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TRYB PODSTAWOWY
art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zatwierdził: Dyrektor ZSP 14 we Wrocławiu – Robert Siwy

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.

Wrocław, kwiecień 2021 r.
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I.

Nazwa oraz adres zamawiającego

1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
8971383551, w imieniu której działa Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we
Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu (54-031), przy ul. Częstochowskiej 42.
2. Numer telefonu: 71 798 69 20
3. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp24.wroclaw.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
II.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia

1. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio

związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia, będą udostępniane na stronie
internetowej: http://szkola.sp24.wroclaw.pl/tablica/przetargi/
2. Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00040211/01 – do prowadzenia korespondencji
3. Identyfikator postępowania miniPortal: d37cf0f1-de9e-47c2-8661-c7b8b6680181 – do
szyfrowania i składania ofert
III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „ustawą PZP”].
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP
nie stanowią inaczej.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje
z możliwością prowadzenia negocjacji

wybór

najkorzystniejszej

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej
przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożą oferty.

oferty

oferty

po

V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli gotowych, zabawek i pomocy dydaktycznych
oraz sprzętu informatycznego, drukującego i multimedialnego, na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)

Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do budynków
Zamawiającego:
a) Przedszkole nr 24 we Wrocławiu usytuowane we Wrocławiu, przy ul. Dębickiej 31;
b) Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu, usytuowana we Wrocławiu, przy
ul. Częstochowskiej 42;

2)
3)
4)

Rozładunek;
Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
Zmontowanie i ustawienie mebli oraz montaż i instalację sprzętu informatycznego
i multimedialnego w pomieszczeniach i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
CZĘŚĆ 1 – MEBLE GOTOWE
CZĘŚĆ 2 – ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
CZĘŚĆ 3 – SPRZĘT INFORMATYCZNY I DRUKUJĄCY KLASY PC
CZĘŚĆ 4 – SPRZĘT MULTIMEDIALNY
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 37400000-2
CPV 37520000-9
CPV 39130000-2
CPV 39160000-1
CPV 39162100-6
CPV 32322000-6
CPV 30232110-8
CPV 30213000-5
CPV 30213100-6
CPV 38652100-1
CPV 30231320-6

Artykuły i sprzęt sportowy
Zabawki
Meble biurowe
Meble szkolne
Pomoce dydaktyczne
Urządzenia multimedialne
Drukarki laserowe
Komputery osobiste
Komputery przenośne
Projektory
Monitory dotykowe

5. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji
Towarowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
VI. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy,
od daty podpisania umowy.
VII. Podstawy wykluczenia
1. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia (art. 108 ustawy PZP)
1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
PZP, Wykonawcę̨, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
kodeksu karnego,
b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kodeksu karnego,
c) O którym mowa w art. 228–230a, art. 250a kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,
d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa.
f) Pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
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h)

277d kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.
O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.
3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne.
5) Jeżeli zamawiający może stwierdzić́ , na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

Przesłanki fakultatywne wykluczenia (art. 109 ustawy PZP)
1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ (z zastrzeżeniem art. 110 ust.
2 PZP), Wykonawcę̨:
a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
c) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
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d) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postepowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
i zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
CZĘŚĆ 1 - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co
najmniej 1 zamówienie, związane z dostawami mebli o wartości co najmniej
100 000,00 zł brutto.
CZEŚĆ 2 - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie, co
najmniej 1 zamówienie, związane z dostawami zabawek i pomocy
dydaktycznych o wartości, co najmniej 100 000,00 zł brutto.
CZEŚĆ 3 - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co
najmniej 1 zamówienie, związane z dostawami sprzętu informatycznego
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.
CZEŚĆ 4 - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co
najmniej 1 zamówienie, związane z dostawami sprzętu multimedialnego
(projektory, tablice interaktywne, interaktywne podłogi) o wartości co najmniej
100 000,00 zł brutto.

2.

3.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym:
1) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112
ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
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2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
IX. Informacja o wymaganych podmiotowych środkach dowodowych
1.

DOKUMENTY, KTÓRE ZAŁĄCZA KAŻDY WYKONAWCA, SKŁADAJACY OFERTĘ
W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
1) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(art. 125, ust 1 ustawy PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ. Oświadczenie to nie jest podmiotowym środkiem dowodowym potwierdza brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert
i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.

2.

DOKUMENTY, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA:
1)

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
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uzyskać tych dokumentów – wzór wykazu zostanie wysłany przez
Zamawiającego, wraz z wezwaniem do jego złożenia, temu wykonawcy, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona.
3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, złoży, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

4.

5.

Forma oświadczeń i dokumentów - podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452)
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień ich złożenia.

X. Informacja o wymaganych przedmiotowych środkach dowodowych
1.

CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 zamówienia publicznego:
1) Wykaz wyposażenia jakie Wykonawca zamierza dostarczyć Zamawiającemu
w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego – wzór wykazu zawarty jest
w Załączniku nr 5 do SWZ.
2) Katalog lub katalogi producentów proponowanego w ofercie wyposażenia, za
pomocą których możliwe będzie ustalenie modelu produktów zawartych w wyżej
wymienionym wykazie.

2.

CZĘŚĆ 3 i CZĘŚĆ 4 – nie dotyczy

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Wicedyrektor
ds. Przedszkola – Magdalena Świerczyńska, e-mail: sekretariat@sp24.wroclaw.pl
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XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w warunkach korzystania z
miniPortalu dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz warunkami korzystania z ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna, niż
określona w pkt 6, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: sekretariat@sp24.wroclaw.pl. Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia oraz elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczenia, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. W celu usprawnienia komunikacji, zamawiający zaleca aby
dokumenty elektroniczne niosące za sobą obowiązek odpowiedzi przez zamawiającego,
były również przesyłane w formie edytowalnej za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email sekretariat@sp24.wroclaw.pl.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 7 i 8.
1.

XIII. Termin związania ofertą
1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 czerwca
2021 r.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
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3.

4.
5.

6.

związania ofertą, określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą - wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które można odczytać i powielić.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą, określonym
w pkt 1.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, a
zamawiającym zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia
postepowania.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty
1.

2.

3.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Ze względu na sprawność prowadzenia postępowania, zaleca się korzystanie
z następujących formatów danych:
1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx – dla oryginałów i kopii dokumentów
elektronicznych
2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif – dla elektronicznych odwzorowań (skanów) dokumentów,
uprzednio sporządzonych i podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej.

4.

Sposób przygotowania wszystkich dokumentów wchodzących w skład oferty oraz
załączników do niej:
1) Do przygotowania oferty w postaci dokumentu elektronicznego (w oryginale), zaleca
się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego
wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w Formularzu Ofertowym.
2) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) - Oświadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125, ust 1 ustawy
PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Do oferty należy załączyć przedmiotowe środki dowodowe – wymienione
w Rozdziale X SWZ. Dopuszcza się sytuację w której wykonawca wskazuje adres
URL, pod którym katalogi producentów są dostępne.
4) Do oferty należy również załączyć:
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a)
b)

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o których mowa w ppkt a) i b) muszą być
złożone w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii pełnomocnictwa, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje własnym podpisem elektronicznym z ważnym
kwalifikowanym certyfikatem, Dopuszcza się również możliwość złożenia
pełnomocnictwa w postaci elektronicznego odwzorowania (skanu) pełnomocnictwa,
sporządzonego uprzednio i podpisanego w tradycyjnej formie pisemnej
potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa oraz
elektroniczne odwzorowanie (skan) pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione
przez upełnomocnionego.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać przygotowane w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem - „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnicy przedsiębiorstwa, było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie (np. w formie odrębnego dokumentu elektronicznego, którego treść nie
zawiera się w samej strukturze zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji). Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.
6. Po przygotowaniu wszystkich, wymienionych w pkt 4 i ewentualnie pkt 5 dokumentów,
każdy dokument z osobna (za wyjątkiem katalogów o których mowa w Rozdziale X,
pkt 1, ppkt 2), wykonawca podpisuje na jeden ze sposobów określonych w pkt 2, a
następnie gromadzi je we wcześniej utworzonym folderze, który następnie skompresuje
do postaci folder.zip, (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
7. W kolejnym kroku, za pośrednictwem funkcji automatycznego szyfrowania na platformie
miniPortal, wykonawca szyfruje wcześniej przygotowany plik folder.zip. Sposób
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
XV. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna)
1.
2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XIV pkt 4,
ppkt 4) SWZ.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może dołączyć poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z których wynika ustanowione
pełnomocnictwo.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
wskazane w Rozdziale IX pkt 1, pkt 1) SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w formularzu
ofertowym należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną (pełne
nazwy i adresy siedzib).
Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie
zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2021 r,
do godz. 9.00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XVII.

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r, o godzinie 9.00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych
ofert przy udziale chętnych wykonawców
3. Zamawiający, najpóźniej przed samym otwarciem ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
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6.

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

XVIII. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych
części zamówienia publicznego - określonych w załączniku nr 1 do SWZ w sposób
określony w umowie na wykonywanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie ogranicza ilości części na które Wykonawcy mogą złożyć swoje oferty.
2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku
od towarów i usług VAT).
3. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług.
4. Przy wyliczaniu ceny oferty brutto na dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnego,
należy przyjąć obowiązującą podstawową stawkę podatku VAT, która na dzień składania
ofert wynosi 23 %.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena (C) - 60 %
Gwarancja - 40 %
2. Cena - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę,
spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. Ceny
w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------Cena brutto oferty badanej

x 100 pkt

Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT;
3. Kryterium Gwarancja – najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40, otrzymają oferty,
w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy
gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości:
24 miesiące – 20 pkt
mniej niż 24 miesiące – 0 pkt.
Uzyskane w ten sposób punkty zostaną podstawione do poniższego wzoru:
Ilość uzyskanych punktów za kryterium Gwarancja
G = ----------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Max. możliwa ilość punktów za kryterium Gwarancja
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
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5.
6.

7.

8.

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających
odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć́ .
W takiej ofercie, wykonawca ma obowiązek:
1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą̨
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) Wskazania wartości usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, którą zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

9. Kryteria oceny ofert mają odnoszą się do wszystkich części zamówienia publicznego.
XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projekt umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, zawarty został
w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegają negocjacjom
XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.

3.

4.

5.

Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego
terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.
Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę̨.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te powinny również
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.
Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
Taki okres zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium oceny Gwarancja, o ile
Wykonawca nie wpisze żadnego terminu udzielanej gwarancji w formularzu oferty. Taki
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okres zostanie również wpisany do umowy na wykonanie zamówienia publicznego
w przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza.
6. Istnieje obowiązek zainstalowania poszczególnych urządzeń multimedialnych,
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego - dotyczy CZĘŚCI 4 zamówienia
publicznego.
7. W przypadku uszkodzenia dysku SSD lub HDD, uszkodzony napęd pozostaje w
posiadaniu zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo otworzyć obudowę w celu sprawdzenia parametrów przedmiotu
zamówienia czy są one tożsame z SWZ i ofertą Wykonawcy. Czynność ta nie powoduje
utraty gwarancji.
9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zapewnia
Zamawiającemu pomoc profesjonalnych, certyfikowanych przez producenta
oprogramowania oraz doświadczonych we wdrażaniu tego oprogramowania specjalistów
i konsultantów, o ile przedmiotem dostawy jest oprogramowanie inne niż Microsoft
Windows i Microsoft Office. Pomoc ma być świadczona codziennie, w godzinach 8-16 do
momentu zakończenia wdrażania zaproponowanych systemów.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Strony umowy,
Cel działania,
Sposób współdziałania,
Zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
Oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi),
7) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia.
11. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców albo unieważnić́ postepowanie
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
ustawy PZP - Środki ochrony prawnej
XXIII. Klauzula informacyjna dla wykonawców dotycząca ochrony danych osobowych
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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1) Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 we
Wrocławiu, ul. Częstochowska 42, 54-031 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy
jest pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@sp24.wroclaw.pl
2) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting,
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Adres email: inspektor@coreconsulting.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku
nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy.
4) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres
działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer
telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli
Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć.
5) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z
regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku
zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność
przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
7) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres
kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy,
przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat
(na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia
roszczeń.
8) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
9) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.
Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione:
a) Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
b) Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
c) Firmom obsługującym nas w obszarze it, w tym serwisującym urządzenia
wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
d) Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach
bieżącej działalności,
e) Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.
10) Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w
obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również
udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki
samorządu terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na
adres naszej placówki: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 we Wrocławiu, ul.
Częstochowska 42, 54-031 Wrocław, bądź skontaktuj się mailowo, na adres
sekretariat@sp24.wroclaw.pl
11) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich
danych:
a) Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do
żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do
innego administratora.
12) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
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13) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem
e-mail: sekretariat@sp24.wroclaw.pl lub listownie na adres: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 14 we Wrocławiu, ul. Częstochowska 42, 54-031 Wrocław.
14) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich
danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
SPECYFIKACJA TOWAROWA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Wszystkie elementy stanowiące przedmiot dostawy muszą być nieużywane i fabrycznie nowe.
Wymiary określone w niniejszej specyfikacji są wielkościami oczekiwanymi ze względu na
określony projektem sposób zagospodarowania pomieszczeń. Wprowadza się tolerancję
wymiarową mebli w zakresie +/- 5 %.
Szczegółowy opis każdej pozycji należy rozumieć jako wymagania minimalne.
O ile nie wynika to z opisu poszczególnych pozycji, szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona
po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.
W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego lub
miejsca pochodzenia producenta - ma to na celu wyłącznie określenie standardu produktu. W
każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Kryteria
równoważności – przedmioty równoważne mają spełniać parametry dotyczące wymiarów,
kształtów, materiałów wykonania oraz funkcji w stosunku do tych, zawartych w SWZ.
Wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne mają posiadać instrukcję w języku polskim oraz
posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia, homologacje i dopuszczenia do użytkowania na terenie
UE.

CZĘŚĆ 1 - MEBLE GOTOWE
PRZEDSZKOLE NR 24 WE WROCŁAWIU
LP.
1

2

3

4

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
Sofa

Biurko z szafką
i szufladami
Krzesło

6

7

Stół owalny

Stół owalny

Krzesło
Rozmiar 6

ZDJĘCIE
POGLĄDOWE

MIARA

ILOŚĆ

Szt.

1

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

1

Stół owalny o min. wymiarach 900 x 1400 mm wykonany z płyty
36 mm oklejonej PCV o gr. 2 mm. Nogi chromowane. Wysokość
740 mm. Stopki regulujące poziom w zakresie 2 cm. Kolor brzoza.

Szt.

2

Tapicerowane siedzisko i oparcie. Skład materiału - 100%
poliester. Ścieralność - 90 000 cykli. Gramatura - 380 gr/m2.
Podstawa krzesła – stal. Stelaż na płozach umożliwiający
dynamiczny siad. Kolor czarny. Wzrost użytkownika: 159 - 188 cm
Wysokości siedziska: 51 cm
Głębokość siedziska: 40,5 cm
Głębokość całkowita: 40,5 cm
Szerokość siedziska: 43,5 cm
Wysokość całkowita: 93 cm
Waga max 14 kg

Szt.

14

Tapicerowane skórą w kolorze siedzisko jasno szare, oparcie w
kolorze wiosenna zieleń. Konstrukcja skrzyniowa otwarta od dołu
umożliwiająca szybki montaż i demontaż ścianek. Wykonana z
płyty wiórowej wzmocniona stelażem z rury stalowej Oparcie
tapicerowane tkaniną lub skórą. Konstrukcja skrzyniowa
zamknięta. Stelaż z pręta w kształcie płozy. Konstrukcja
malowana proszkowo, szerokość 165 cm, wysokość min. 75 cm
Podłokietnik do Podłokietnik w kolorze wiosenna zieleń. o wadze max 9 kg.
sofy z poz. 1
Wymiary głębokość 60 cm, szerokość 22 cm, wysokość 52 cm

Rozmiar 5

5

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wykonane z płyty laminowanej 18mm, oklejonej obrzeżem PCV
o gr. 2mm. Wymiary blatu – 1400 x 600 mm, wys. 760 mm. Przód
zabudowany blendą. Biurko posiada zamykaną szafkę i 4
szuflady, w tym górna zamykana na klucz. Kolor brzoza.
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Tapicerowane
siedzisko: materiał 100% poliester. Wykończenie kedrą
(lamówka) w kolorze czarnym. Stelaż obrotowy. Kolumna
gazowa, chromowana. Podkonstrukcja siedziska wykonana w
technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza
termicznego. Wzrost użytkownika 146-176,5 cm. Zakres regulacji
wysokość siedziska: 43-58 cm. Wysokość blatu biurka 71 cm
Stół owalny o min. wymiarach 800 x 1200 mm wykonany z płyty
36 mm oklejonej PCV o gr. 2 mm. Nogi chromowane. Wysokość
740 mm. Stopki regulujące poziom w zakresie 2 cm. Kolor brzoza.
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Szafa

Szafa
ubraniowa

Szafa biurowa dwudrzwiowa. Wewnątrz szafy, w górnej jej części
znajduje się schowek dwudrzwiowy z przegrodą. Jest on
zabezpieczony oddzielnym zamkiem . Szafa posiada 3 półki
dostosowane do teczek zawieszanych, przestawne co 25 mm, z
możliwością ustawienia ich w 3 pozycjach od środkowego
położenia. Szafa z drzwiami zamontowanymi na zawiasach
schowanych wewnątrz. Szafa wyposażona jest w uchwyt
drzwiowy posiadający zamek zabezpieczający drzwi w dwóch
punktach - u dołu oraz u góry szafy. Przestawne półki umożliwiają
dostosowanie
ich
rozmieszczenia
do
wymiarów
przechowywanych dokumentów. Maksymalne dopuszczalne
obciążenie półki - 60 kg. Wymiary (WxSxG) 1990 x 1000 x 435
mm. Kolor jasny szary.
Wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Drążek na ubrania i półkę.
Zamykana na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty.
Wymiar (WxSxG) 1850x500x580 mm. Kolor brzoza.

