Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 09.11.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa zabawek i wyposażenia placu zabaw
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”
ZESTAWIENIE ZABAWEK – część I
lp.

nazwa

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja

ilość

jm

1.

Lalka baletnica

 miękka lalka
 lalka w stroju baletnicy
 wysokość: 50 cm (+/- 5 cm)

2

szt.

2.

Wózek gondola

 wózek głęboki dla lalek
 pod gondolą schowek na drobiazgi
 pokrowiec w zestawie
 wózek przeznaczony dla lalek o wysokości 40-50 cm
 wymiary: 50x35x55 cm (+/- 5 cm)

4

szt.

3.

Lalka

 lalka typu „bobas”
 lalka śpiewająca piosenki, mówiąca, witająca się, prosząca o przytulenie
i ukołysanie do snu, zachęcająca do zabawy itp.
 wysokość: 45 cm (+/- 5 cm)

4

szt.

4.

Rowerek

 rowerek bez pedałów, rowerek typu biegowy
 drewniana rama
 ograniczony skręt kierownicy
 2 koła o średnicy 28 cm (+/- 3 cm)
 maksymalne obciążenie: 20 kg (+/- 2 kg)
 siedzisko z regulacją wysokości
 minimalna wysokość siodełka od podłoża: 30 cm (+/- 3 cm)
 maksymalna wysokość siodełka od podłoża: 45 cm (+/- 3 cm)

2

szt.
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5.

Jeździk – quad

 jeździk na 4 kółkach
 jeździk do poruszania się poprzez odpychanie się nogami
 udźwig: 50 kg (+/- 5 kg)
 wymiary: 65x40x30 cm (+/- 5 cm)

2

szt.

6.

Kolejka ze wzgórzem

 kolejka górska z dźwigiem, dworcem kolejowym, mostami i wiaduktami
 w zestawie – co najmniej: samochody, pojazdy użytkowe, robotnicy
i wioska
 min. 110 elementów w zestawie

2

kpl.

7.

Jeździk – motocykl policyjny

 jeździk stylizowany na motocykl policyjny
 pojazd pełniący funkcję rowerka biegowego
 wymiary: 65x40x30 cm (+/- 5 cm)

2

szt.

8.

Jeździk

 jeździk na 3 kółkach
 jeździk stylizowany na skuter
 pojazd do poruszania się poprzez odpychanie się nogami
 wymiary: 75x45x40 cm (+/- 5 cm)

2

szt.

9.

Koń na biegunach

 zaokrąglone kształty konia
 wysokie oparcie
 uchwyty do trzymania
 nisko osadzone siodełko
 wymiary: 85x30x45 cm (+/- 5 cm)
 kolor: różowy lub czerwony

2

szt.

10.

Budynek gospodarczy
dla zwierząt

 2-piętrowa, drewniana farma z podwórkiem i figurkami zwierząt
 min. 7 zwierząt w zestawie
 wymiary: 20x35x30 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.
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11.

Zamek księżniczki

 zestaw składający się z min. 8 elementów
 w zestawie – co najmniej: księżniczka, król, królowa, książę, pokojówka
i czarownica
 wymiary: 40x55x45 cm (+/- 5 cm)

2

kpl.

12.

Aktywny domek

 domek z dzwonkiem posiadającym min. 5 dźwięków
 wyposażenie domku – co najmniej: kuchenka, telefon
 domek posiadający okna, niektóre okna z okiennicami
 wymiary: 130x95x120 cm (+/- 10 cm)

1

szt.

13.

Warsztat

 warsztat majsterkowicza z narzędziami
 uchwyty w blacie i ściance warsztatu, szufladki i półka pod blatem
 zestaw zawierający co najmniej 90 akcesoriów
 w zestawie – co najmniej: pojemniki na śrubki, piła, młotek, klucz
nasadowy, śrubokręt, kombinerki, imadło, wkrętarka manualna, śruby,
nakrętki
 wymiary: 105x40x80 (+/- 10 cm)

2

kpl.

14.

Straż pożarna – domek

 zestaw obejmujący co najmniej: remizę strażacką z garażem
i pomieszczeniem socjalnym dla strażaków, 4 figurki strażaków,
wóz strażacki, wieżę treningową
 remiza wykonana z drewna
 2-piętrowy domek ze schodami i rurą strażacką
 auto z drabiną i wężem do gaszenia pożarów
 garaż posiadający otwierane lub rozsuwane drzwi
 wieża treningowa z drabinami i okienkami

2

kpl.
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW – część II
lp.
1.

nazwa
Plac zabaw

przykładowa wizualizacja

opis / specyfikacja
 plac zabaw 4-poziomowy
 duże okno
 tunel-przejście pomiędzy platformami
 podwójna zjeżdżalnia o długości min. 90 oraz min. 180 cm
 plac wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa
 wymiary: 180x330x210 cm (+/- 10 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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ilość

jm

1

kpl.

