką
wymiary: 20 x 10 x 10 cm (+/- 2 cm)
długość sznurówki: 120 cm (+/- 10 cm)
materiał: tworzywo sztuczne

2

szt.

127. zabawne przewlekanki

 kolorowe przewlekanki
 zestaw drewnianych postaci do ćwiczeń motoryki rąk –
obejmujący co najmniej:
 4 zwierzątka
 2 guziczki
 4 sznurki
 wymiary: 10 x 15 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

124. puzzle sześciany –
Farma
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128. słomki konstrukcyjne

 zestaw słomek konstrukcyjnych
 materiał: tworzywo sztuczne
 z łącznikami pozwalającymi na łatwe i wielokrotne łączenie słomek
ze sobą służą do tworzenia różnych form
 min. 800 elementów w zestawie
 długość: 20 cm (+/- 2 cm)
 średnica: 0,7 cm (+/- 0,1 cm)

1

kpl.

129. zestaw budowniczego

 zestaw drewnianych klocków konstrukcyjnych
 zawartość zestawu – co najmniej: wkręty, nakrętki, śruby, podkładki,
śrubokręt i klucz
 długość: do 10 cm
 min. 62 elementy w zestawie

2

kpl.

130. pojazdy – warsztat
pracy

 zestaw do skręcania
 zawartość zestawu – co najmniej: podkładka, śruby, klucz, śrubokręt,
4 auta
 wymiary: 30 x 20 cm (+/- 3 cm)

2

kpl.

131. mini puzzle –
niedźwiadek






mini puzzle dziecięce
motyw obrazkowy: niedźwiadek
min. 16 elementów
rozmiar układanki po ułożeniu: 20 x 20 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

132. mini puzzle –
zajączek






mini puzzle dziecięce
motyw obrazkowy: zajączki
min. 16 elementów
rozmiar układanki po ułożeniu: 20 x 20 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.

133. mini puzzle –
sówki






mini puzzle dziecięce
motyw obrazkowy : sówki
min. 16 elementów
rozmiar układanki po ułożeniu: 20 x 20 cm (+/- 2 cm)

2

kpl.
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134. układanka –
4 pory roku






135. puzzle – safari

drewniane warstwowe układanki
układanka 4-warstwowa
każda warstwa obrazuje inną porę roku
min. 54 elementy

2

kpl.

 puzzle edukacyjne
 tematyka: safari
 puzzle przedstawiające zwierzęta egzotyczne – m.in. zebra, żyrafa,
hipopotam itp.
 min. 40 elementów
 wymiary po złożeniu: 100 x 35 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

136. puzzle warstwowe –
pożar







1

kpl.

137. magnetyczne ubranka –
księżniczki

 magnetyczna ubieranka
 możliwość ubrania księżniczki w ubrania przyczepiane do postaci
za pomocą magnesów
 min. 50 elementów ubrania
 wymiary: 25 x 10 cm (+/- 3 cm)

3

kpl.

138. magnetyczna układanka

 magnetyczna ubieranka
 możliwość ubrania dziewczynki w ubrania przyczepiane do postaci
za pomocą magnesów
 wysokość: 35 cm (+/- 5 cm)
 52 elementy stroju i akcesoriów

2

kpl.

puzzle edukacyjne
materiał: sklejka lakierowana
tematyka: akcja ratunkowa straży pożarnej
min. 58 elementów
wymiary: 30 x 20 cm (+/- 5 cm)
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139. klocki – geometryczne
kształty








140. karty zadań






zestawy kolorowych drewnianych klocków
kształt figur geometrycznych
do układania na kartach zadań
min. 250 elementów
wymiary (+/- 0,5 cm): od 2 x 2 cm do 5 x 5 cm
grubość: 1 cm (+/- 0,2 cm)

2

kpl.

zestaw dwustronnych kart zadań
wykonane z grubego, lakierowanego kartonu
wzory na kartach o 2 stopniach trudności
wykorzystywane do układania wzorów z klocków o różnych kształtach
figur geometrycznych
 min. 20 kart
 format: A4

2

kpl.

141. mozaika






2

kpl.

142. mozaika z napami

 układanka – kolorowa mozaika
 składająca się z podstawy do wpinania wraz z napami
 do odtwarzania lub tworzenia obrazków i ciągów elementów
z wybranych kształtów i kolorów
 zawartość zestawu – co najmniej:
 100 nap w 4 kolorach o średnicy 3,5 cm (+/- 0,5 cm)
 2 podstawy o wymiarze 30 x 20 cm (+/- 3 cm)
 18 kart z zadaniami
 drewniany domek
 domek posiadający co najmniej 6 pokoi i ruchome schody
 domek wyposażony w co najmniej: mebelki do kuchni, łazienki,
sypialni i salonu
 wymiary: 60 x 30 x 75 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

2

kpl.

143. domek z wyposażeniem

kolorowa mozaika
do ustawiania różnej wielkości kołeczków w perforowaną podkładkę
min. 600 kołeczków w min. 3 wielkościach
wymiar podkładki: 20 x 15 cm (+/- 3 cm)
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144. kanion z blatem

145. parking

146. bujak konik

147. stragan sklepowy
z akcesoriami

 kanion z blatem
 duży stół z wbudowanymi wielopoziomowymi trasami samochodowymi
i kolejowymi
 drogi i tory zamontowane w stole na stałe
 regulowane nogi
 zestaw akcesoriów – co najmniej:
 3-częściowy zestaw kolejowy
 2 samochody
 7 zdejmowanych mostów
 naklejane elementy krajobrazu
 wymiary: 120 x 65 cm (+/- 5 cm)
 zawartość zestawu – co najmniej:
 3-piętrowa spiralna rampa do zjeżdżania
 garaż z parkingiem
 przesuwana winda
 myjnia samochodowa z ruchomą szczotką
 stacja paliw
 lądowisko dla helikopterów
 helikopter
 5 samochodzików
 sygnalizacja świetlna
 wymiary: 90 x 40 x 60 cm (+/- 5 cm)
 bujaczek do zabaw i odpoczynku
 wizerunek konia
 pokrycie wykonane z tkaniny PCV
 wymiary: 130 x 30 x 100 cm (+/- 5 cm)

1

kpl.

2

kpl.

1

szt.







1

kpl.

stragan sklepowy z akcesoriami
wyposażony w kasę i wagę
wykonany z drewna
zestaw zawierający imitacje banknotów i monet
wymiary: 75 x 35 x 115 cm (+/- 5 cm)
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148. aktywny stolik rafa
koralowa

 aktywna rafa koralowa
 stolik, na którym znajduje się duży labirynt, a na ściankach różne
elementy manipulacyjne
 wymiary: 75 x 75 x 100 cm (+/- 5 cm)

Mogące wystąpić w opisach nazwy własne mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego.
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1

kpl.