Wykonana z płyty laminowanej 18 mm. Szafka posiada 1 półkę i
2 przestrzenie do przechowywania. Metalowe uchwyty.
Zamykana na zamek z 2 kluczykami. Wymiar (WxSxG)
800x900x400 mm. Kolor brzoza.
Witryna z szafką Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Obrzeże PCV o gr. 2 mm.
Metalowy uchwyt. Zamykana na zamek z 2 kluczykami. Posiada
4 przestrzenie na dokumenty. 2 górne części oszklone. Wymiary
(WxSxG) 1500x400x400mm. Kolor brzoza.
Szafa na
Meble wykonane z płyty laminowanej 18 mm. Szafa zawiera 4
dzienniki z
przegrody. Szafa posiada żaluzję zamykającą przestrzeń dolną i
żaluzją
górną. Żaluzje w kolorze szarym na zamek. Metalowe uchwyty.
Wymiary (WxSxG) 1850x800x400mm. Kolor brzoza.
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Szafka

Szafa

Szafka
ubraniowa

Szafa

Szafa

Szafka

Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Szafa podzielona jest na
dwie części. W jednej posiada 3 przestrzenie na dokumenty, a w
drugiej 2. Obie części zamykane na zamek z dwoma kluczami.
Metalowe uchwyty. Wymiary (WxSxG) 1850x900x400 mm. Kolor
brzoza.
3-modułowa. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm. Posiada
drążki na ubrania i górną półkę. Zamykana na zamek z dwoma
kluczami. Metalowe uchwyty. Wymiary (WxSxG) 1850x900x580
mm. Kolor brzoza.
Szafa z półkami nie z drążkiem na ubrania. Wykonana z wysokiej
klasy materiałów. Korpusy mebli – w kolorze białym – wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej białej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem
aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na
froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona
jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolorystyka
korpusów biały. Kolor frontów biały. Nadruk na froncie literki i
kredki. Wymiary (WxGxS) 178,8 x 45 cm x 104 cm.
Szafa z półkami nie z drążkiem na ubrania. Wykonana z wysokiej
klasy materiałów. Korpusy mebli – w kolorze białym – wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej białej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem
aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na
froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona
jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolorystyka
korpusów biały. Kolor frontów biały. Wymiary (WxGxS) 178,8 x 45
cm x 104 cm
Wykonana z wysokiej klasy. Korpusy mebli – w kolorze biały mm.
Fronty mebli wykonane z płyty MDF lakierowanej białej,
dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV.
Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Kolorystyka korpusów biały. Kolor frontów
biały. Nadruk na froncie literki i kredki. Wymiary: 178,8 x 45 cm x
104 cm
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Regał otwarty

Regał
półotwarty

Regał z
szufladami

Szafka

Szafka
2-częściowa

Regał otwarty

Regał
półotwarty

Regał z
szufladami

Zestaw mebli

Wyposażony w 4 półki, wykonany z wysokiej klasy materiałów.
Korpusy mebli wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
kolorze białym. Wymiary: 136,8 x 45 x 104 cm
Półotwarta - na dole szafka zamykana a nad nią 2 przegródki.
Wykonana z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w
technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolorystyka korpusów
biały. Kolor frontów biały. Nadruk na froncie literki i kredki.
Wymiary: 136,8 x 45 x 104 cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Wyposażony w 8 szuflad,
Korpusy mebli wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty
mebli wykonane z płyty MDF lakierowanej, dodatkowo
wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk
cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Kolorystyka korpusów biały. Kolor frontów
biały. Nadruk na froncie literki i kredki. Wymiary (WxGxD) 136,8
x 45 x 104 cm
Wykonana z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w
technologii UV.
Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolorystyka korpusów:
biały. Kolor frontów biały. Aplikacja na froncie ze słoniem.
Wymiary (WxGxS) 178,8 x 45 cm x 104 cm
Wykonana z wysokiej klasy materiałów. Korpusy wykonane są z
płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej na biało, dodatkowo wzbogacone nadrukiem
aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na
froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona
jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolorystyka
korpusów: biały. Kolor frontów biały. Aplikacja na froncie żyrafa i
lew. Wymiary: (WxGxS) 178,8 x 45 cm x 104 cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Kolorystyka korpusów biały.
Kolorystyka wieńca niebieski. Wymiary (WxGxS) 136,8 x 45 x 104
cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w
technologii UV. nadruk cyfrowy bezpośrednio na białym froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku.. Kolorystyka korpusów
biały. Aplikacja na froncie: tygrys, zebra. Wymiary (WxGxS) 136,8
x 45 x 104 cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w
technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na białym froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Aplikacja na froncie:
hipopotam, zebra Kolorystyka korpusów: biały. Wymiary (WxGxS)
136,8 x 45 x 104 cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli wykonane
z płyty laminowanej białej o gr. 18 mm. Fronty mebli wykonane z
płyty MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem
aplikacji w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na
froncie. Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona
jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Szafki posiadają
bezpieczne, frezowane uchwyty. Aplikacje na frontach ślimak,
biedronka, motylek, żabka. Zestaw składa się z:
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1) Szafki wyposażonej w 6 półek na pomoce dydaktyczne lub
zabawki. Zawiera aplikację z kwiatkiem. Wym. 75 x 40 x (88 + 16)
cm
2) Szafki składającej się z pojemnej szuflady na kółkach na
zabawki i pomoce dydaktyczne. Zawiera aplikację nad szafką w
kształcie trawy. Posiada nadrukowaną żabę na froncie. Wym. 75
x 40 x (40 + 19) cm
3) Szafki posiadającej 5 otwartych półek. Wym. 75 x 40 x 155 cm
4) Szafki posiadającej aplikację w kształcie chmurki
o wym. 26 cm. Na froncie nadruk przedstawiający motyla. Wym.
75 x 40 x (88 + 26) cm
5) Szafki składającej się całkowicie zamkniętych półek. Na
frontach nadrukowany ślimak oraz kwiatki. Nad szafką
umiejscowiona jest aplikacja w kształcie trawy. Wym. 75 x 40 x
(88+14) cm.
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Zestaw mebli

Wymiary zestawu (SxGxW) 350 x 40 x 155 cm
Wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy mebli – w
kolorze biały. standard) – wykonane z płyty laminowanej o gr. 18
mm. Fronty mebli wykonane z płyty MDF lakierowanej,
dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV.
Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane
uchwyty. Aplikacja na frontach mebli rak, mewa, wieloryb. Zestaw
składa się z:
1) Szafki posiadającej 6 półek na pomoce dydaktyczne lub
zabawki. Zawiera aplikację przedstawiającą mewę. Wym. 75 x 40
x (88 + 25) cm
2) Szafki posiadającej pojemną szufladę na kółkach na zabawki i
pomoce dydaktyczne. Zawiera aplikację w kształcie wieloryba. Na
froncie posiada nadrukowanego kraba. Wym. 75 x 40 x (40 +
29,5) cm
3) Wysokiej szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne
posiadającej 5 półek.
4) Szafki półotwartej. Na froncie szafki nadruk morza, rybek i
wodorostów. Nad szafką aplikacja w kształcie rozgwiazdy. Wym.
29,5 cm. 75 x 40 x (88 + 29,5) cm
5) Szafki zamkniętej na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Na
frontach nadruk z wieloryba i siedzącej na nim mewie. Wym. 75 x
40 x 88 cm
Wymiary zestawu (SxGxW) 350 x 40 x 155 cm
Zestaw mebli wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy
mebli – w kolorze białym (standard) – wykonane są z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wykonane z płyty MDF lakierowanej,
dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV.
Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku Szafki posiadają bezpieczne, frezowane
uchwyty Zestaw składa się z:
1) Szafki wyposażonej w 6 przestrzeni otwartych na pomoce
dydaktyczne lub zabawki. Wym. 75 x 40 x 88 cm
2) Szafki składającej się z pojemnej szuflady na kółkach na
zabawki i pomoce dydaktyczne. Zawiera aplikację nad szafką w
kształcie chmurki. Posiada nadrukowanego misia z niebieskim
szalem na froncie. Wym. 75 x 40 x (40 + 18) cm
3) Szafki posiadającej 5 otwartych półek. Wym. 75 x 40 x 155 cm
4) Szafki posiadającej aplikację w kształcie gór o wym. 22 cm.
Na froncie nadruk przedstawiający misia z żółtym szalem.
Posiada 3 półki otwarte oraz trzy półki zamknięte drzwiczkami z
bezpiecznym, frezowanym uchwytem Wym. 75 x 40 x (88 + 22)
cm
5) Szafki składającej się całkowicie zamkniętych półek. Na
frontach nadrukowany miś w zielonym szalu. Nad szafką
umiejscowiona jest aplikacja w kształcie chmurki o wym. 32 zm.
Wym. 75 x 40 x (88+32) cm.
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6) Szafki składającej się z połowy zamkniętych półeczek i połowy
5 szuflad. Na froncie szafki nadrukowany miś w różowym szalu.
Wym. 75 x 40 x 88 cm
7) Szafki składające się z 10 szuflad, nad szafką aplikacja w
kształcie domków o wym. 19 cm. Wym. 75 x 40 x 88 (+19) cm
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Wymiary zestawu (SxGxW) 500 x 40 x 155 cm
Zestaw mebli wykonany z wysokiej klasy materiałów. Korpusy
mebli – w kolorze białym (standard) – wykonane są z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wykonane z płyty MDF lakierowanej,
dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV.
Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Zestaw składa się z 7 szafek oraz 4 aplikacji.
Szafki posiadają bezpieczne, frezowane uchwyty. Zestaw składa
się z:
1) Szafki wyposażonej w 6 otwartych przestrzeni na pomoce
dydaktyczne lub zabawki. Zawiera aplikację z kotkiem. Wym. 75
x 40 x (88+27) cm
2) Szafki składającej się z pojemnej szuflady na kółkach na
zabawki i pomoce dydaktyczne. Zawiera aplikację nad szafką w
kształcie płotka. Posiada nadrukowanego kotka bawiącego się
żabę na froncie. Wym. 75 x 40 x (40 + 19) cm
3) Szafki posiadającej 5 otwartych półek. Wym. 75 x 40 x 155 cm
4) Szafki posiadającej aplikację w kształcie miasteczka o wy. 36
cm. Na froncie nadruk przedstawiający mysz jeżdżącą na
hulajnodze. Wym. 75 x 40 x (88 + 36) cm
5) Szafki składającej się z całkowicie zamkniętych półek. Na
frontach nadrukowany kotek w czapce trzymający w ręku parasol.
Wym. 75 x 40 x 88 cm.
6) Szafki składającej się z połowy zamkniętych półeczek, i połowy
5 szuflad. Na froncie szafki nadrukowany kotek siedzący na
płocie. Wym. 75 x 40 x 88 cm
7) Szafki składającej się z 10 szuflad, nad szafką aplikacja w
kształcie miasteczka o wym. 30 cm. Na pojedynczych frontach
szuflad znajdują się kotki. Wym. 75 x 40 x 88 (+ 30) cm
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Wymiary zestawu (SxGxW): 500 x 40 x 155 cm.
Wykonana z wysokiej klasy. Korpusy mebli – w kolorze białym
(standard) – wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty
mebli wykonane z płyty MDF lakierowanej białej, dodatkowo
wzbogacone nadrukiem aplikacji w technologii UV. Nadruk
cyfrowy bezpośrednio na froncie. Dodatkowo całość
zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest lakierem bezbarwnym
o wysokim połysku. Szafki posiadają bezpieczne, frezowane
uchwyty. Zestaw składa się z:
1) Szafki posiadającej 6 otwartych półek na pomoce dydaktyczne
lub zabawki. Zawiera aplikację z cyframi "1234". Wym. 75 x 40 x
(88 +19) cm.
2) Szafki posiadającą pojemną szufladę na kółkach na zabawki i
pomoce dydaktyczne. Zawiera aplikację w kształcie puzzli w
kolorze fioletowym, zielonym oraz niebieskim. Na froncie posiada
nadrukowanego kwiatka oraz trawę. Wym. 75 x 40 x (40 +19) cm
3) Wysokiej szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne
posiadającej 5 otwartych półek. Wym. 75 x 40 x 155 cm
4) Szafki półotwartej. Zawiera aplikację z napisem "FUN" w
kolorze granatowym, żółtym i niebieskim oraz nadrukowanego
chłopczyka i dziewczynkę piszącego po tablicy. Nad szafką
aplikacja imitująca wodę o wym. 30 cm. Na froncie nadrukowany
słoń. Wym. 75 x 40 x (88 + 30) cm
5) Szafki zamkniętej. Na froncie nadrukowany chłopczyk
trzymający w ręku misia oraz dziewczynka trzymająca żółtego
dinozaura. Wym. 75 x 40 x 88 cm
6) Szafki składającej się z zamkniętych półek oraz 5 szuflad z
czego jedna w kolorze niebieskim, a reszta białym. Na frontach
drzwiczek nadrukowane klocki. Na środkowej szufladzie
nadrukowane przewrócone wiadro z wysypującymi się klockami.
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Kolorowy stolik
z regulowaną
wysokością

Kolorowy stolik
z regulowaną
wysokością
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Regulacja w
rozmiarze1-2
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Krzesło szkolne
Regulacja w
rozmiarze 2-4
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Biurko narożne
+ kontener +
zaokrąglona
dostawka do
biurka

7) Szafka składająca się z 10 szuflad. Nad szafką aplikacja w
kształcie literek ABC w kolorze różowym, niebieskim i żółtym o
wymiarze 19 cm. 4 szuflady posiadają kolorowe fronty, pozostałe
białe. Na dwóch szufladach nadrukowany chłopczyk i
dziewczynka trzymający balony. Wym. 75 x 40 x (88+19) cm.
Wymiar zestawu (SxGxW) 500 x 40 x 155 cm
Kolorowe schowki wykonane z płyty meblowej w kolorze białym.
Podział na 9 oddzielnych równych części z kolorowymi 9
drzwiczkami z jedną półką wewnętrzną. Uchwyty bezpieczne wnęka w drzwiach o wymiarach 3x10 cm. Korpusy mebli
wykonane są z płyty laminowanej o grubości 18 mm wykończone
ABS. Fronty mebli wykonany z płyty MDF w kolorach biały,
zielony, niebieski, różowy pastelowy wyposażone w bezpieczne,
wyfrezowane uchwyty. Wymiary (SxGxW) 95 x 40 x 112 cm.
Wykonana z płyty meblowej w kolorze białym – podzielona
trzema poziomymi płytami wewnętrznymi, co tworzy cztery półki.
Każda półka o wysokości 37 cm, nie licząc grubości płyty. Cała
szafa zakryta drzwiczkami. Uchwyty bezpieczne – wnęka w
drzwiczkach o wymiarach 3x10cm. Korpusy mebli wykonane z
płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze biało/niebieskim
wykończone ABS. Fronty mebli wykonane z płyty MDF
wyposażone w bezpieczne, wyfrezowane uchwyty. Wymiary
(SxGxW) 95 x 40 x 164 cm
Kwadratowy blat z obrzeżem bukowy. Najniższa możliwa
wysokość stołu to 40 cm. Stół posiada 3 dokrętki gdzie każda
kolejna podnosi go o wysokość 6 cm. Maksymalna wysokość
stolika wynosi 58 cm. Średnica każdej drewnianej nogi stołu to 4,5
cm. Wymiary blatu 80 x 80 cm. Blaty stołów wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
Prostokątny blat bukowy. Najniższa możliwa wysokość stołu to
40 cm. Stół posiada 3 dokrętki gdzie każda kolejna podnosi go o
wysokość 6 cm. Maksymalna wysokość stolika wynosi 58 cm.
Średnica każdej drewnianej nogi stołu to 4,5 cm. Wymiary blatu
125 x 80 cm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18
mm.
Kwadratowy blat z obrzeżem w kolorze jasno niebieski. Najniższa
możliwa wysokość stołu to 40 cm. Stół posiada 3 dokrętki gdzie
każda kolejna podnosi go o wysokość 6 cm. Maksymalna
wysokość stolika wynosi 58 cm. Średnica każdej drewnianej nogi
stołu to 4,5 cm. Wymiary blatu 80 x 80 cm. Blaty stołów wykonane
z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20, malowane
proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o
grubości 8 mm. Możliwość zawieszania na blacie. Zatyczki
zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, a także zatyczki
chroniące blat w trakcie wieszania krzesła. Wysokość siedziska:
26, 31 cm. Kolor konstrukcji szary Kolor sklejki: buk lakierowany
Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20, malowane
proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o
grubości 8 mm. Możliwość zawieszania na blacie. Zatyczki
zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, a także zatyczki
chroniące blat w trakcie wieszania krzesła. Wysokość siedziska:
31, 35, 38 cm. Kolor konstrukcji szary. Kolor sklejki buk
lakierowany
Biurko narożne o wymiarach (1600x1000x760 mm, wykonane z
płyty laminowanej 18mm. Jedna część przeznaczona na
komputer. Obrzeża oklejone doklejką PCV o gr 2 mm..
Dopasowany kontener posiadający trzy szuflady. Dostawka
pasująca do zaproponowanego biurka. Noga z rury malowana
proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej wykończony
obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę
przed zarysowaniem z możliwością regulacji poziomu. Kolor
brzoza.
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Stół
konferencyjny

Krzesło
Rozmiar 6
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Biurko lewe

Biurko prawe

Biurko prawe

Biurko prawe

Biurko lewe

Krzesła
składane

Mobilne stojaki

Fotel obrotowy

Szafka na
klucze
Regał
biblioteczny

Stół konferencyjny 1-modułowy. Metalowy stelaż malowany
proszkowo. 4 nogi z rury kwadratowej 50x50 mm, poprzeczki
wzmacniające z profili 40x20 mm. Blat wykonany z płyty
laminowanej o gr. 25 mm wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm.
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem z
możliwością regulacji poziomu. Łączne wymiary blatów
1400x1400 mm (stół składa się z dwóch połączonych blatów
1400x700 mm) Wysokość stołu 760 mm. Kolor brzoza.
Stelaż wykonany z rury stalowej fi 25 mm, malowany proszkowo.
Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej o grubości 8 mm,
tapicerowane tkaniną, grubość gąbki 20 mm. Nogi zabezpieczone
plastikowymi zatyczkami, które chronią podłogę przed
zarysowaniem. Owal pod siedziskiem 38 x 20, poprzeczka 38 x
20. Wysokość siedziska: 43 cm. Kolor tapicerki czarny. Kolor
konstrukcji aluminium
Wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm. Obrzeże PCV 2 mm.
Szafka i szuflada zamykane na klucz. Metalowe uchwyty.
Wymiary (SxGxW) 1200x600x760 mm Kolor korpusu brzoza.
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus
wykonany z płyty laminowanej. Kolor korpusu brzoza, kolor frontu
biały. Biurko posiada zamek. Wymiary (SxGxW) 110 x 60 x 75 cm
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus
wykonany z płyty laminowanej. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji
w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolor korpusu brzoza,
kolor frontu biały z nadrukiem. Biurko posiada zamek. Wymiary
(SxGxW) 110 x 60 x 75 cm
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus
wykonany z płyty laminowanej. Fronty mebli wykonane z płyty
MDF lakierowanej, dodatkowo wzbogacone nadrukiem aplikacji
w technologii UV. Nadruk cyfrowy bezpośrednio na froncie.
Dodatkowo całość zadrukowanej aplikacji zabezpieczona jest
lakierem bezbarwnym o wysokim połysku. Kolor korpusu brzoza,
kolor frontu biały z nadrukiem. Biurko posiada zamek. Wymiary
(SxGxW) 110 x 60 x 75 cm
Biurko z zaokrąglonymi narożnikami. Fronty lakierowane, korpus
wykonany z płyty laminowanej. Kolor korpusu bukowy, kolor
frontu jasno różowy. Biurko posiada zamek. Wymiary (DxGxW)
110 x 60 x 75 cm
Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm,
siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm.
Krzesła można przechowywać na specjalnych stojakach
opisanych w poz. 77 tabeli. Wymiary 44,5 x 48,8 x 82,5 cm. Kolor
srebrny
Mobilne stojaki na stelażu metalowym do przechowywania i
transportu krzeseł. Posiadają cztery kółka w tym dwa z
hamulcem. Mieszczą maksymalnie 12 krzeseł. Wym. 45 x 75 x
118 cm
Tapicerowane siedzisko w kolorze czarnym o ergonomicznych
parametrach, Regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego.
Podstawa krzesła wykonana z tworzywa sztucznego oraz włókna
szklanego. W zestawie znajdują się kółka miękkie umożliwiające
ruch krzesła zarówno po powierzchniach twardych jak i
wykładzinach. Wysokość siedziska: 49–62 cm.
Szafka z haczykami umocowanymi na stałe. Malowane farbą
proszkową strukturalną w kolorze jasny popiel Wymiary (WxSxG)
520x350x60 mm
Boki regału wykonane z rury fi 32 malowanej proszkowo. Półki z
płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 0,6 mm.
Nacisk na pojedynczą półkę do 15 kg. Wymiary (wxsxg)
2100x800x370/450 mm. Głębokość samych półek wynosi 370
mm, a głębokość całkowita łącznie z ramą regału wynosi 450 mm.
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Sejf

Szafa stalowa

Apteczka
ścienna

Wieszak na
ubrania

Gablota
ekspozycyjna
na puchary

Laserowo wycinane drzwi. Zmotoryzowany mechanizm
otwierający drzwi z dwoma ryglami (22mm) odpornymi na
przepiłowanie. Wymiary wewnętrzne (WxSxG) 192x475x295 mm
. Waga max. 13,7 kg. Pojemność min. 26 l. 1 klucz mechaniczny
dla awaryjnego otwarcia sejfu (w zestawie)
Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe
ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm
dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w
ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Waga – max 54 kg
Wymiary (WxSxG) 1990 x 800 x 435 mm
Apteczka pierwszej pomocy wykonana z blachy stalowej
malowanej farbą proszkową, wypalaną w kolorze białym.
Wymiary (WxSxG) 30x22x12 cm. Wyposażenie apteczki: Plaster
z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm
(1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6cm (2 szt.), bandaż elastyczny
4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki jednorazowe winylowe (4 szt., 2
pary), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.), chusta
opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.), bandaż z kompresem
(opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem
(opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.), kompres gazowy
10 x 10 cm (6 szt., 3 opak.), chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2
szt.), koc termiczny (ratunkowy) (1 szt.), nożyczki (1 szt.),
instrukcja udzielania pierwszej pomocy (1 szt.).
Marmurowa podstawa. 5 górnych haków na okrycia głowy czapki, kapelusze, berety, szaliki, itp. 5 dolnych haków na kurtki,
płaszcze, kamizelki, itp. 4 haki na odzież dziecięcą. Posrebrzane
metalowe elementy. Wbudowany stojak na parasole, Wysokość
170 cm. Szerokość głowicy 46 cm. Średnica stopy 37 cm
Materiał rurek - metal chromowany, lakierowany. Materiał gałek plastik
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Wykonane z rury stalowej Ø25, malowanej proszkowo.
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, Kolory
stelaży -niebieski, kolor blatu - buk

Szt.

40

Wymiary: 124 x 60 x 76 cm. Wszystkie drzwi zamykane na
zamek z 2 kluczami. Wykonane z płyty laminowanej 18 mm,
oklejonej obrzeżem PVC 2 mm. Kolor płyty: olcha

Szt.

5

Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych.
Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie
aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W
zestawie dwie półki z grubego szkła szlifowanego w trzech
płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości. Ściana tylna
biała. Wym. (SxWxG) 180 x 120 x 25 cm

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 WE WROCŁAWIU
LP.
1

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
Stół szkolny
Rozmiar 5

2

Stół szkolny
Rozmiar 6

3

Krzesło szkolne
Rozmiar 5

4

Krzesło szkolne
Rozmiar 6

5

Biurko 2-szafkowe

OPIS SZCZEGÓŁOWY
Wymiary blatu: 1300 x 500 mm . Konstrukcja stała. Nogi stolika
szkolnego z rury okrągłej fi 32 mm, zaślepione stopkami z
tworzywa sztucznego. Blat - płyta wiórowa laminowana o
grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Kolory
stelaży -zielony, kolor blatu - buk
Wymiary blatu: 1300 x 500 mm . Konstrukcja stała. Nogi stolika
szkolnego z rury okrągłej fi 32 mm, zaślepione stopkami z
tworzywa sztucznego. Blat - płyta wiórowa laminowana o
grubości 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Kolory
stelaży -niebieski, kolor blatu - buk
Wykonane z rury stalowej Ø25, malowanej proszkowo.
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, Kolory
stelaży - zielony, kolor blatu - buk
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Stół owalny
Regał 4-drzwiowy z
1 półką

7

8

9

10

Regał 2 - drzwiowy
z 3 półkami

Szafka 4 - drzwiowa

Szafka 2 - drzwiowa
z 6 szufladami

Krzesło obrotowe

Szafa z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wszystkie drzwi
zamykane na zamek z 2 kluczami. Uchwyty metalowe.
Wymiary (WxSxS) 185 x 90 x 40 cm. Kolor płyty: olcha

Szt.

5

Szafa z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wszystkie drzwi
zamykane na zamek z 2 kluczami. Uchwyty metalowe.
Wymiary (WxSxS) 185 x 90 x 40 cm. Kolor płyty: olcha
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5

Szafa z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wszystkie drzwi
zamykane na zamek z 2 kluczami. Uchwyty metalowe.
Wymiary (WxSxS) 185 x 90 x 40 cm. Kolor płyty: olcha

Szt.

5

Szafa z płyty laminowanej o gr. 18mm. Wszystkie drzwi
zamykane na zamek z 2 kluczami. Uchwyty metalowe.
Wymiary (WxSxS) 185 x 90 x 40 cm. Kolor płyty: olcha
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Wielofunkcyjny mechanizm typu HEAVY DUTY. Podłokietniki.
Płynna regulacja wysokości siedziska. Funkcja UP-DOWN
zmieniająca wysokość oparcia. Model na kółkach. Siedzisko i
oparcie tapicerowane. Kolorystyka:
- podstawa, podłokietniki i ramię oparcia: kolor czarny
- tapicerka: szary

CZĘŚĆ 2 – ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
LP.
1.

2.

3.

4.

PRZEDMIOT
OPIS SZCZEGÓŁOWY
ZAMÓWIENIA
Magnesy do tablic Magnesy kolorowe do tablic, służące do przymocowania
dokumentu lub notatki do metalowego podłoża. W komplecie
60 szt. magnesów o średnicy 20 mm, w kolorach: czerwony,
niebieski i zielony
Lustro
logopedyczne

100 tekstów do
ćwiczeń
logopedycznych

Kolorowanka
Logopedyczne
opowiastki

5.

Logopedyczna
sakiewka
skarbów

Lustro wykonane z wysokiej jakości pleksi. Zaokrąglone rogi
gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Można je swobodnie
przenosić. Do lustra dołączone drewniane podstawki ze
specjalnymi nacięciami, które umożliwiają szybki i łatwy
montaż oraz ustawienie lustra w dwóch pozycjach. Wymiary:
22 × 25 cm
Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do różnego
rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki poprawnej
wymowy. Ćwiczenia dzielą się na wstępne: oddechowe,
oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, usprawniające narządy
mowy, słuchowe, oraz właściwe: artykulacyjne.
Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda służy
do utrwalania wymowy głoski: sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź,
l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. Zadaniem dziecka jest dokonanie
opisu postaci i poprawne stosowanie utrwalanej głoski.
Gra, która jest zestawem ćwiczeń logopedycznych
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Składa się ze 108 obrazków
umożliwiających
ćwiczenia:
słuchu
fonematycznego,
dźwiękonaśladowcze, warg, języka, żuchwy, policzków,
podniebienia miękkiego, pierścienia zwierającego gardło,
pionizacji języka, prawidłowego połykania, rozciągające
wędzidełko podjęzykowe, oddechowe, dykcyjne, emisyjne oraz
dowolnie wymyślane przez dziecko.
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Szumi i szeleści wąż
logopedyczny

PIRAMIDA
Logopedyczna L1
- ś-ź-ć-dź

Pak talii "Piotruś
słuchowy" zestaw 1

Suwaki
terapeutyczne Pociągi

Plansza
edukacyjna Logopedyczny
detektyw
Cmokaj, dmuchaj,
parskaj, chuchaj

Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek
szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź),
a także rozwój percepcji słuchowej. Zawartość zestawu:
- 96 żetonów z obrazkami,
- 16 żetonów z poleceniami,
- dwustronna plansza
- 16 pionków,
- kostka do gry,
- instrukcja.
Piramida logopedyczna L-1 składa się z 30 zadań
dostosowanych materiałem ćwiczeniowym do utrwalania liter:
ś – ć – ź – dź."

Piotruś słuchowy zawiera 8 talii po 29 kart. W zestawie:
sylaby,
• 25 przykładowych ćwiczeń,
• paronimy,
• rymy,
• rymowanki,
• samogłoski w nagłosie,
• spółgłoski w nagłosie,
• samogłoski w wygłosie,
• spółgłoski w wygłosie.
Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z
dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są
dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które
uniemożliwia syntezę wyrazu. Pociągi służą do ćwiczenia
czytania wyrazów jednosylabowych o różniej ilości spółgłosek
występujących obok siebie.
Plansza edukacyjna (wymiar 48 × 69 cm) przeznaczona do
ćwiczeń w rozwijaniu myślenia i umiejętności językowych
dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych.

Książka zawiera 35 ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych
zróżnicowanych pod względem formy (m.in. labirynty, historyjki
obrazkowe, rysowanie po śladzie), przeznaczonych dla dzieci
w wieku od 4 do 7 lat. Ćwiczenia te można wykorzystać nie
tylko w pracy indywidualnej z dzieckiem, ale także w pracyz
grupą podczas zajęć w przedszkolu czy zajęć korekcyjnkompensacyjnych. Do książki dołączono dwie gry: planszową i
pamięciową.
Ładnie mówię
Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w
pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W
głoski SZ Ż CZ DŻ każdym z zestawów znajdują się odpowiednio dobrane
obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko
rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa
obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację
trudnych dla siebie głosek.
Ładnie mówię
Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w
pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W
głoski S Z C DZ
każdym z zestawów znajdują się odpowiednio dobrane
obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko
rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa
obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację
trudnych dla siebie głosek.
Ładnie mówię
Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w
pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W
głoski K G H
każdym z zestawów znajdują się odpowiednio dobrane
obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko
rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa
obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację
trudnych dla siebie głosek.
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Ładnie mówię
głoskę R

16.

Ładnie mówię
głoski Ś Ź Ć DŹ

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rerki (R, L)

Dmuchajka dwupak czerwono
niebieska
MEMO szumki

MEMO kapki

MEMO elki

MEMO rerki

Flipper
logopedyczny

Układanka dla
najmłodszych
Na straganie

25.

Układanka dla
najmłodszych
Wśród zwierząt

26.

27.

Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w
pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W
każdym z zestawów znajdują się odpowiednio dobrane
obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko
rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa
obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację
trudnych dla siebie głosek.
Specjalistyczna seria gier „Ładnie mówię głoski” pomaga w
pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę wymowy. W
każdym z zestawów znajdują się odpowiednio dobrane
obrazki, które w nazwach zawierają określone głoski. Dziecko
rozpoznaje znajome przedmioty, wymawia ich nazwy, układa
obrazki w pary, ćwicząc i utrwalając w ten sposób artykulację
trudnych dla siebie głosek.
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat, które
mają trudności z wymową głosek r, l. Zawiera wiele ćwiczeń
wymagających od dziecka samodzielnego działania: rysunki,
wycinanki, zaznaczanie liczby powtórzeń. Zadania te są
zabawą, a jednocześnie pomagają w nauce poprawnej
artykulacji i zwiększają motywację do dalszej pracy.
W zestawie: 2 dmuchajki wykonane z drewna bukowego o
średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 2 piłeczki styropianowe o
średnicy 2,5 cm, 2 słomki, instrukcja obsługi.
Zestaw MEMO szumki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami,
których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoskami: sz,
ż, cz, dż. Rozmiar kartoników 6x6 cm.
Zestaw Memo rerki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których
atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską k,g,h.
Rozmiar kartoników 6x6 cm.
Zestaw Memo rerki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których
atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r. Rozmiar
kartoników 6x6 cm.
Zestaw Memo rerki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których
atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską r. Rozmiar
kartoników 6x6 cm.
Gra, pomagająca w stymulacji mięśnia okrężnego ust, mięśni
oddechowych oraz w wydłużeniu fazy wydechowej i siły
oddechu. Ponadto wyostrza koncentrację oraz zdolność
kontrolowania i kierowania oddechem. Zawartość: tablica
magnetyczna o wymiarach ok. 45,5 × 33,5 cm, 2 półkule
służące jako nóżki do planszy, 21 drewnianych elementów
magnetycznych w różnych kształtach i kolorach, kulka
drewniana, kulka styropianowa, piłka do ping-ponga (w
osłonce), 20 kolorowych słomek.
Układanka dla najmłodszych. Na straganie przeznaczona jest
dla dzieci najmłodszych.Opiera się na zasadzie nauki poprzez
zabawę i na ważnym elemencie samokontroli. Zawartość:
- 48 jednostronnych kartoników z fragmentami obrazków
- 2 plansze (do samodzielnego wycięcia) z nazwami owoców i
warzyw w języku polskim i w języku angielskim
Układanka dla najmłodszych. Na straganie przeznaczona jest
dla dzieci najmłodszych. Opiera się na zasadzie nauki poprzez
zabawę i na ważnym elemencie samokontroli. Zawartość:
- 48 jednostronnych kartoników z fragmentami obrazków
- 2 plansze (do samodzielnego wycięcia) z nazwami owoców i
warzyw w języku polskim i w języku angielskim

Drewniane memo Drewniana MEMO gra dla najmłodszych. 16 kolorowych
w skrzyneczce
obrazków (8 par), przedstawiających różne przedmioty i
zwierzęta. Do zestawu dołączona drewniana skrzynka
9 części
ułatwiająca przechowywanie. Ilość kostek: 16. Wymiary jednej
kostki: 5 x 5 cm
Drewniane puzzle Zadaniem dziecka jest skompletowanie wszystkich 4 płytek
memo tak, aby powstał z nich jeden spójny obraz. Zestaw
6 obrazków
zawiera: 24 kostki. Wymiary obrazka: 9 x 9 cm. Do zestawu
dołączone pudełko ułatwiające przechowywanie
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

MAGFORMERS
14 EL.

MAGFORMERS
30 EL.

Śmieciarka

Śmieciarka 46 cm

Naczynia

Zestaw
Drewniane
warzywa do
krojenia

34.

35.

36.

37.

Klocki
1
Mini Wafle

Klocki Mini Wafle

Układanka
drewniana

Miarka wzrostu
zoo

Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi.
Dodatkowo: składające się z figur geometrycznych, można je
układać na płasko lub w przestrzeni, łatwo się je łączy i
rozłącza, można je przyczepiać na różnych metalowych
powierzchniach. W zestawie 6 trójkątów i 8 kwadratów
Klocki z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi.
Dodatkowo: składające się z figur geometrycznych, można je
układać na płasko lub w przestrzeni, łatwo się je łączy i
rozłącza, można je przyczepiać na różnych metalowych
powierzchniach W zestawie 30 elementów w tym: 12 trójkątów
i 18 kwadratów
Pojazd wyposażono w napęd na tylne koła, dzięki czemu, po
naciśnięciu przycisku samochód jedzie do przodu. Efekty
dźwiękowe, imitujące pracę silnika i dźwięk syreny, mrugające,
czerwone światło koguta. W zestawie znajduje się pojemnik na
śmieci, który można "opróżniać", korzystając z dźwigni
zamontowanej w tylnej części samochodu. Cechy zestawu:
pojazd funkcyjny z dźwiękiem i światłem, przycisk do
uruchamiania funkcji jazdy, przycisk do włączania funkcji
świetlnych i dźwiękowych, napęd na tylne koła - samochód sam
jedzie do przodu, zasilana bateriami - 3 x AAA (baterie testowe
w zestawie), kontener na śmieci, ręczny podnośnik pojemnika
Klasyczna śmieciarka z efektami dźwiękowymi i świetlnymi.
Ruchome elementy pozwolą odtwarzać realne zadania i
zagwarantują długie godziny zabawy. Śmieciarka wyposażona
jest w kontener na śmieci, który może podnosić za pomocą
specjalnych wideł i opróżnić do naczepy. Po wysprzątaniu
wszystkich pojemników śmieciarkę można łatwo wyczyścić na
wysypisku dzięki podnoszonej tylnej części. Śmieciarka ma
długość 46 cm, zasilana jest na 2 baterie AA.
Zestaw obiadowy min. 31 elementowy W zestawie garnek,
rondelek i patelnia, miseczki na zupę, talerzyki na drugie danie
oraz sztućce do podawania posiłków. Wszystkie naczynia
wyprodukowane są z bezpiecznych i wytrzymałych materiałów
i mogą mieć kontakt z żywnością, a także mogą być używane
w zmywarce i mikrofalówce.
Zestaw do zabawy z warzywami. Wymiary skrzynki: 18 x 5 x
14 cm. W skład kompletu wchodzi:
- drewniana skrzynka, - drewniany nóż
- deska
- pomidor
- marchew
- cebula
- pieczarka
- ogórek
- kabaczek
Mini Waffle to nowatorski, miękki, przypominający w dotyku
gumę materiał o znanym nam kształcie. Ilość elementów: 500
Zupełnie nowe Mini Waffle to nowatorski, miękki,
przypominający w dotyku gumę materiał o znanym nam
z kształcie Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą
mobilność oraz całkiem nowe możliwości. Ilość elementów:
140
W skład zestawu wchodzi podstawka z 4 okrągłymi otworami,
w których, wokół drążków, należy umieszczać obręcze w
intensywnych
kolorach
–
czerwona
obręcz
jest
jednoczęściowa, żółta składa się z dwóch części, niebieska z
trzech, a pomarańczowa – z czterech. Układanie obręczy
pozwala w prosty i czytelny dla dziecka sposób, objaśniać mu
matematyczne zagadnienia. Z klocków można także układać
własne kompozycje. Wymiary produktu: 29 x 9 x 4 cm
Kolorowa miarka, wykonana z grubej, drewnianej sklejki może
być ozdobą każdej sali lekcyjnej lub dziecięcego pokoju.
Odmierza wzrost dziecka do 150 cm.
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38.

39.

40.

41.

Kącik Kuchenny

Drewniany
parking z myjnią

Pierwszy zestaw
do krojenia
owoce
Zestaw
Drewniane owoce
do krojenia

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Manipulator
Ścienny Miś

Manipulator
Ścienny Krokodyl

Manipulator
ścienny Samolot

Manipulator
ścienny
Hipopotam

Manipulator
Ścienny Krokodyl
Duży
Kosz na śmieci

Kąciki wykonane z wysokiej klasy materiałów posiadających
certyfikaty higieniczne. Korpusy mebli wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm – w standardzie w kolorze białym.
Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej. Wymiary: 100 x
105 x 38 cm (wys. x szer. x gł.)
Drewniany dwupoziomowy parking z myjnią i dystrybutorem
paliwa. Zabawka wykonana z najwyższej jakości materiałów.
Elementy mają zaokrąglone i gładkie krawędzie. Kolorowe
elementy zostały pomalowane wyłącznie bezpiecznymi,
nietoksycznymi farbami i lakierami. Zabawka zgodna z
obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa.
Wymiary: 30 x 22 x 22 cm
Owoce
do
krojenia
z
tacą
i
sztućcami.
Zestaw składa się z 10 rodzajów owoców, noża, widelca, deski
do krojenia oraz talerzyka. Całość wykonana z plastiku.
Zestaw do zabawy z owocami. Wymiary skrzynki: 18 x 5 x 14
cm. W skład kompletu wchodzi:
- drewniana skrzynka,
- drewniany nóż
- deska
- banan
- arbuz
- gruszka
- cytryna
- truskawka
- pomarańcza
- jabłko
Wesoły Miś. Na swoim futerku ma mnóstwo zabawek, które
zarówno rozwiną je sensorycznie jak i manipulacyjnie. Dzięki
wymiarom zabawki może się nią bawić więcej niż jedno
dziecko. Panel ścienny montowany do ściany za pomocą
czterech kołków rozporowych. Kołki znajdują się w zestawie.
Zabawka wykonana z najwyższej jakości drewna
Wymiary: 91 x 32 x 6 cm
Zielony krokodyl – z ostrymi ząbkami zabierze dziecko w
kolorowy świat łamigłówek. Dzięki wymiarom zabawki może się
nią bawić więcej niż jedno dziecko. Panel ścienny montowany
do ściany za pomocą czterech kołków rozporowych. Kołki
znajdują się w zestawie. Zabawka wykonana z najwyższej
jakości drewna Wymiary: 91 x 32 x 6 cm
Samolot zbudowany z pięciu elementów- na każdym z nich jest
moc atrakcji. samolotowi. Koła można dowolnie układać. Dzięki
wymiarom zabawki może się nią bawić więcej niż jedno
dziecko. Panel ścienny montowany do ściany za pomocą
czterech kołków rozporowych. Kołki znajdują się w zestawie.
Zabawka wykonana z najwyższej jakości drewna bukowego.
Wymiary 1800 x 660 x 50mm
Sensoryczna tablica - dzięki wymiarom zabawki może się nią
bawić więcej niż jedno dziecko. Panel ścienny montowany do
ściany za pomocą czterech kołków rozporowych. Kołki
znajdują się w zestawie. Zabawka wykonana z najwyższej
jakości drewna bukowego. Wymiary: 93,5 x 35 x 6cm
Sensoryczna tablica - dzięki wymiarom zabawki może się nią
bawić więcej niż jedno dziecko. Panel ścienny montowany do
ściany za pomocą czterech kołków rozporowych. Kołki
znajdują się w zestawie. Zabawka wykonana z najwyższej
jakości drewna bukowego Wymiary 1870 x 610 x 165mm
Kosz na śmieci dla dzieci. Ręcznie otwierany przez obrotową
pokrywę. Wymiary: 26 x 26 x 38 cm

Tygrysek
48.

Drewniane
kolorowe klocki

Zestaw edukacyjny 100 klocków to wielobarwny zestaw
licznych figur o różnych wymiarach, które dają nieograniczone
możliwości tworzenia własnych konstrukcji. Wszystkie
materiały wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają
atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi farbami.
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64.

Jenga miś

Popularna gra JENGA. Gra rozwija koordynację manualną,
ćwiczy koncentrację Całość wykonana została z drewna i
pomalowana nietoksycznymi farbami o stonowanych
barwach. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku
życia. Wymiar elementu: 5,5 x 2 x1 cm
Klocki budowlane Zestaw klocków budowlanych składający się z 140 elementów.
cegły
Opakowanie karton. Wymiar klocka całego: 11,5 x 5,7 x 3,5 cm.
Wymiar klocka połówki: 5,7 x 5,7 x 3,5 cm
Drewniane
Zestaw edukacyjny wykonany z jasnego, naturalnego drewna.
kolorowe klocki
50 klocków to wielobarwny zestaw licznych figur o różnych
wymiarach, które dają nieograniczone możliwości tworzenia
własnych konstrukcji. Wszystkie materiały wykorzystane do
stworzenia zabawki posiadają atesty, a także zostały
pomalowane nietoksycznymi farbami.
Klocki Wiadro 10 Zawartość zestawu:
w 1 Clics
- 226 klocków Clics,
- 49 akcesoriów,
- naklejki,
- instrukcja budowy.
Ramka guziki
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą guziki.
Ramka duże
guziki

Ramka zapinki

Ramka taśmy

Ramka sznurki

Ramka klamry

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą duże guziki.
Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą zapinki.
Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą tasiemki.
Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączy sznurek.
Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą klamry.

Ramka małe
guziki

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą małe guziki.

Ramka zamek
błyskawiczny

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączy suwak.

Ramka agrafki

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą agrafki.

Ramka sznurówki

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączy sznurówka.

Ramka rzepy

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, który
łączą rzepy.

Ramka zatrzaski

Wymiary: 30x30 cm
Ramka garderobiana z rozciągniętym na niej materiałem, .który
łączy klamerka zatrzaskowa.
Wymiary: 30x30 cm
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72.

Stanowisko na
ramki

Stojak na ramki Montessori, które sprzedawane są osobno.
Pomieści 6 ramek garderobianych, służących do ćwiczeń
zapinania.

Gra
Przeciwieństwa

Zabawka stymuluje logiczne rozumowanie i zrozumienie
związku między przyczyną a skutkiem. Dodatkowo pobudza
uwagę i obserwację oraz rozwija umiejętności manualne.
Wymiary: 22 x 29 x 5 cm
Przewlekanka drewniana w kształcie czerwonego jabłuszka to
gra zręcznościowa. Zabawa polega na poprowadzeniu
gąsienicy przyczepionej do sznurka po otworach w jabłku, które
tworzą szlaki komunikacyjne. Wymiary 9 x 8 cm. Średnica: 8
cm
Edukacyjny sorter. Zadaniem dziecka jest dopasowywanie
kształtów klocków, na których umieszczone zostały kolorowe
postaci zwierząt i wciśnięcie w odpowiedni otwór, aby przeszły
na drugą stronę pięciu drewnianych boków układanki w
kształcie piramidki pokrytej rysunkami. Całość wykonana
została z drewna lakierowanego i pomalowana nie toksycznymi
farbami. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 24M+.
Wymiary: 16x14x16 cm
Pojemnik w kształcie skrzyni na skarby. Składa się z pokrywki,
kółek, uchwytu do przenoszenia, zatrzasków. Pojemnik
posiada otwory wentylacyjne. Wymiary: dł. 58 cm, szer. 37 cm,
wys. 40 cm, Pojemność 42 litry
Klocki do budowania Jeżyki to masywne, ale jednocześnie
elastyczne klocki, które można łączyć na wielu płaszczyznach.
Zestaw zawiera 72 elementy w czterech kolorach (niebieskim,
żółtym, zielonym i czerwonym) oraz czterech różnych
kształtach (kwadrat, koło, trójkąt oraz prostokąt).
Zestaw składa się ze 150 elementów. Klocki lekkie, trwałe,
kolorowe, bezpieczne, wykonane z wysokiej jakości plastiku,
duże elementy - wymiar podstawowego klocka 10,5 x 10,5 cm

Przeplatanka

Drewniane klocki
pastele Sorter

Pojemnik na
zabawki 42 litry
Klocki Jeżyki

Klocki
konstrukcyjne
mix
Drewniana
układanka

Układanka w drewnianym pudełku. Przedstawia misia w 6
różnych strojach. Układanka drewniana zawiera 18 elementów
do skompletowania 6 różnych ubranek dla misia.
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Pan Miś
Jeep SWAT posiada na dachu armatkę wodną, którą można
łatwo napełnić wodą i obsługiwać. Długość: 18 cm. Zasilanie
na baterie: 3 x LR44 - dołączone do zestawu. Polska wersja
językowa. Auto wyposażone jest w:

73.

SOS Pojazd
Służby specjalne

74.

75.

76.

Drewniana
Laweta z autami

Drewniana auto
laweta

Drewniana autolaweta

- migające światła
- armatkę wodną
- warkot silnika
- syrenę alarmową
- ruchome koła
- migoczące światła przednie.
Laweta z Autami to dwupoziomowa przyczepa na której mogą
być transportowane 3 pojazdy. Górny poziom można opuścić
tak aby stworzyła rampę po której zjadą samochody.
Dodatkowym atutem jest zamontowany kołeczek dzięki
któremu można odpiąć lawetę lub swobodnie skręcać naczepą.
Zestaw składa się 47 elementów do samodzielnego skręcenia
zabawki.
Auto Laweta to drewniana ciężarówka do przewozu 3
pojazdów. Każdy pojazd ma inną wersję kolorystyczną.
Ciężarówka laweta ma ruchomą górną platformę na którą
wjeżdżają samochody. Platforma rozkłada się umożliwiając
transportowanym pojazdom zjechanie z niej oraz powtórny
wjazd na przyczepę. Zabawka pozbawiona ostrych krawędzi,
dobrze wygładzona, pomalowana nietoksycznymi farbami i
lakierami.
Drewniany główny pojazd ma dwa poziomy na których
umieszczone są 3 różnokolorowe auta.Górną płytę można
opuścić tak aby stworzyła rampę, po której zjadą samochody.
Dodatkowym atutem jest zamontowany kołek, dzięki któremu
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można odpiąć lawetę lub swobodnie skręcać naczepą. Całość
wykonana została z drewna lakierowanego i pomalowana nie
toksycznymi farbami. Zabawka przeznaczona dla dzieci
powyżej 24M+. Wymiary: 22 x 12 x 7,5 cm
77.
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84.

Auto Staż
Pożarna

Drewniane autko
betoniarka

Middle Truck
Wywrotka

Lalka funkcyjna
bobas dziewczynka

Lalka funkcyjna
bobas dziewczynka

Wózek głęboki

Łóżeczko dla
lalek drewniane

Pościel do
łóżeczka dla lalek

Auto straż mówi po polsku frazy związane tematycznie z
zabawą w strażaków np.: „Pali się! Musimy ugasić pożar”. Ma
wysuwaną, obrotową drabinę, za otwieranym panelem
wbudowane są dodatkowe przyciski funkcyjne. Naciskanie
przycisków
wyzwala
ciekawe,
realistyczne
dźwięki.
Zabawka zasilana na baterie: 2 x AA (dołączone)
Wymiary produktu: szer. 15 cm., wys. 19 cm., wys. z rozłożoną
drabiną 44 cm, gł. 41 cm. Cechy produktu:
- 2 figurki strażaków
- wysuwana drabina obraca się
- wydaje realistyczne dźwięki
- światełka z przodu, z tyłu i w lampie z syreną.
Zabawka posiada ruchome elementy. Wszystkie materiały
wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty. Cechy
produktu:
- możliwość przestawiania elementów
- zaokrąglone krawędzie
- swobodnie kręcące się koła
- wykonane z jasnego drewna, pomalowane nietoksycznymi
farbami.
Dokładne odwzorowanie detali, wysoka jakość wykonania z
użyciem materiałów najwyższe jakości W tylnej części
samochodu znajduje się wielki kontener z podnoszona klapą
dzięki czemu można bezpiecznie przewozić ładunek.
Ciężarówka osadzona jest na czterech bieżnikowanych
gumowych kołach co pozwala nam na zabawę na różnych
powierzchniach. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci, które
osiągnęły 12 miesiąc życia. Wymiary wywrotki 27 x 14 x 18 cm
Wysokość lalki 38 cm. Lalka bobas z kompletem akcesoriów.
Lalka jest ubrana w kolorowe śpioszki. Potrafi pić i sikać do
nocnika. Oprócz lalki zestaw zawiera:
- butelka
- smoczek
- miska, łyżka, widelec
- nocnik
- pielucha
Wysokość lalki 38 cm, z otwieranymi oczami i rzęsami. Lalka
ubrana w body dziecięce z różową opaską, z kokardą na
głowie i smoczkiem. Lalkę można karmić, poić z butelki,
wkładać smoczek, a posadzona na nocniku potrafi zrobić siku.
Lalkę wykonano z gumy, dzięki czemu można go zabrać ze
sobą nawet do kąpieli. Oprócz lalki zestaw zawiera:
- butelkę
- smoczek
- nocnik
- pieluchę
- kubek
- miskę, łyżkę i widelec
Wózek głęboki gondola. Konstrukcja metalowo-plastikowa
z elementami materiałowymi. Wózek posiada koszyk na
drobiazgi. Wózek przeznaczony jest dla lalek do 42 cm.
Wysokość rączki: 53,5 cm.
Drewniane łóżeczko dla lalek z kompletem pościeli.
Łóżeczko obszyte jest kolorowym materiałem wykończone
falbanką. W zestawie pościel: poduszka i kołderka Z boku
wszyta kieszeń na akcesoria dla lalki. Wymiary (DxSxW) 45 x
25 x 21 cm. Wymiar wewnątrz: 41x22 cm
Pościel dla lalki wykonana jest z bawełny, dzianiny minky
i wypełnienia poliestrowego. Wszystkie użyte w produkcji
materiały są antyalergiczne. Wymiary: 8 x 30 cm. W komplecie
kołderka i poduszka.
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Łączy funkcję 3 w 1. Łączna długość wynosi 6 metrów, dzięki
temu może być przeznaczony dla 26-osobowej grupy. W łatwy
sposób można go podzielić na 3 części, każda z nich może
funkcjonować jako osobna część spacerowa, w dowolnej
konfiguracji zależnej od liczebności grupy w danym dniu.
Poszczególne elementy łączone są za pomocy mocnego
suwaka. W zestawie również 2 wymienne aplikacje – kwiatek
i biedronka – które można doczepiać do 2 dłuższych
elementów.
Suszarka na
Pręty wykonane ze stali malowanej proszkowo. Stelaż
kółkach
wykonany z trwałej i estetycznej sklejki o grubości 12 mm. 25
poziomów suszenia. Prace plastyczne formatu A3. Na kółkach.
Wymiary suszarki (WxSxG): 83 x 36 x 38 cm Wymiary prętów:
32 x 34 cm, odległość między prętami ok.2,5 cm"
Regał gruszka
Regał Gruszka wykonany z kolorowej płyty laminowanej 18
mm. Wym. (WxSxG) 1600 x 1000 x 500 mm. Regał posiada 6
półek.
Regał Jabłko
Regał Jabłko w całości wykonany z płyty wiórowej laminowanej
o gr. 18 mm. Tył wykonany z płyty w kolorze czerwonym, listek
w kolorze zielonym. Pozostałe elementy z płyty bukowej.
Wymiary całkowite: (WxSxG) 1550 x 1160 x 350 mm.
Głębokość półek w najszerszym miejscu to 300 mm.
Gra - Sylaby w
Zawartość zestawu:
dominie
- 56 kostek domina
- klepsydra
- worek
- 16 żetonów
- karta wyrazów
- instrukcja
Gra MEMO A-Ż
Popularna gra w odnajdywanie par. Obrazki przedstawiają
przedmioty oraz pierwsze litery ich nazw. Zawartość zestawu:
- 54 kartoniki z literami,
- instrukcja.
Zabawa w
Zawartość zestawu:
czytanie
- 48 dwustronnych kartoników z obrazkami oraz podpisami o
wymiarach 7,5 x 7,5 cm
- 48 dwustronnych kartoników z nazwami oraz literkami o
wymiarach 7,5 x 7,5 cm
- instrukcję z opisem 10-ciu gier
Kolorowe liczydło liczydło wykonane z jasnego, naturalnego drewna
Wszystkie materiały wykorzystane do stworzenia zabawki
posiadają atesty, a także zostały pomalowane nietoksycznymi
farbami. Wiek:
+18 miesięcy
Wieszak na korale Drewniany wieszak pomieści 30 sznurków z koralami.
matematyczne
Przymocowany do ściany
Zygzak
spacerowy
zielony, 10/10/6

Bryły
geometryczne w
pudełku
Pudełka
zapachowe

Pieczątki
motywujące

Zawartość zestawu:
- 10 lakierowanych, trójwymiarowych brył geometrycznych w
kolorze niebieskim
- 5 dwuwymiarowych figur płaskich
- 3 stojaki
Dziecko ma za zadanie dobrać pary zapachów. W skład
zestawu wchodzą dwie drewniane tace, każda z 6. pudełkami
do ćwiczenia węchu. Pokrywki uniemożliwiają ulatnianie się
zapachu. Zestaw dostarczany bez wypełnienia. Wysokość
pojemnika: 8 cm
Zawartość zestawu:
- 6 pieczątek ("świetnie", "wspaniale", "bardzo dobrze",
"dobrze", "postaraj się", popraw się")
- poduszka z tuszem
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Drewniana
zjeżdżalnia
samochodowa

Zestaw
samochodów
drewniana laweta
+ 3 auta
Zestaw
samochodów

Zestaw aut
drewnianych

Pudełka
dźwiękowe

Korale
matematyczne

Studnia Jakuba

104.

Wielościan z
liczbami

105.

Waga szalkowa

106.

107.

108.

109.

Zabawka wykonana jest z wykorzystaniem ekologicznych
materiałów, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska, a
przede wszystkim zupełnie bezpieczna dla dzieci. Posiada
cztery poziomy zjeżdżalni w różnych kolorach, tak
ustawionych,
że
puszczenie
po
nich
specjalnych
samochodzików gwarantuje zjazd z samej góry aż do końca
zjeżdżalni. W zestawie znajdują się specjalnie dostosowane do
zjeżdżalni samochodziki. Są one utrzymane w różnych
kolorach, dzięki czemu pozwalają na zabawę kilkorga dzieci.
Wymiary 28x26x9 cm
W zestawie znajduje się laweta i 3 samochodziki, którymi
dziecko może bawić się oddzielnie. Wymiary produktu:
30x9x12,5 cm
Zestaw obejmuje: samochody wyścigowe, osobowe, policyjne,
taksówkę vana. Wszystkie są w jasnych kolorach, łatwe do
zidentyfikowania Pojazdy można przechowywać na solidnej
drewnianej, podzielonej na przegródki podstawce. Długość
pojazdu ok.10 cm. Zestaw zawiera:
- 9 pojazdów drewnianych
- drewniane pudełko z przegródkami.
Zestaw zawiera 7 drewnianych pojazdów budowlanych z
ruchomymi częściami. Pojazdy można przechowywać na
solidnej drewnianej, podzielonej na przegródki podstawce.
Skład zestawu:
- 7 pojazdów: betoniarka, walec, wózek widłowy, ciężarówka,
koparko-ładowarka, dźwig, koparka
- drewniana skrzynka z przegrodami.
Materiał składa się z dwóch pudełek: czerwonego oraz
niebieskiego, w każdym znajduje się po 6 różnych dźwięków.
Dzieci tworzą pary o kolorze pola czerwony-niebieski o takich
samych generowanych dźwiękach.
Sznur z nawleczonymi niebieskimi i czerwonymi koralami.
Pomoc w nauce liczenia i wykonywania działań
matematycznych w zakresie 100. Na jednym sznurze znajduje
się 100 korali
Składa się z 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o
średnicy 1 cm i długości 18 cm oraz jednej drewnianej kostki z
kolorowymi ściankami.
Wykonany z pianki wielościan. Na jego ściankach
nadrukowane są liczby od 1 do 12. Wymiary 8 x 10

Zestaw zawiera wagę wraz z odważnikami. Waga wykonana z
najlepszej jakości drewna bukowego, elementy pokryte
nietoksyczną farbą. Całość wykonana z drewna bukowego i
pomalowana nietoksycznymi farbami o żywych barwach.
Wymiary produktu (DxWxS) 280 x 215 x 85 mm
Drewniany zegar - Drewniany zegar o średnicy 21 cm z 2 wskazówkami,
nauka godzin
godzinową i minutową, W zestawie instrukcja
Klepsydry - 4 szt.

Gra FIGURAKI

Piszę i zmazuję
cyferki

Zestaw 4 klepsydr edukacyjnych odmierzających czas: 30
sekund, 60 sekund, 120 sekund i 180 sekund. Wysokość: 9 cm.
Średnica: 2 cm
Zawartość:
- 4 dwustronne plansze
- 72 kolorowe elementy
- kostka z kolorowymi oczkami
- kostka z figurami geometrycznymi
- instrukcja
Zawartość zestawu:
- 6 dwustronnych tablic do nauki pisania cyferek o wym.
115x163 mm
- 10 dwustronnych tablic z zadaniami
- marker suchościeralny oraz ściereczkę
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Kalendarz
uniwersalny

Drewniana, barwna tablica do nauki czasu, dni tygodnia,
miesięcy, pór roku i pogody w języku angielskim. Wymiary
31x31x2 cm

Zawartość zestawu:
- plansza do gry,
- 4 pionki,
- kostka do gry,
- 60 kart Los,
- puzzle 4x7 szt.
Miesiące i pory
Zawartość zestawu:
roku
- plansza,
- 4 pionki,
- kostka do gry,
- 4x12 szt. tabliczek z nazwami miesięcy,
- 7 szt. tabliczek z nazwami tygodnia,
- 4x6szt. puzzli,
- 8szt. żetonów z obrazkami, instrukcja.
Domino
Tradycyjne drewniane domino wykonane z bezsękowego
tradycyjne
drewna bukowego. W skład kompletu wchodzi 28 elementów
zapakowanych w kartonowe pudełko. Obrazki nadrukowane
metodą sitodruku. Wymiar klocka: 4 x 1.5 x 8 cm
Wesoła Farma
Bawiące się dziecko ma za zadanie chwycić w dłoń
magnetyczny patyczek, który znajduje się przy drewnianej
Labirynt
tabliczce, a następnie za jego pomocą poprowadzić piłeczki
magnetyczny
przez każdy z 4 labiryntów. Wymiary 28 x 28 x 3 cm.
Domino
Gra składa się z 28 elementów - „kamieni” i polega na
obrazkowe i
dokładaniu ich jeden do drugiego tak, aby stykały się z takimi
klasyczne
samymi obrazkami.
Kim jestem?
Zawartość zestawu:
- 110 kart
- 4 opaski
- klepsydra
- instrukcja
TRES gra
Tres – gra strategiczna wywodzi się ze znanej gry w kółko i
strategiczna
krzyżyk. Zawartość:
- drewniana podstawa
- 24 krążki w dwóch kolorach: 12 żółtych + 12 czerwonych
- instrukcja
- drewniane pudełko o wymiarach: 145 x 145 x 90 mm.
Kolorowe cylindry Za pomocą kolorowych cylindrów można nauczyć dzieci
różnorodnych rozmiarów obiektów. Porównywane ze sobą
wymiary wysokości i średnicy pozwalają zauważyć
podobieństwa oraz wychwycić różnice. W zestawie znajdują
się 4 drewniane skrzynie z 10 cylindrami w każdej. Produkt
wykonany z litego drewna, lakierowanego w kolorach żółtym,
czerwonym niebieskim i zielonym. Wymiary skrzyni: 15 x 15 x
7 cm.
Drewniana
Drewniana układanka składa się z 4 sześciennych klocków,
Układanka Kubuś każdy z nich ma namalowany inny kształt. Do zestawu
dołączonych jest 26 tabliczek z szablonami kompozycji.
Kostki
Zadaniem dziecka jest ułożenie z klocków wskazanego na
geometryczne
szablonie wzoru. Ilość elementów: 4 klocki + 26 płytek. Wymiar
kostki 4 x 4 x 4 cm
Mozaika XXL
Mozaika w rozmiarze XXL to 250 drewnianych elementów
w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym,
pomarańczowym i białym. Opakowana jest w estetyczne
i trwałe drewniane pudełko o wymiarach 295 x 215 x 75 mm.
Mozaika w
Mozaika 40 drewnianych klocków, trójkątów i rombów:
drewnianym
czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych, pomarańczowych.
pudełku
Do kompletu opracowana została książeczka z serią
czterdziestu ośmiu wzorów o wzrastającym stopniu trudności
i z przemyślaną kombinacją kolorów. Klocki i książeczka
z wzorami znajdują się w drewnianym pudełku.
Bystre oczko
Atrakcyjna graficznie i starannie wykonana gra przeznaczona
dla młodszych dzieci. Zawartość zestawu:
210 elementów
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Przewlekanka

- 210 dwustronnych kartoników o wymiarach 4,2 x 4,2 cm
- 4 duże sztywne dwustronne plansze,
- szczegółowa instrukcja gier.
Kolorowa, drewniana przewlekanka.

Drzewko

Wys. 36,5 cm

Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność
manualną najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie łączyć ze
sobą poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać
pojedyncze przez przewlekanie i przeplatanie kolorowych
sznurowadeł.
Przeplatanki
Zestaw do kreatywnej zabawy doskonalący sprawność
przyroda
manualną najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie łączyć ze
sobą poszczególne elementy zestawu bądź ubarwiać
pojedyncze przez przewlekanie i przeplatanie kolorowych
sznurowadeł. Zawartość zestawu:
- 23 elementy
- 5 sznurowadeł
Nawlekaj nie
Nawlekaj nie czekaj, Seria Mądra Sowa, Alexander
czekaj
"Nawlekaj nie czekaj" to gra przeznaczona dla dzieci
młodszych, starszych i dorosłych. Zawartość pudełka:
- 55 kart,
- 18 kul,
- klepsydra,
- 3 linki,
- 80 żetonów,
- instrukcja.
Labirynt z
Tablica posiada 10 okienek, każde z innym zwierzakiem, pod
kulkami
którymi kryją się cyferki. Zadanie polega na dostarczeniu
prawidłowej ilości jabłek do koszyka, za pomocą magnetycznej
różdżki. Magnetyczna różdżka przymocowana jest do
opakowania
MAGFORMERS
Zestaw zawiera: klocki w 6 pastelowychkolorach, w tym: 12
MY FIRST
trójkątów i 18 kwadratów oraz 10 plansz pomocnych w
konstruowaniu pierwszych budowli.
Domino
Zestaw drewnianych kolorowych kostek domino składający się
drewniane
z 250 elementów. Klocki są pomalowane bezpiecznymi farbami
wodnymi. Całość zapakowana w bawełniany worek. Wymiary
klocka: 1,9 x 4,3 x 0,5 cm.
Książka Polska
Książeczka popularnonaukowa zabierająca dzieci w podróż po
Lisciani
cudach naszego kraju. Ciekawe informacje dotyczące naszego
środowiska, ukształtowania terenu, najważniejszych miast i
zabytków oraz najsłynniejszych postaci historycznych.
Zawartość opakowania:
- książeczka 32-stronicowa (twarda oprawa, miękkie kartki)
- puzzle 120 elementów.
Geopuzzle Piękna Puzzle przedstawiają mapę administracyjną Polski, podział na
Polska
województwa z ich opisem, stolice województw, główne zabytki
danego regionu, najważniejsze zwierzęta znajdujące się pod
ochroną, główne rzeki oraz parki krajobrazowe. Zestaw
zawiera puzzle dwustronne o formacie 70x50cm po złożeniu.
Puzzle Maxi Bob
Puzzle Maxi. Układankę tworzą 24 bardzo duże elementy,
Budowniczy
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów, z
zastosowaniem
specjalnego
kalandrowanego
papieru
odbijającego światło, co ułatwia układanie.
Puzzle
Maxi Puzzle składające się z 24 bardzo dużych elementów, Po
Kraina Lodu 2
ułożeniu układanki powstanie duży obrazek, o wymiarach
60x40 cm. Produkt został wykonany z wysokiej jakości
materiałów, z zastosowaniem specjalnego kalandrowanego
papieru odbijającego światło, co ułatwia układanie.
Puzzle 10 in 1
Puzzle składające się z 10 niezależnych układanek,
zaprojektowane
z
udziałem
serialu
animowanego
Dzielni
"Pidżamersi". Produkt został wykonany z wysokiej jakości
Pidżamersi
materiałów, z zastosowaniem specjalnego kalandrowanego
papieru odbijającego światło, co ułatwia układanie. Zawartość
pudełka:
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- 3 układanki 48 elementów
- 3 układanki 35 elementów
- 4 układanki 20 elementów.
Puzzle 100
Puzzle 100 elementów. Kolorowa grafika z bohaterami serialu
animowanego "Pidżamersi".Po ułożeniu powstanie obrazek o
Pidżamersi
wymiarach 41x28 cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i
w akcji
bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany papier
odbijający
światło,
pokryty
ekologicznymi
farbami
spożywczymi.
Puzzle 100
Puzzle 100 elementów. Kolorowa grafika z bohaterami serialu
animowanego "Enchantimals". Po ułożeniu powstanie obrazek
Zabawa
o wymiarach 41 x 28 cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów
z przyjaciółmi
i bezpieczeństwo układania zapewnia kalandrowany papier
odbijający
światło,
pokryty
ekologicznymi
farbami
spożywczymi.
Puzzle 30el
Puzzle 30 elementów z Kicią Kocią i jej rodziną. Po ułożeniu
Przygody Kici
powstanie obrazek o wymiarach 20 x 27 cm. Produkt został
Koci
wykonany z wysokiej jakości materiałów, z zastosowaniem
specjalnego kalandrowanego papieru odbijającego światło, co
ułatwia układanie.
Puzzle 30 el
Puzzle 30 elementów z bohaterami filmu animowanego Super
Super Wings
Wings. Po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 27 x 20
cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo
układania zapewnia kalandrowany papier odbijający światło,
pokryty ekologicznymi farbami spożywczymi.
Drewniane autko Zabawka posiada ruchome elementy. Wszystkie materiały
śmieciarka
wykorzystane do stworzenia zabawki posiadają atesty, a także
zostały pomalowane nietoksycznymi farbami. Cechy produktu:
- możliwość przestawiania elementów
- zaokrąglone krawędzie
- swobodnie kręcące się koła
- wykonane z jasnego drewna, pomalowane nietoksycznymi
farbami.
Puzzle 3 w 1
Puzzle 3w1 to trzy układanki różnej wielkości przedstawiające
niezwykły świat dinozaurów. Do produkcji puzzli użyto
Niezwykły świat
materiały ekologiczne i papier eliminujący odbijanie światła,
Dino
Opakowanie zawiera 3 obrazki o różnej liczbie elementów:
- 1 x 20 elementów,
- 1 x 36 elementów,
- 1 x 50 elementów.
Drzewko smutku i Rozmowa o emocjach, ich analizowanie i próby definiowania
radości
zawsze sprawiają najmłodszym spore trudności. Nauczycielom
w przedszkolach oraz szkołach przychodzi z pomocą Drzewko
Smutku i Radości. Zawartość zestawu:
- 2 drzewka - radosne i smutne o wymiarach: 120 x 75 x 1 cm,
wykonane z drewna, lakierowane
- 2 stabilne, drewniane stojaki z antypoślizgową podkładką,
lakierowane
- 36 drewnianych listków o wymiarach 10 x 15 cm w kolorze
zielonym
- 34 drewniane kołeczki w kolorze zielonym
- lniany woreczek
- kostka do gry z ilustracjami emocji radości i smutku
- instrukcja w języku polskim z gotowymi konspektami
prowadzenia zajęć
Zestaw listków z
Zestaw dodatkowych listków do Drzewka Smutku i Radości jest
ilustracjami do
wzbogacony o ilustracje, dlatego nauczyciele mogą pracować
drzewa smutku i
z najmłodszymi. Każdy listek zawiera kolorowy obrazek
radości
poświęcony konkretnej emocji. Zawartość zestawu:
- 36 drewnianych listków z kolorowymi ilustracjami emocji
- lniany woreczek
KIEŁKOWNICA
Naczynie do kiełkowania składa się z pokrywy, trzech
Bio-Natura
poziomów do kiełkowania, naczynia dolnego, podstawki.
Naczynie do
Wymiary: 16 cm wysokości, 20 cm średnicy
kiełkowania
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Moje pierwsze
słówka EN licencja

Moje pierwsze
słówka DE licencja

Mądrala na wsi

Harmonijny
rozwój. Przyroda

Bajki Grajki - Król
Maciuś I

Część edukacyjna obejmuje słowniczek ilustrowany, w którym
użytkownik poznaje poszczególne słowa uporządkowane
alfabetycznie lub w określonych kręgach tematycznych.
Wszystkie słówka czytane są przez profesjonalnego lektora.
Część rozrywkowa zawiera gry edukacyjne dla uczniów, którzy
potrafią już czytać, ale także dla dzieci, które jeszcze nie znają
literek. Gry to przede wszystkim rozpoznawanie słówek ze
słuchu, określanie kolorów, liczby przedmiotów, wybór i
przyporządkowanie przedmiotów do określonych grup, np.
ilustracji do słówek w formie pisanej, dopisywanie słówek pod
odpowiednimi rysunkami, poprawianie błędów w tekście. Dla
uczniów bardziej zaawansowanych przygotowano krzyżówki
zawierające słówka wygenerowane z bogatej bazy danych.
Dodatkową atrakcją jest możliwość wydrukowania dyplomu dla
najlepszych graczy, z ich imieniem i nazwiskiem, typem gry
oraz z wynikiem końcowym. Aplikacja jest dostępna online, nie
ma potrzeby instalowania jej, ponieważ działa w dowolnej
przeglądarce. Program jest odpowiedni dla wszystkich typów
tablic interaktywnych.
Część edukacyjna obejmuje słowniczek ilustrowany, w którym
użytkownik poznaje poszczególne słowa uporządkowane
alfabetycznie lub w określonych kręgach tematycznych.
Wszystkie słówka czytane są przez profesjonalnego lektora.
Część rozrywkowa zawiera gry edukacyjne dla uczniów, którzy
potrafią już czytać, ale także dla dzieci, które jeszcze nie znają
literek. Gry to przede wszystkim rozpoznawanie słówek ze
słuchu, określanie kolorów, liczby przedmiotów, wybór i
przyporządkowanie przedmiotów do określonych grup, np.
ilustracji do słówek w formie pisanej, dopisywanie słówek pod
odpowiednimi rysunkami, poprawianie błędów w tekście. Dla
uczniów bardziej zaawansowanych przygotowano krzyżówki
zawierające słówka wygenerowane z bogatej bazy danych.
Aplikacja jest dostępna online, nie ma potrzeby instalowania
jej, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce. Program jest
odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych.
Treść jest podzielona na dwie części. Część encyklopedyczna
opisuje dokładnie dziewięćdziesiąt gatunków zwierząt. Do
każdego zwierzęcia przyporządkowany jest obrazek w wersji
komiksowej, materiał faktograficzny, polska i łacińska nazwa,
następnie nazwa gromady, do której zwierzę należy,
informacje o typowym środowisku, w którym żyje, o tym, czym
się żywi itp. Część praktyczna zawiera 10 gier, Program jest
odpowiedni dla wszystkich typów tablic interaktywnych.
Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstronny rozwój
dzieci w wieku 5-7 lat. Pakiet zawiera:
- interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego
wykorzystania na tablicy multimedialnej
- karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające
ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub
materiały do przygotowania przedstawień teatralnych
- grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie,
przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże
grupy dzieci.
Bajki Grajki - Król Maciuś I

Bajki Grajki Lampa Alladyna

Bajki Grajki - Lampa Alladyna

Gra Honeycombs
- Plastry miodu

Gra polega na łączeniu płytek poprzez dopasowywanie
symboli. Im więcej symboli dopasujesz, tym więcej punktów
zdobywasz. Jeżeli symbole do siebie nie pasują, płytka nie
może być położona. Jedyny wyjątek stanowi symbol pszczoły,
który pełni rolę jokera i pasuje do wszystkich symboli. Do
każdej płytki można dopasować inne z sześciu stron.
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Układanka Nauka liczenia

Fakturowe
kształty

Układanka to drewniany sorter do rozpoznawania kolorów
i nauki liczenia. Zabawa polega na dopasowaniu ilości
nałożonych kółek do cyferek namalowanych na podstawce.
Zadanie ułatwiają identyczne kolory kółek i cyferek. Zabawka
pozbawiona jest ostrych krawędzi, dobrze wygładzona,
pomalowana nietoksycznymi farbami i lakierami.
Zestaw plastikowych płytek o różnych fakturach. Zestaw
zawiera 20 płytek w pięciu kształtach, o wym.: ok 5 × 5 cm, oraz
10 kart.

Pomaga zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie
podstawowego programowania i kodowania. Mysz należy tak
zaprogramować, aby pokonała trasę z labiryntem i tunelami w
celu zdobycia sera. Zawartość zestawu:
- 16 płytek podłoża,
- 22 ściany labiryntu,
- 3 części tunelu,
- 30 dwustronne karty kodowania,
- 10 dwustronnych kart działania,
- klin sera,
- instrukcję obsługi.
Skrzaty
Skrzaty to zestaw wesołych gier dla całej rodziny.
Trzech skrzacich braci zachęca do zabawy i nauki.
Zestaw zawiera:
- 48 skrzatów
- 36 kart z zadaniami
- 24 tafelki z wzorami
- instrukcję.
Rysuj i zmazuj z
Rysuj i zmazuj to zestaw tablic suchościeralnych z mazakiem i
pszczółką
48 zabawnymi zadaniami z pszczółką, które przygotowują
dzieci do nauki pisania, pomagają w koncentracji, zachęcają je
do pracy oraz uczą precyzji. Zawartość: 24 dwustronne tablice
o wymiarach 11,5 x 16,3 cm, suchościeralny pisak, ściereczka.
Zestaw tablic
Zadania z rysowania to zestaw tablic suchościeralnych z
suchościeralnych mazakiem i 32 zadaniami. Dzięki powyższym zestawom
z mazakiem
grafomotoryka kształtowana jest w sposób zabawowy, dziecko
nie odczuwa szybkiej męczliwości dłoni, reguluje się napięcie
mięśniowe.
Spójrz i porównaj- Zabawa polega na dopasowywaniu kształtów. Wymiary: 16x16
uzupełnij
cm. Zestaw zawiera:
- 4 plansze o wym 16 x 16 cm (9 obrazków na każdej karcie) - 36 transparentnych kwadracików.
Mozaika w
Mozaika w drewnianym pudełku to 40 drewnianych klocków,
drewnianym
trójkątów i rombów: czerwonych, zielonych, niebieskich,
pudełku Zabawy
żółtych i pomarańczowych. Do kompletu klocków opracowana
Twórcze
została książeczka z serią czterdziestu ośmiu wzorów
o wzrastającym stopniu trudności w połączeniu z przemyślaną
kombinacją kolorów. Całość zapakowana w drewniane
pudełko.
Gra PATYCZAKI
Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci
mogą układać je według wzorów umieszczonych na planszach
lub tworzyć własne kompozycje. Zawartość zestawu:
- 48 patyczków w czterech kolorach
- 8 dwustronnych plansz z wzorami do układania
- instrukcja
Gram w kolory
Gra edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym, Gra
zawiera 4 sztywne, dwustronne plansze, koło kolorów z
wirującą wskazówką, a także 48 kolorowych kafelków. Wiek:
+4 lata
Paluszek - gra
Gra ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności
edukacyjna
manualnych (palce obu rąk) oraz rozwój zmysłów, stymulację i
koordynację pracy obu półkul mózgowych, koordynację
wzrokowo-ruchową.
28 ZABAW
Nagrania i scenariusze aktywnych zabaw dla dzieci w wieku 3–
MUZYCZNYCH j.
8 lat stworzone na podstawie prac Barbary Sher. Można je
ang.
zaadaptować tak, że każdy, niezależnie od zdolności, będzie
mógł się bawić. Do książki dołączono 2 płyty CD.
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Memo drewniane

Bajki Grajki –
Bajka o rybaku i
rybce
Puzzle dla
Maluszków
Dinozaury
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Puzzle dla
Maluszków
Maszyny
Budowlane
CzuCzu Puzzle
Mapa świata
Zwierzęta

Wykonany z drewna komplet 20 kart memo ze zwierzątkami i
cyframi. Zadaniem dzieci jest znalezienie wśród nich par
przedstawiających te same cyfrę oraz odpowiadający im
obrazek. Wymiary: 5 x 5 cm
Bajki Grajki - Bajka o rybaku i rybce
Puzzle przeznaczone dla najmłodszych (od 2 roku życia).
Każde opakowanie zawiera 6 dużych układanek, które składają
się z różnej liczby elementów. Najprostsze puzzle układa się z
2 elementów, a najbardziej złożone z 7. Zawartość
opakowania: 27 puzzli
Puzzle przeznaczone dla najmłodszych (od 2 roku życia).
Każde opakowanie zawiera 6 dużych układanek, które składają
się z różnej liczby elementów. Najprostsze puzzle układa się z
2 elementów, a najbardziej złożone z 7. Zawartość
opakowania: 27 puzzli
Puzzle Mapa świata Zwierzęta 60 elementów Czu Czu.
Edukacyjna układanka liczy 60 elementów. Wymiar puzzli po
ułożeniu to 64x32 cm.

Zestaw Klasyczne Zestaw gier klasycznych z możliwością wyboru.
gry planszowe
Zestaw zawiera 4 gry:
- Węże i drabiny
- Kółko i krzyżyk
- Warcaby
- Pchełki.
Drewniana gra dla dzieci od 3 roku życia. Wszystkie figurki
mają około 3,5 cm wysokości. Plansza do gry jest zamykanym
pudełkiem i pełni funkcję opakowania, w którym po
zakończonej zabawie można umieścić wszystkie pionki.
Produkt został wykonany z najwyższej jakości drewna
Drewniana gra i pomalowany bezpiecznymi dla dziecka farbami. Zestaw
Chińczyk
zawiera:
- 4 żabki
- 4 pszczółki
- 4 biedronki
- 4 motylki
- 4 kostki
Mały bank W skład zestawu wchodzą elementy związane z pracą
zestaw
bankiera takie jak na przykład imitujące prawdziwe banknoty
edukacyjny
pieniążki. Zestaw gry zawiera:
- okienko bankowe,
- banknoty,
- druki bankowe,
- wzory wypełnienia druków bankowych,
- stempel i poduszka do tuszu,
- książeczki czekowe,
- kartę stałego klienta,
- karty kredytowe.
Puzzle
Układanka wykonana z drewna dająca dzieciom możliwość
warstwowe poznawania poszczególnych części ciała świni i jej
anatomia świni
najważniejszych organów. Wymiary: 26x18 cm
Puzzle Wiejskie
zwierzęta

Puzzle drewniane

Zestaw 4 układanek drewnianych. Do ułożenia są 4 różne
obrazki przedstawiające wiejskie zwierzęta: konia, kurczaki,
świnię i krowę. Wymiary gotowego obrazka: 11,5 x 17,5 cm.
Zestaw zawiera:
- 4 różne obrazki (każdy z nich składa się z 12 elementów)
- drewniane pudełko (na którym można układać puzzle i je
przechowywać).
Warstwowe puzzle to drewniana układanka wspierająca naukę
ułamków, kolorów i liczenia. Każda warstwa to koło w innym
kolorze podzielone na kilka części. Układanka składa się z 21
elementów, które należy ułożyć tak by utworzyły 6 warstw o
różnych kolorach. Wymiary: 12 x 1 2 x 2 cm Ilość elementów:
21
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Puzzle drewniane
Drzewo

Pomoc edukacyjna stanowi wprowadzenie do lekcji biologii.
Puzzle przedstawiające drzewo mają za zadanie przybliżyć
dziecku jego budowę. Układanka została wykonana z drewna,
a każdy jej element posiada mały uchwyt, który ułatwia
manipulowanie poszczególnymi częściami. Pomalowane
nietokstycznymi farbami. Dzieci poniżej 3 roku życia powinny
korzystać z tej pomocy pod okiem dorosłego. Wymiary: 24x24
cm
Canoe Dotyk
Zawartość zestawu:
- Zestaw zawiera 16 drewnianych klocków z wypukłymi
kształtami,
- 4 klocki gładkie,
- opaskę na oczy.
- worek
Gra planszowa
Zawartość opakowania:
Emocje
- 112 kart z zadaniami,
- 16 okrągłych tafelków,
- duża puzzlowa plansza,
- duża kostka i 4 pionki,
- instrukcja.
Puzzle 4 w 1
Po ułożeniu otrzymamy cztery obrazki różnej wielkości z
Super Zings 4
bohaterami filmu animowanego "Super Zings 4". Do produkcji
puzzli użyto materiałów ekologicznych i płótnowanego papieru
eliminującego odbijanie światła, Zawartość pudełka:
- 1 układanka 70 elementów
- 1 układanka 54 elementy
- 1 układanka 48 elementów
- 1 układanka 35 elementów
Gra Chińczyk
Plansza do gry to wytrzymałe pudełko, które rozsuwając się
tworzy miejsce do rzucania kostką i przechowania pionków.
Wersja podróżna Wymiary planszy: 28x28 cm. Specjalne wgłębienia na planszy
i dopasowane do nich pionki powodują, że po ich ułożeniu na
planszy, nie rozsypują się podczas wstrząsów towarzyszących
podróży. Cechą szczególną tej wersji "Chińczyka" jest to, że
można łatwo zmienić wielkość planszy - ilość pól można
dostosować do liczby graczy. Zawartość pudełka:
- drewniana plansza
- 1 kostka
- 16 pionków: 4 czerwone, 4 niebieskie, 4 zielone, 4 żółte
- instrukcja w języku polski
Gra TEMPO
W trakcie gry dzieci wymyślać będą hasła pasujące do
JUNIOR
zadanych tematów. Gra zawiera kilka wariantów rozgrywki,
dzięki czemu można ją łatwo dopasować do wybranej grupy
wiekowej. Wymiary opakowania: 8x26x26 cm
Zagadki z CzuCzu Zagadki zostały opracowane z myślą o dzieciach w wieku 5-6
dla dzieci od 5-6
lat, w postaci książeczki wachlarzyka - 50 kart spiętych śrubką.
lat
Bogaty, wieloelementowy, drewniany zestaw przedstawiający
podstawowe zjawiska atmosferyczne. Zawartość zestawu:
- Zjawiska atmosferyczne, czyli 7 podstawek o wymiarach 23
x 16 cm, z luźno umieszczonymi elementami na zasadzie
puzzli, które przedstawiają podstawowe zjawiska
atmosferyczne (słońce, słońce i chmura, 3 chmury, chmura i
deszcz, chmura i błyskawica, pochylone drzewo, śnieżynka)
- Chmury i chmurki, czyli 3 podstawki o wymiarach 23 x 16 cm
- Tęcza, czyli podstawka o wymiarach 23 x 16 cm, składająca
się z 19 wyciąganych elementów w 7 barwach tęczy,
- Parasolki, czyli podstawka o wymiarach 23 x 16 cm
składająca się z 15 wyciąganych elementów składowych
parasola, dwustronnie drukowanych
- Książeczka "Opowiadania na słoneczne i deszczowe dni"
autorstwa Marii Greń.
Cały zestaw znajduje się w drewnianej skrzynce.
Zagadki z CzuCzu Zagadki zostały opracowane z myślą o dzieciach w wieku 4-5
dla dzieci od 4-5
lat, w postaci książeczki wachlarzyka - 50 kart spiętych
lat
śrubką.
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Grzybobranie

Puzzle "Kaczka"

Puzzle "Motyl"

English Eater Domino

Drewniane
domino

Domino
logopedyczne.
Opozycja Ż(RZ)-Z

English with
Memo the Dragon
1

English with
Memo the Dragon
2

Dlaczego ryba w
stawie pływa?

Jak żyrafa szyję
myje?

Kto za ogon łapie
myszy ?

Gdzie pszczółki
mieszkają ?

Zawartość zestawu:
- sztywna lakierowana plansza,
- 4 koszyczki,
- 20 grzybków,
- kostka do gry,
- 4 różnokolorowe pionki.
Pięciowarstwowe drewniane puzzle przedstawiające życie
kaczki od jajka do dorosłego ptaka. Każda warstwa składa się
z kilku elementów, co zwiększa stopień trudności całej
układanki. Pomalowane farbą ekologiczną. Zestaw zawiera
łącznie 28 elementów do ułożenia.
Pięciowarstwowe drewniane puzzle przedstawiające rozwój
motyla. Każda warstwa składa się z kilku elementów, co
zwiększa stopień trudności całej układanki. Pomalowane farbą
ekologiczną. Zestaw zawiera łącznie 28 elementów do
ułożenia.
Domino z serii English Eater w prosty i przyjemny sposób
zapozna dziecko z angielskimi słówkami. Kostki domina są
dwustronne: z jednej strony są obrazki zwierząt domowych, a
z drugiej zwierząt egzotycznych.
Drewniane domino
to 100 klocków, wzorowanych w
większości na klasycznych płaskich kostkach domina, ale
także kilku elementów o niebanalnych, często zaskakujących
kształtach, np. mostu, wiatraczka, pagórka z chorągiewką,
równi pochyłej, deseczki, pieńków czy sówek, dzięki którym
można tworzyć z nich oryginalne konstrukcje i tory przeszkód.
Wymiary klocka: 5 x 2,5 cm
Domino logopedyczne - przeznaczone jest do zabaw
dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi
rozpoczynającymi lub mającymi problem z nauką czytania.
Domino przeznaczone jest do ćwiczeń słuchowego
rozróżniania głosek: Ż(RZ)-Z, oraz ich prawidłowej wymowy.
Animowany kurs języka angielskiego dla najmłodszych (4–6
lat), również dla tych nieumiejących czytać i pisać. Dziecko
pozna 100 nowych słówek angielskich podczas zabawy z
dziesięcioma kolorowymi planszami oraz utrwali je w trakcie
wykonywania 200 interaktywnych ćwiczeń. Przedział wiekowy:
4-6 lat.
Animowany kurs języka angielskiego dla najmłodszych (4–6
lat), również dla tych nieumiejących czytać i pisać. Dziecko
pozna 100 nowych słówek angielskich podczas zabawy z
dziesięcioma kolorowymi planszami oraz utrwali je w trakcie
wykonywania 200 interaktywnych ćwiczeń. Przedział wiekowy:
4-6 lat.
Informacja w postaci zagadki nawiązuje do naturalnej
potrzeby odkrywania świata przez małe dziecko. Zagadki
pomagają także w poznawaniu nowych pojęć, wiadomości,
nieznanych dotąd rzeczy. Wsparciem dla treści i formy
zawartych na kartonikach zagadek są ilustracje.
Informacja w postaci zagadki nawiązuje do naturalnej potrzeby
odkrywania świata przez małe dziecko. Zagadki pomagają
także w poznawaniu nowych pojęć, wiadomości, nieznanych
dotąd rzeczy. Wsparciem dla treści i formy zawartych na
kartonikach zagadek są ilustracje.
Informacja w postaci zagadki nawiązuje do naturalnej potrzeby
odkrywania świata przez małe dziecko. Zagadki pomagają
także w poznawaniu nowych pojęć, wiadomości, nieznanych
dotąd rzeczy. Wsparciem dla treści i formy zawartych na
kartonikach zagadek są ilustracje.
Informacja w postaci zagadki nawiązuje do naturalnej potrzeby
odkrywania świata przez małe dziecko. Zagadki pomagają
także w poznawaniu nowych pojęć, wiadomości, nieznanych
dotąd rzeczy. Wsparciem dla treści i formy zawartych na
kartonikach zagadek są ilustracje.
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4 w rządku

Gigantyczne
domino Bigjigs

Klocki dotykowe

Domino
drewniane

Domino
logopedyczne.
Opozycja L-R

Domino
logopedyczne.
Opozycja L-J

Domino
logopedyczne.
Opozycja J-R

Domino - gra
twarzy

Poznajemy
przyrodę

Wielka Księga
Małego Polaka

Wielcy odkrywcy
Wielka Księga
Zabaw

Ten rodzaj gry strategicznej dla dwóch osób w większym
stopniu angażuje intelekt, uczy logicznego myślenia,
planowania, przewidywania oraz przybliża zasady rywalizacji.
Zadaniem każdego z uczestników zabawy jest ułożenie w
drewnianej skrzyni rzędu składającego się z czterech kul tego
samego rodzaju.
Ogromne domino dla młodszych i starszych wielbicieli
klasycznej gry. Zestaw składa się z 28 elementów,
zapakowanych
w
drewniane
pudełko.
Wymiary:
- klocek: 9x4,5x0,7 cm
- pudełko: 33x20x3 cm
Drewniane pudełko o wymiarach 31 x 13,5 cm z zasuwanym
wieczkiem, 2 listewki, w każdej z nich 9 drewnianych klocków
z przymocowanymi rożnymi rodzajami materiałów, instrukcja
w komplecie
Zestaw drewnianych kolorowych kostek domino składający się
z 247 elementów. Klocki są grubsze i bardziej stabilne,
pomalowane bezpiecznymi farbami wodnymi, Całość
zapakowana w bawełniany. Wymiary klocka: 2,2 x 4 x 0,5 cm
Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych z dziećmi - doskonali naukę czytania ćwiczeń
słuchowego rozróżniania głosek JR oraz ich prawidłowej
wymowy. Domino składa się z zestawu 27 par obrazków
ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy
rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi LR
Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych z dziećmi - doskonali naukę czytania ćwiczeń
słuchowego rozróżniania głosek JR oraz ich prawidłowej
wymowy. Domino składa się z zestawu 27 par obrazków
ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy
rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi LJ
Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń
logopedycznych z dziećmi - doskonali naukę czytania ćwiczeń
słuchowego rozróżniania głosek JR oraz ich prawidłowej
wymowy. Domino składa się z zestawu 27 par obrazków
ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy
rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi JR
Kształcenie
emocjonalności
dzieci
oraz
rozwijanie
samoświadomości i świadomości własnego ciała. Zawartość
zestawu:
- 30 elementów o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi rysunkami
dziewczynki wyrażającymi różne emocje mimiką oraz gestami.
- Całość umieszczona w drewnianej skrzynce o wymiarach
17,5 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym wieczkiem.
- Instrukcja w języku polskim z propozycjami zabaw
Zestaw
przeznaczony
do
poznawania,
badania
i przeprowadzania eksperymentów przyrodniczych będzie
atrakcją dla wielu małych odkrywców. Wszystkie części
zestawu wykonane są z wysokiej jakości wytrzymałego
plastiku. W komplecie:
- plastikowy pojemnik z rączką, o wysokości 30 cm,
- siatka z rączką, lupa o długości 23 cm,
- pęseta.
Wielka księga małego Polaka to publikacja dla dzieci, które są
zainteresowane naszą ojczyzną, jej historią i kulturą. Zawarte
w niej zadania przybliżą najważniejsze wydarzenia z
przeszłości naszego kraju oraz sylwetki wybitnych Polaków.
Ilość stron: 144, oprawa: twarda
Seria Wielcy ludzie to cykl książek dedykowany wybitnym
postaciom, których nazwiska zapisały się w dziejach świata.
Ilość stron: 120, oprawa: twarda
W książce znajdują się labirynty i plątaninki, obrazki do
wyszukiwania różnic i podobieństw, krzyżówki.. Pogodne
wierszyki i opowiadania, których autorami są między innymi
Paweł Beręsewicz i Grzegorz Kasdepke, zachęcą dzieci do
rozmowy o tym, dlaczego warto spędzać czas z przyjaciółmi,
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trzeba nauczyć się przegrywać i że można się bawić bez
zabawek
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Domino
samochody

Gra polegająca na dopasowaniu elementów o tej samej
wartości. Proponowana wersja wykonana jest w atrakcyjnej dla
dzieci wersji obrazkowej

Logico Primo to plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami, do
której można dokupić książeczki z kartami, które ułatwiają
dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, wprowadzając
jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt, bajek oraz
poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego.
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Jeden dzień z
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
Anią i Piotrusiem współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Trzylatek Bawię
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
się i uczę
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Przedszkole
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
trzylatka
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Dziecięce zabawy edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Patrz i mów
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Czterolatek Bawię edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
się i uczę
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Przedszkole
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
czterolatka
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Nasze
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
przedszkole
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
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Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Zabawy z liczbami edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Liczby
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Wymyśl i odkryj
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Ola i Maciuś w
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
drodze
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Zabawy dzieci
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
W wiejskiej
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
zagrodzie
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Wiosna, lato,
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
jesień, zima
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Liczenie i
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
porównywanie
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo
Serie ćwiczeń Logico Primo przeznaczone są dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Mogą być stosowane jako pomoc
Nasze zwierzęta
edukacyjna w przedszkolach, zerówkach oraz w domu. Przy
współpracy wykwalifikowanych pedagogów opracowano
materiał, który swoją tematyką oraz formą graficzną zachęca
do zabawy i nauki
Logico Primo

Dmuchajka czteropak

Wibrator
logopedyczny
Aligator

Zawartość zestawu:
- 4 dmuchajki w kolorze naturalnym, czerwonym, zielonym i
niebieskim, wykonane z drewna bukowego o średnicy 6 cm i
wysokości 5 cm,
- 4 piłeczki styropianowe o średnicy 2,5 cm,
- 4 słomki.
Wibrator logopedyczny z regulacją amplitudy do masażu
zewnątrzustnego postacią ALIGATORA
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Eduterapeutica.

Zestaw kart z programu Eduterapeutica Logopedia.
Ćwiczenia wspomagają terapię wszystkich zaburzeń mowy,
Karty Pracy
jakie znajdują się w programie multimedialnym, między innymi:
Logopedia
zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski r
oraz mowy bezdźwięcznej. Na wszystkie multimedialne
produkty z oferty udzielana jest licencja otwarta dla placówki
edukacyjnej (przedszkola/szkoły/poradnie).
Alfabet polski
Zestaw tabliczek z wyżłobionymi cyframi oraz wielkimi i małymi
pisany + cyfry
literami do poznawania alfabetu, nauki kształtu liter i pisania w
liniaturze. W zestawie: 5 drewnianych ołówków, 88 tabliczek
(39 małych liter, 39 wielkich liter, 10 cyfr) o wym. 16 × 13 cm.
Całość zapakowana w drewnianą skrzynkę z przegródkami.
Logopedyczna
Gra jest zestawem ćwiczeń logopedycznych przeznaczonych
sakiewka
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gra
skarbów
składa się z:
- 108 żetonów,
- sakiewki,
- instrukcji.
Trudne słowa 1
Gra logopedyczna „Trudne słowa – cz. 1. Edycja: polska.
Zawartość zestawu:
- 9 plansz
- 1 plastikowa ramka
- 1 notes
- instrukcja
Koło fortuny
Za pomocą wydychanego powietrza dzieci wprawiają w ruch
śmigiełko, a za pomocą pomarańczowych i szarych kółeczek
zaznaczają miejsca, w których powinno się zatrzymać. W skład
zestawu wchodzą:
-plastikowa podstawa,
-dwustronna kolorowa podkładka z obrazkami zwierząt,
-2 woreczki na kółka,
-10 kółeczek szarych,
-10 kółeczek pomarańczowych.
Domino
Domino logopedyczne Zawartość zestawu:
logopedyczne.
- 27 kartoników z obrazkami
Opozycja K-T, SZ- - 2 talie kart do Piotrusia
S
- instrukcja
Domino
Domino logopedyczne. Zawartość zestawu:
logopedyczne.
- 27 kartoników z obrazkami
Opozycja CZ-C,
- 2 talie kart do Piotrusia
D-G
- instrukcja
Lateralizacja
Narzędzie dla każdego nauczyciela w przedszkolu, który
dokonuje badań gotowości szkolnej. Zawartość zestawu:
- wprowadzenie merytoryczne
- opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla
nauczyciela
- pomoce do badań (zabawki) wykonane z wysokiej jakości
drewna
- arkusz zapisu wyników
- program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ
lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
- drewniana skrzynka o wymiarach 27 x 19 x 10 cm
Pacynki
Zestaw pacynek zawiera torbę do przechowywania 11 pacynek
na rękę. Wysokość każdej pacynki 20 cm. Skład zestawu:
Żaba, Krowa, Pies, Smok, Rycerz, Księżniczka, Wilk, babcia,
Czerwony Kapturek, Wróżka, Szewczyk Dratewka.
Kurtyna teatralna Kurtyna teatralna do stojaka uniwersalnego, złożona z 3 części
wykonanych z grubej, bawełnianej tkaniny w kolorze
czerwonym. 2 boczne kurtyny o wym. 58 x 39,4 cm (z uszami),
kurtyna dolna o wym. 75,5 x 60,5 cm (z uszami)
Zestaw do piasku Kolorowy 7-elementowy zestaw do piasku. Materiały
atestowane, bezpieczne dla twojego dziecka. Plastik wysokiej
jakości, nie traci kolorów w kontakcie ze słońcem. Zestaw
składa się z wiaderka z pokrywką (sitkiem), ubijaczkę i łyżkę do
mieszania, foremki-miarki.
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Mikroskop

Preparaty do
mikroskopu

Lupa z rączką

Obiektywy: 4x, 10x, 40x
Regulacja ostrości: mikro / makro
Oświetlenie: odbite przechodzące
Stolik mikroskopowy: 90x90 mm
Głowica: monokularowa
Rewolwer obiektywowy: trójobiektywowy
Mechanizm przesuwu preparatu: z noniuszem Technika
obserwacji: jasne pole
Powiększenia mikroskopu: 40 x, 100 x, 400 x
Powiększenie okularu: 10 x
Pole widzenia okularów: 16 mm
Zasilanie mikroskopu: AC
Zestaw do badań pod mikroskopem. Całość zapakowana w
skrzynkę z przegródkami.
- 12 płytek: gotowych preparatów do mikroskopu, na każdym
3 okienka - 3 okazy, m.in. napoje (cola, kawa, herbata),
- tworzywa sztuczne,
- włókna syntetyczne,
- konik polny (brzuch, noga, skrzydło),
- skrobia,
- włókna naturalne,
- zwierzęta,
- glony,
- witaminy.
Lupa ręczna do obserwacji z trzykrotnym przybliżeniem.
Średnica: 6,5 cm

Seria książek Czytaj z Albikiem to mnóstwo wiedzy i zabawy.
Ciekawe ilustracje zachęcają dzieci do odkrywania
poszczególnych układów organizmu. Oprócz tego w książce
można znaleźć wiele przydatnych ciekawostek i dowiedzieć się
jak dbać o swoje zdrowie. Naukę urozmaicają quizy i zadania
do wykonania. Prawie 2000 dźwięków i tekstów.
Skacząca piłeczka W skład gry wchodzą min.:
-plastikowa ramka (20 x 20 x 4,5 cm),
-piłeczka (śr. 3,5 cm),
-dwustronna plansza z obrazkami zwierząt (do włożenia w
ramkę)
-4 plansze dwustronne z obrazkami zwierząt (dla każdego z
graczy; 16 x 16 cm),
-36 okrągłych kółeczek do zakrywania obrazków.
Kącik
Kąciki wykonane z wysokiej klasy materiałów posiadających
Majsterkowicz
certyfikaty higieniczne. Korpusy mebli wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm – w standardzie w kolorze białym.
Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej. Pod indywidualne
zamówienie, dostępna kolorystyka korpusów: brzoza, klon, dąb
mleczny, buk. Wymiary (WxSxG) 117 x 110 x 37 cm
Drewniany
Drewniane narzędzia niezbędne do majsterkowania, które
Zestaw Narzędzi
przypominają prawdziwe. Narzędzia są wykonane z wysokiej
43 ELEM
jakości drewna w stylu skandynawskim w pastelowych
kolorach. Wszystko zapakowane w skrzynkę, która posiada
uchwyt i metalowe zatrzaski. Zawartość zestawu:
- 5 narzędzi
- 3 wiertła
- 11 śrub
- 11 nakrętek
- 12 płaskich łączników z otworami
- linijka z poziomnicą
Drewniana
Zestaw drewnianych narzędzi. Całość wykonana drewna
skrzynka z
bukowego i pomalowana nietoksycznymi farbami. Zabawka
narzędziami
przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia. W skład
zestawu wchodzi:
- klucz,
- młotek,
- 6 złączy,
- 8 nakrętek,
- 8 śrub,
- 4 gwoździe,
- skrzynka
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Książka Ciało
człowieka
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Drewniana
skrzynka z
narzędziami
Stragan
owocowowarzywny
drewniany
Skrzynka z
owocami jabłko

Drewniany zestaw narzędzi składający się z 12 elementów .
Zawartość zestawu to między innymi narzędzia takie jak
młotek, klucz, gwoździe i nakrętki. Wymiary skrzynki: min. 22
x 13 x 14 cm.
Wym.: 104 x 60 x 78 cm

Ilość elementów: 10 sztuk
Wiek: 3+
Wymiary owoców: 4 cm
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka z
Ilość elementów: 10 sztuk
owocami banan
Wiek: 3+
Wymiary owoców: 8 cm
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka z
Ilość elementów: 10 sztuk
owocami cytryny Wiek: 3+
Wymiary owoców: 5 cm
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka z
Ilość elementów: 12 sztuk
warzywami
Wiek: 3+
pomidory
Wymiary owoców: 4 cm
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka z
Ilość elementów: 10 sztuk
warzywami
Wiek: 3+
papryka
Wymiary owoców 4,5 cm
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka z
Ilość elementów: 10 sztuk
marchewkami
Wiek: 3+
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Skrzynka
z Ilość elementów: 10 szt.
gruszkami
Wiek: 3+
Wymiary: 13,6 x 10,6 x 6,8 cm
Waga szalkowa
Długość (mierzona w podstawie): 39 cm. Szerokość (mierzona
w podstawie): 14,5 cm. Podstawa wykonana ze sklejki o
grubości: 1 cm. Rama i trzon zrobione z drewna bukowego o
grubości 2 cm. Wskazówka ze sklejki o grubości 0,3 cm w
kolorze niebieskim, 2 szalki plastikowe o średnicy 16,9 cm,
wysokość 2 cm (szalki w kolorze niebieskim).
Odważniki
Drewniane odważniki w opakowaniu foliowym: 10 g x 4, 20 g x
komplet
2, 50 g x 2, 100 g x 1.
Drewniany wózek Ergonomicznie ukształtowane uchwyty i gumowane koła
na zakupy
umożliwiają dzieciom łatwe pchanie wózka Otwory w koszu są
na tyle duże, że żadne przedmioty nie wypadną. Otwór w koszu
pozwala dzieciom zawsze mieć na widoku swoje „zakupy”.
Wysokość rączki: 47 cm
Kasa
Kasa z elektronicznymi funkcjami, prawdziwy kalkulator ze
elektroniczna
zintegrowanym wyświetlaczem LCD, skaner z dźwiękiem
i światłem, mechaniczna waga, czytnik kart kredytowych
z drukarką paragonów, szuflada na pieniądze. Wymiary:
38x20,5x16 cm. W zestawie znajduje się 27 akcesoriów:
- kasa elektroniczna
- produkty: makaron, sok z jabłek i ciasteczka
- paragony
- monety w różnych nominałach
- banknoty imitujące prawdziwe "euro"
- karta kredytowa
- urządzenie do nabijania produktów na kasę
Aplikacja z
Kolorowa aplikacja w kształcie chłopczyka i dziewczynki.
chłopcem i
Dostosowana do tablicy korkowej o wym. 200 x 100 cm
dziewczynką
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Zestaw składa się z wielu ciekawych elementów
w tym np. pojazdów, znaków drogowych i budynków. Tory
tworzą interesującą trasę z licznymi atrakcjami takimi jak
wiadukty, rozjazdy. Wszystkie elementy do dowolnej aranżacji.
W komplecie 2 lokomotywy z wagonami oraz 2 autkami.
Zestaw zawiera:
- kolejka na baterie z wagonikami
- 2 autka
- domek, wiatraczek, most
- tory z znakami drogowymi i drzewkami
MULTI -TALK
Ten jeden zestaw specjalnie zaprojektowanych kart umożliwi
Zestaw bazowy
poprowadzenie
wielu
zajęć
na
każdym
szczeblu edukacji i poziomie językowego zaawansowania,
tworzenie historii i scenariuszy życiowych różnych postaci,
konstruowanie pytań i odpowiedzi na bazie obrazków na
kartach. Zestaw zawiera:
- 16 dwustronnych kart konwersacyjnych z postaciami
- 32 postaci w 4 stadiach życia: dziecko, nastolatek, dorosły,
senior
- 4 rasy i 2 płcie
- 3 płaszczyzny czasowe: przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość
- 2 aspekty rzeczywistości: TAK/NIE, pozytywny/negatywny,
dokonany/niedokonany
- 320 obrazków, które generują minimum 320 słów w
dowolnym języku
Zapytajniki. Język Zapytajniki to specjalnie stworzony zestaw do nauki
polski
konstruowania pytań i odpowiedzi. Zestaw składa się z 56 kart
w tym:
• 50 kart pytań ze słówkami pytającymi
• 5 jokerów (dowolne pytanie)
• 1 instrukcja.
Zapytajniki. Język Zapytajniki to specjalnie stworzony zestaw do nauki
angielski
konstruowania pytań i odpowiedzi. Zestaw składa się z 56 kart
w tym:
• 50 kart pytań ze słówkami pytającymi
• 5 jokerów (dowolne pytanie)
• 1 instrukcja.
Piłeczki do tenisa Piłeczki ping-pongowe o kolorze pomarańczowym albo białym.
stołowego
Średnica piłeczki wynosi 40mm. W paczce znajduje się 6
piłeczek.
Zestaw 6 szt. białe
Drabina
Boki wykonane z drewna iglastego 30 × 100 mm. Szczeble
gimnastyczna
owalne ze sklejki równoległowarstwowej 30 × 40 mm. Jedno
pojedyncza z
pole ćwiczebne ma wymiary. 250 × 90 cm.. W zestawie musi
zestawem
się
znajdować
komplet
okuć
dedykowanych
do
dedykowanych
zaproponowanego modelu
okuć
Ławeczka
Ławka gimnastyczna z nogami drewnianymi, wykonana z deski
gimnastyczna
klejonej;, Nogi zabezpieczone gumowymi nakładkami. Posiada
zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynie
gimnastyczną. Długość 300 cm, szerokość 22 cm, wysokość
30 cm. Zgodna z normą PN-EN 97063 lub równoważną
Klocki typu
Duży zestaw klocków poliuretanowych, które dzięki specjalnym
Mammutico
profilowanym
wzorom
pozwalają
na
budowanie
SMART 440
skomplikowanych konstrukcji. Zawartość zestawu pozwala na
swobodną zabawę, dwadzieściorga dzieci.
Torba typu
Mocna, ręcznie szyta i zgrzewana – wytrzymała torba do
Mammutico
transportu klocków typu Mammutico, do bezpiecznego
przechowywania klocków po skończonej zabawie. Wymiary: 75
x 115 x 75 cm
Zestaw klocków
33 kolorowe klocki wykonane z miękkiej pianki, obszytej
piankowych
materiałem. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego materiału,
zgodnego z obowiązującym standardem wyrobów dla dzieci.
Wewnątrz klocków pianka poliuretanowa zapewniająca
miękkość siedziska, W skład zestawu wchodzą:
- walec długi: śr. 20 x 80 cm, 2 szt.
Drewniana
kolejka na baterie
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Torba z
instrumentami

Bum Bum
Przedszkole
Zestaw klasowy
bum bum rurki

Piłka
gimnastyczna

Kosz na piłki
Piłka lekarska

- walec średni: śr. 20 x 40 cm, 3 szt.
- walec mały: śr. 20 x 20 cm, 2 szt.
- belka długa: 20 x 20 x 80 cm, 2 szt.
- belka mała: 20 x 20 x 40 cm, 1 szt.
- kostka mała: 20 x 20 x 20 cm, 4 szt.
- trójkąt długi: 20 x 20 x 60 cm, 2 szt.
- trójkąt średni: 20 x 20 x 40 cm, 2 szt.
- trójkąt krótki: 20 x 20 x 20 cm, 4 szt.
- półwalec: śr 20 x 80 cm, 2 szt.
- prostopadłościan: 20 x 10 x 80 cm, 2 szt.
- daszek: 20 x 28 x 57 cm, 1 szt.
- 1/2 opony: r. 30 x 30 cm, 2 szt.
- mini mostek: 20 x 40 x 20 cm, 2 szt.
- mały daszek: 20 x 40 x 20 cm, 2 szt
Torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na
zamek. Po otwarciu może być zawieszana. wym. torby po
zamknięciu min. 40 x 40 cm waga: max. 3,50 kg. Zawartość:
tamburyn,
tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10-20 cm),
2 drewniane marakasy,
duże guiro z tarką,
2 tonbloki
2 tony,
tonblok (1 ton),
pudełko akustyczne,
2 kastaniety,
kastaniety z rączką,
para klawesów,
shaker metalowy.
Zbiór 24 przepisów na zabawy w Bum Bum Rurkową muzykę
przeznaczone dla najmłodszych. Zawarte pomysły bazują na
prostych oraz popularnych zabawach dziecięcych.
Zestaw jest złożony z min.3 zestawów diatonicznych, 2
zestawów chromatycznych i 1 zestawu sopranowego.
Zastosowanie oktawatorów na wybrane dźwięki umożliwi
rozszerzenie skali grania do 2,5 oktawy. Komputerowy
dyrygent
„Przybij
Rurkę”
Czerwony worek, w którym mieści się cały zestaw
– 3 sztuki rurek: C’, D’, E’, F’, G’, A’, H’*, C’’
– 2 sztuki rurek: Cis’, Dis’, Fis’, Gis’, Ais’
– 1 sztuka rurek: Cis’’, D’’, Dis’’, E’’, F’’, Fis’’, G’’
Zestaw zawiera dodatkowo:
– 8 sztuk zatyczek oktawator
– 1 komputerowy dyrygent „Przybij Rurkę”
– 1 Bum Bum Worek mały
Średnica: 65 cm
Waga piłki: max1075 g
Materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa
Maksymalne obciążenie dynamiczne: 300 kg
W zestawie pompka do piłki
Praktyczny, składany kosz na piłki. Wymiary minimalne 88 x
64 x 64 cm
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Waga: 1 kg Materiał: skóra naturalna

Pałeczki
sztafetowe

Lekkie i poręczne pałeczki sztafetowe wykonane z tworzywa
sztucznego. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: 30 x 3 cm.
Przeznaczenie: do biegów sztafetowych, gier zabaw. Mix
Zestaw 6 sztuk
kolorów
Zestaw bramek na Rurki stalowe lakierowane proszkowo. Siatka odporna na
podwórko
działanie warunków atmosferycznych. Szybki montaż
i demontaż. Mocowanie do ziemi za pomocą 4 igieł (dołączone
Zestaw 2 szt
do bramki):
Wymiary bramki: ok. 180 x 122 x 61 cm
Waga bramki: ok. 2,00 kg
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Piłka nożna
Rozmiar 5

280.

Piłka nożna
piankowa

281.

Piłka nożna mini

282.

Rozmiar: 1
Piłka koszowa
Rozmiar: 3
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Zestaw sportowy

Opaski na rękę
dziecięcą - 4
szt/kpl
Szarfy

Rzut do celu - gra
sprawnościowa
Aktywne ringo

Pachołek

Tęczowe chusty
MINI

Materiał: PVC, dętka lateks, zawór butyl
Powłoka: Matowa
Kolor: czerwony
Cechy charakterystyczne: panele szyte maszynowo
Waga: między 145 a 155 g.
Obwód: między 470 a 490 mm
Skład 100.00% PVC - bez ftalanów
Materiał: poliuretan
Waga: max. 170 g
Obwód: max. 47 cm
Materiał: guma
Kategoria wiekowa: dzieci do 8 roku życia
Obwód: 55-58 cm
Średnica: ok. 18 cm
W skład zestawu wchodzą:
- 29 różnych elementów łączących do tworzenia torów
przeszkód,
- 3 belki do równoważni,
- 12 pachołków w 4 kolorach,
- 8 zacisków czarnych,
- 6 drążków gimnastycznych,
- 20 kształtów w 5 kolorach do tworzenia torów przeszkód
(małe kółko, średnie, duże, trójkąty, kwadraty),
- 10 łapek w 4 kolorach,
- 10 stopek w 4 kolorach,
- 16 płaskich pasków do tworzenia wysokich przeszkód (100 x
3 cm). Łącznie 114 elementów.
Materiałowe opaski na rękę, wykonane z miękkiej tkaniny,
dopasowane do obwodu przedramienia dziecka. W zestawie 4
sztuki
Zestaw składa się z 4 szarf w różnych kolorach. Szarfy
wykonane z wytrzymałego materiału, znajdują zastosowanie w
ćwiczeniach, grach i zabawach zespołowych. Wymiary: obwód
96 cm, szerokość 5 cm
Zadaniem dziecka jest rzucenie kolorowym ringo, tak aby
krążek zatrzymał się na podstawie.Zawartość zestawu: stelaż
o wym. 50 x 50 x 18 cm, 2 podpórki, 5 ringo.
Obręcze wykonane z elastycznej gumy, bezpieczne w
użytkowaniu.
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Wymiary: wysokość 32 cm, szerokość 24 cm

Szerokość 40 cm, długość 40 cm

Zestaw 10 sztuk
Tęczowe chusty
MIDI

Szerokość 65 cm, długość 65 cm

Zestaw 10 sztuk
Tęczowe chusty
MAXI

Szerokość 65 cm, długość 65 cm

Zestaw 10 sztuk
Obręcze cyrkowe

Szt.

4 sztuki, średnica 50 cm

Zestaw 4 szt.
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Złapmy Lwa.
Szachy japońskie

Zestaw zawiera komplet materiałów dla 25-ciu dzieci.
Pomoce trwałe:
- grę dywanową do zabawy grupowej – mata 1,5 m na 2 m (w
wygodnej kartonowej tubie) i 8 dużych miękkich poduszek (w
kartonie o rozmiarach 40x40x60cm),
- 12 zestawów stolikowych do gry w parach,
- poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć́ ,
- ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedialną i materiały
multimedialne: interaktywna instrukcja obsługi i ćwiczenia do
nauki zasad gry
- ćwiczenia ruchowe na bazie ruchów zwierząt z gry
- zagadki multimedialne oparte na sytuacjach z gry
- zagadki matematyczne i logiczne oparte na samych
postaciach z gry
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Pomoce jednorazowe:
- karty pracy (124 sztuk, 8 wzory),
- certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory),
- karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk),
- przypinki i naklejki – nagrody,
- plakat A3 z zasadami gry,
- kolorowanki do wykonania własnych zestawów do gry w
domu przez dzieci (25 sztuk).
Siedzisko
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do
piankowe Tęcza
utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Wymiarem
dopasowane do stojaka na poduszki
Zestaw 20 szt.
- śr. 35 cm
- wys. 3 cm
Stojak do siedzisk Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm,
z poz 294
mobilny, na 20 szt. poduszek do siedzenia. Wym. 84 x 46 x
42,5 cm
Tunel animacyjny Miękki i bezpieczny rękaw materiału stanowiący ogromną
6m Tęczowy
atrakcję w czasie zabaw z grupami dzieci w różnym wieku.
Długość: 6 m
Kamizelka
Kamizelka bezpieczeństwa dla dzieci, narzucana przez głowę.
odblaskowa dla
Materiał fluorescencyjny, żółty, wraz z taśmami EN ISO
dzieci 2-5 lat z
20471:2013 z materiału odblaskowego typu silver. Boki
nadrukiem
niezszyte, po bokach taśmy elastyczne, Możliwość nadruku
własnego tekstu (np. nazwy i nr telefonu placówki).
Ręcznik 30 x 50
Gramatura 400g/m2:
cm
Materiał: bawełna 100%,
Kolory do uzgodnienia.
Kubki
Kolorowe kubeczki, pasującej do półki na kubeczk. Kolory do
uzgodnienia.
Śpiworki na leżaki Antyalergiczny śpiwór zaprojektowaliśmy jako produkt
dwustronny. Jedna, cieplejsza strona wypełniona jest
poliestrem silikonowanym 300 gr/m2, a druga, przeznaczona
na okres letni ocieplaczem poliestrowym 100 gr/m2. Dwa
dwukierunkowe suwaki wszyte po obu stronach śpiworka
nawet przy częściowym rozsunięciu zabezpieczają przed
odkryciem. W komplecie poduszka wypełniona poliestrem
silikonowanym. Kolory do uzgodnienia.
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Komputery stacjonarne PC - (jednostka centralna + monitor) – 2 szt.

ATRYBUT
Obudowa

OPIS ATRYBUTU - WYMAGANIA MINIMALNE
Typ minitower - umożliwiająca instalację 1 szt. napędu optycznego w wersji slim. Zatoka wewnętrzna
3,5“ – 1 szt. Miejsce na czytnik kart pamięci. Miejsce na porty USB - 4 szt. na przednim panelu.
Gniazdo słuchawkowe (combo lub słuchawki + mikrofon) na przednim panelu. Możliwość obsługi kart
o wysokim profilu. Zabezpieczenie Kensington Lock + zaczep do kłódki.
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2

Zasilacz

3

Procesor

4

Płyta główna

5
6

Pamięć RAM
Dysk SSD

7
8
9

Dysk HDD
Napęd optyczny
Karta graficzna

10

Audio

11

Łączność

11

Porty/złącza

Zasilacz ATX kompatybilny z obudową typu minitower, moc adekwatna do proponowanego zestawu,
umożliwiająca bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia
podpięte przez porty i sloty rozszerzeń. Sprawność zasilacza na poziomie minimum 85 %.
Architektura x86. Chłodzenie kompatybilne z procesorem, płytą główną i obudową. Procesor
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej
12 535 pkt w teście PassMark CPU, opublikowanych na stronie internetowej
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Wyposażona w niezbędne okablowanie i sterowniki. Chipset adekwatny do zaproponowanego
procesora. Posiadane gniazda rozszerzeń:
PCI Express 3.0 x16 - 1 szt.
PCI Express 3.0 x1 – 1 szt.
PCI – 1 szt.
SATA – 3 szt.
M.2 – 2 szt. (1 gniazdo M.2 2230, 1 gniazdo M.2 2280)
DIMM – 2 szt. – obsługa 64 GB pamięci RAM
8 GB
Pojemność 240 GB/M.2 2280, prędkość odczytu: 550 MB/s, zapisu: 520 MB/s, niezawodność MTBF
2000000 godzin. Partycja RECOVERY umożliwiającą awaryjne odtworzenie systemu operacyjnego,
fabrycznie zainstalowanego na komputerze
Pojemność 1000 GB
Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer – wersja slim, wewnętrzny, kolor zgodny z jednostką centralną
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie przydzielaną na
potrzeby grafiki – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości: 1920x1080
Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, wyposażona w głośnik
wewnętrzny
Karta sieciowa – 1 x port Ethernet 10/100/1000 Mb/s – złącze RJ45, w zestawie kabel sieciowy cat 6
o długości min. 5 m
Karta sieciowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - interfejs M.2 2230 lub zintegrowana z innymi komponentami
komputera
Bluetooth 4.0
Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera), nie może być osiągnięte
w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek
Porty przód:
Gniazdo słuchawki – 1 szt., mikrofon – 1 szt. lub combo – 1 szt.
Czytnik kart SD (5 w 1) – 1 szt.
Port USB 2.0 – 2 szt.
Port USB 3.0 – 2 szt.
Pozostałe porty:

12

Klawiatura/mysz

13

System operacyjny

HDMI – 1 szt.
VGA – 1 szt.
Audio line-out – 1 szt.
RJ-45 – 1 szt.
Port USB 2.0 – 2 szt.
Port USB 3.0 – 2 szt.
DC – 1 szt.
Klawiatura w układzie QWERTY US
Mysz optyczna ze scrollerem
Żelowa podkładka pod mysz
Kolor urządzeń zgodny z kolorem jednostki centralnej
Preinstalowany fabrycznie na dysku SSD. Cała infrastruktura informatyczna Zamawiającego, w tym
stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne oraz sieć LAN i WAN działają w oparciu o systemy
operacyjne firmy Microsoft. Tym samym ze względów ekonomicznych jak i technicznych (koszty
wdrożeniowe, integralność oraz kompatybilność systemów) zaproponowane komputery muszą
posiadać zainstalowany najnowszy system operacyjny MS Windows 10 - 64 bit w wersji Pro PL lub
inny równoważny (Zamawiający poniżej określa kryteria równoważności).
System operacyjny powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w momencie
złożenia ofert. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i) zawierające wersję instalacyjną
najnowszego wydania systemu operacyjnego lub wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego
pobranie na komputer lokalny. Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania ograniczonych
czasowo - demo, trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym
Wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych podzespołów lub
wskazać lokację zdalną gdzie można je pobrać.

54

14

Oprogramowanie
biurowe

15

Licencje

16

Gwarancja
Wsparcie techniczne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matryca
Rozdzielczość
Typ panela
Technologia
Wejścia graficzne
Jasność [cd/m2]
Czas reakcji
Kontrast statyczny
Kąt widzenia
Częstotliwość
odświeżania
Liczba wyświetlanych
kolorów
Parametry konstrukcji
i funkcje
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2.
LP
1

Proces dydaktyczny realizowany u Zamawiającego odbywa się w oparciu o pakiet biurowy
dostarczany przez firmę Microsoft, dlatego też zaproponowane komputery muszą posiadać
zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania biurowego MS Office 2019 Standard PL OLP –
licencja edukacyjna lub równoważne. (Zamawiający poniżej określa kryteria równoważności)
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego i oprogramowania biurowego,
wcześniej nieużywanego oraz nieaktywowanego na innym urządzeniu. Dodatkowo musi ono być
dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności: na przykład z tzw. naklejkami
GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez
producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji (np. w formie zgodnej z dystrybucją
oprogramowania preinstalowanego np. klucz zaszyty w BIOS jak w przypadku nowych, fabrycznych
komputerów). Zamawiający, o ile zajdzie taka potrzeba, będzie komunikował się z producentem
sprzętu lub oprogramowania i na bieżąco będzie weryfikował legalność ich pochodzenia i stosowania.
Realizowana na miejscu u klienta. Reakcja w następny dzień roboczy od daty zgłoszenia. Fizyczne
sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od daty reakcji. Możliwość sprawdzenia
konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego komputera bezpośrednio na stronie internetowej producenta lub sprzedawcy. Możliwość pobrania ze strony
internetowej producenta lub sprzedawcy, sterowników wszystkich komponentów po podaniu numeru
seryjnego komputera.
SPECYFIKACJA MONITORA
Panoramiczna, o przekątnej ekranu 21,5 cala
Full HD (1920 x1080 pxs) w proporcji 16:9
Matowy
LED
1 x VGA lub 1 x DisplayPort lub 1 x HDMI (w zależności od interfejsu zaproponowanej karty graficznej)
200
Max 5 ms.
600:1
Poziomy 170 stopni, 160 stopni pionowy
60 Hz
16,7 mln
Kensington Lock,
Kolor zgodny z kolorem jednostki centralnej,
Możliwość montażu na ścianie (VESA)
Regulacja pochylenia panela
Kabel zasilający, kable sygnałowe odpowiadające wejściom graficznym monitora i karty graficznej o dł. min. 1,8 m w zestawie
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od daty zgłoszenia. Fizyczne
sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od daty reakcji

Komputer przenośny PC – typ 1 - 1 szt.
ATRYBUT

Typ

2

Zasilanie

3

Komunikacja bezprzewodowa

4

Wyposażenie multimedialne

5

Procesor

6
7

Pamięć operacyjna
Dysk SSD M.2

8

Napęd optyczny

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
Komputer przenośny typu notebook z matową matrycą LED IPS, o wymiarze 15,6", o
rozdzielczości Full HD (1920x1080). Częstotliwość odświeżania ekranu - 144 Hz.
Pokrycie barw 100% sRGB
Zasilacz 230 V, wykonany przez producenta laptopa – wtyk europejski; Bateria Li-Ion,
podtrzymanie min. 4 godziny
Karta sieciowa Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), wewnętrzna (nie zajmująca portu USB).
Moduł Bluetooth 4.0
Kamera z wbudowaną zaślepką 1.0 Mpix, wbudowane głośniki stereo, wbudowane
dwa mikrofony, możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym
wyświetlaczu oraz zewnętrznym urządzeniu wizualnym
Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo
osiągający wynik, co najmniej 12590 pkt, w kategorii PassMark CPU Mark dla
komputerów przenośnych, według wyników opublikowanych na stronie internetowej
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
2 x 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB, min. 2 gniazda na moduły pamięci
512 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Na partycji musi
znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: systemu
operacyjnego. Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 / 2,5" SATA (elementy
montażowe w zestawie)
Nagrywarka DVD +/-RW wbudowany lub zewnętrzny USB
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Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie
przydzielaną na potrzeby grafiki – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości: 1920x1080
Dedykowana do urządzeń przenośnych karta graficzna wykorzystująca własną
pamięć RAM – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości: 1920x1080,
osiągająca wynik min. 7725 pkt. w teście Passmark G3D Mark, według wyników
opublikowanych na stronie internetowej
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Zintegrowana z płytą główną
LAN 10/100/1000 Mbps - wewnętrzna (nie blokuje portu USB)
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
HDMI 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Klawiatura w układzie US QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym. Touchpad
wielodotykowy, podświetlenie klawiatury
Preinstalowany fabrycznie na dysku SSD. Cała infrastruktura informatyczna
Zamawiającego, w tym stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne oraz sieć LAN
i WAN działają w oparciu o systemy operacyjne firmy Microsoft. Tym samym ze
względów ekonomicznych jak i technicznych (koszty wdrożeniowe, integralność oraz
kompatybilność systemów) zaproponowane komputery muszą posiadać
zainstalowany najnowszy system operacyjny MS Windows 10, 64 bit w wersji co
najmniej Home PL lub inny równoważny (Zamawiający poniżej określa kryteria
równoważności).
System operacyjny powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w
momencie złożenia ofert. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i)
zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu operacyjnego lub
wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny.
Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania ograniczonych czasowo - demo,
trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym
wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych
podzespołów lub wskazać lokację zdalną gdzie można je pobrać.
Proces dydaktyczny realizowany u Zamawiającego odbywa się w oparciu
o pakiet biurowy dostarczany przez firmę Microsoft, dlatego też zaproponowane
komputery muszą posiadać zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania
biurowego MS Office 2019 Standard PL OLP – licencja edukacyjna lub równoważne.
(Zamawiający poniżej określa kryteria równoważności)
Zamawiający
wymaga
fabrycznie
nowego
systemu
operacyjnego
i oprogramowania biurowego, wcześniej nieużywanego oraz nieaktywowanego na
innym urządzeniu. Dodatkowo musi ono być dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności: na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine
Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez
producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez
producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji (np. w
formie zgodnej z dystrybucją oprogramowania preinstalowanego np. klucz zaszyty w
BIOS jak w przypadku nowych, fabrycznych komputerów). Zamawiający, o ile zajdzie
taka potrzeba, będzie komunikował się z producentem sprzętu lub oprogramowania i
na bieżąco będzie weryfikował legalność ich pochodzenia i stosowania.
Rozmiar 15,6''
Jedna komora
Pasek na ramię
Uchwyt do ręki
Wykonana z nylonu lub innego nieskórzanego materiału
Kolor czarny
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od daty
zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od
daty reakcji. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie
internetowej producenta lub sprzedawcy. Możliwość pobrania ze strony internetowej
producenta lub sprzedawcy, sterowników wszystkich komponentów po podaniu
numeru seryjnego komputera.
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Komputery przenośne PC – typ 2 - 9 szt.
ATRYBUT

Typ

2

Zasilanie

3

Komunikacja bezprzewodowa

4

Wyposażenie multimedialne

5

Procesor

6
7

Pamięć operacyjna
Dysk SSD M.2

8
9

Napęd optyczny
Karta graficzna

10
11
12

Audio
Karta sieciowa
Porty/złącza wbudowane

13

Klawiatura/touchpad

14

System operacyjny

15

Oprogramowanie biurowe

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
Komputer przenośny typu notebook z matową matrycą LED, o wymiarze 15,6",
o rozdzielczości Full HD (1920x1080). Częstotliwość odświeżania ekranu - 120 Hz.
Zasilacz 230 V, wykonany przez producenta laptopa – wtyk europejski; Bateria Li-Ion,
podtrzymanie min. 4 godziny
Karta sieciowa Wi-Fi 5 (802.11 /b/g/n/ac/), wewnętrzna (nie zajmująca portu USB).
Moduł Bluetooth 4.0
Kamera 1.0 Mpix, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony, możliwość
jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym wyświetlaczu oraz
zewnętrznym urządzeniu wizualnym
Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo
osiągający wynik, co najmniej 8 800 pkt, w kategorii PassMark CPU Mark dla
komputerów przenośnych, według wyników opublikowanych na stronie internetowej
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB, min. 2 gniazda na moduły pamięci
512 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Na partycji musi
znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: systemu
operacyjnego. Możliwość montażu dodatkowego dysku 2,5" SATA (elementy
montażowe w zestawie)
Nagrywarka DVD +/-RW wbudowany lub zewnętrzny USB
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie
przydzielaną na potrzeby grafiki – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości: 1920x1080
Dedykowana do urządzeń przenośnych karta graficzna wykorzystująca własną
pamięć RAM – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości: 1920x1080,
osiągająca wynik min. 7515 pkt. w teście Passmark G3D Mark, według wyników
opublikowanych na stronie internetowej
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Zintegrowana z płytą główną
LAN 10/100/1000 Mbps - wewnętrzna (nie blokuje portu USB)
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
USB Typ-C - 1 szt.
HDMI 2.0 - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Klawiatura w układzie US QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym. Touchpad
wielodotykowy, białe podświetlenie klawiatury
Preinstalowany fabrycznie na dysku SSD. Cała infrastruktura informatyczna
Zamawiającego, w tym stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne oraz sieć LAN
i WAN działają w oparciu o systemy operacyjne firmy Microsoft. Tym samym ze
względów ekonomicznych jak i technicznych (koszty wdrożeniowe, integralność oraz
kompatybilność systemów) zaproponowane komputery muszą posiadać
zainstalowany najnowszy system operacyjny MS Windows 10, 64 bit w wersji co
najmniej Home PL lub inny równoważny (Zamawiający poniżej określa kryteria
równoważności).
System operacyjny powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w
momencie złożenia ofert. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i)
zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu operacyjnego lub
wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny.
Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania ograniczonych czasowo - demo,
trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym
wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych
podzespołów lub wskazać lokację zdalną gdzie można je pobrać.
Proces dydaktyczny realizowany u Zamawiającego odbywa się w oparciu
o pakiet biurowy dostarczany przez firmę Microsoft, dlatego też zaproponowane
komputery muszą posiadać zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania
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biurowego MS Office 2019 Standard PL OLP – licencja edukacyjna lub równoważne.
(Zamawiający poniżej określa kryteria równoważności)
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego i oprogramowania
biurowego, wcześniej nieużywanego oraz nieaktywowanego na innym urządzeniu.
Dodatkowo musi ono być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami
legalności: na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub
naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu
lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji (np. w formie zgodnej
z dystrybucją oprogramowania preinstalowanego np. klucz zaszyty w BIOS jak w
przypadku nowych, fabrycznych komputerów). Zamawiający, o ile zajdzie taka
potrzeba, będzie komunikował się z producentem sprzętu lub oprogramowania i na
bieżąco będzie weryfikował legalność ich pochodzenia i stosowania.
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od daty
zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od
daty reakcji. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie
internetowej producenta lub sprzedawcy. Możliwość pobrania ze strony internetowej
producenta lub sprzedawcy, sterowników wszystkich komponentów po podaniu
numeru seryjnego komputera.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
System operacyjny Microsoft Windows 10 64 bit Pro PL i Home PL:
a) System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system
interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
b) System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
c) System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta
i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
d) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
e) System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN,
Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać
automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, tablice interaktywne oraz
łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.
f) System operacyjny musi pozwalać na uruchomienie niezbędnych aplikacji i przyłączenie się do
odpowiednich sieci w Systemie Informacji Oświatowej – struktura Microsoft Active Directory
g) System operacyjny musi gwarantować możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu
początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
h) System operacyjny musi być przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej,
i) System operacyjny musi pozwalać na wdrażanie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich
komputerów w sieci szkolnej.
Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019 Standard PL OPL EDU:
a)

Wymagania minimalne dla oprogramowania:

•
•
•
•
•

Edytor tekstu
Arkusz kalkulacyjny
Program do tworzenia prezentacji.
Edytor równań matematycznych
Zapis do formatu pdf

b)

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

•
•

Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
technicznych.

c)

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
formacie, który spełnia następujące warunki:

•
•

Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu
Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML
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d)

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
pracy (język makropoleceń, język skryptowy).

e)

Edytor tekstów musi umożliwiać:

•

•

Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
Wstawianie oraz formatowanie tabel.
Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego.
Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
Automatyczne tworzenie spisów treści.
Formatowanie nagłówków i stopek stron.
Sprawdzanie pisowni w języku polskim.
Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr.
Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
Wydruk dokumentów.
Pełną kompatybilność z dokumentami utworzonymi przy pomocy Microsoft Word 2003 oraz Microsoft
Word 2007, 2010, 2013 i 2016
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

f)

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

•
•
•

•

Tworzenie raportów tabelarycznych.
Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych.
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.
Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne,
pliki tekstowe, pliki XML, webservice).
Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
wykresów.
Wyszukiwanie i zamianę danych.
Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.
Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.
Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.
Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
Pełną kompatybilność z dokumentami utworzonymi przy pomocy Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft
Excel 2007, 2010, 2013 i 2016
Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

g)

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.
Pełną kompatybilność z dokumentami utworzonymi przy pomocy Microsoft PowerPoint 2003 oraz
Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4.

Fabrycznie nowa cyfrowa kopiarka z funkcją druku A3 – 1 szt.

LP
1
2
3
4

ATRYBUT
Technologia druku
Format
Pamięć RAM
Dysk twardy

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
Parametry podstawowe
Laserowa, kolorowa
A3
2048 MB
250 GB
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5
6
7
8

Łączność
Automatyczny druk dwustronny
Obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)
Podajnik automatyczny

9

Funkcje bezpieczeństwa

10

Konta użytkowników

11

Specyfikacja skrzynek użytkownika

12

Materiały eksploatacyjne

13
14

Zasilanie
Gwarancja
Wsparcie techniczne

1
2
3
4
5
6
7
8

Rozdzielczość druku
Prędkość kopiowania A4 w czerni
Prędkość kopiowania A4 w kolorze
Prędkość kopiowania A3 w czerni
Prędkość kopiowania A3 w kolorze
Język opisu strony/rozdzielczość
Typy ramek
Funkcje drukowania

9

Systemy operacyjne

1
2
3

Rozdzielczość maksymalnie
Sterowniki standard
Skanowanie do:

4

Formaty skanowanych plików

1
2
3
4
5
6
7
8
9

System kopiowania
Prędkość kopiowania A4 w kolorze
Prędkość kopiowania A3 w czerni
Prędkość kopiowania A3 w kolorze
Skala szarości
Format oryginału
Rozdzielczość
Kopie wielokrotne
Zoom

10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
A5-SRA3; 52-256 g/m²
100 000 stron
Do 100 oryginałów;
A6-A3;
35-163 g/m²
Dostępny RADF lub Dalscan ADF
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny);filtrowanie IP i blokowanie portów;
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa
IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania;
bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego szyfrowanie
danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego
(opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór
poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika;
zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia
zabezpieczona hasłem)
Do 1000 kont użytkowników
Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder
smb)
Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika
Uwierzytelnianie biometryczne
Maks. ilość przechowywanych dokumentów: do 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika: publiczny/prywatny (z hasłem lub
uwierzytelnieniem) grupowy (z uwierzytelnieniem)
Bezpieczny druk: druk szyfrowanych PDF
Funkcjonalność skrzynek użytkownika: pobieranie/wysyłanie (email/FTP/SMB i faks)
Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki
Wydajność tonera czarno-białego: 28 000 str.
Wydajność tonerów CMY 26 000 str.
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego 600 000 str.
Wydajność sekcji obrazowania CMY 600 000 str.
220-240 V / 50/60 Hz
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy
od daty zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia
w terminie 14 dni od daty reakcji
Parametry drukowania
1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi PCL 6 (XL 3.0) PCL 5c
36 str./min.
36 str./min.
17 str./min.
17 str./min.
PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja)
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7);
szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX)
PostScript 3 (CPSI 3016) XPS Windows VISTA (32/64) Windows 7
(32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows
Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012
R2; Macintosh OS X 10.x; Unix, Linux, Citrix
Parametry skanowania
600 x 600 dpi
Network Twain
E-mail (Scan-to-Me), SMB (Scan-to-Home), FTP, skrzynki użytkownika,
USB, WebDAV, DPWS, TWAIN
JPEG, TIFF, PDF, PDF/kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS,
kompaktowy XPS, PPTX;
Parametry kopiowania
laserowe, tandemowe, pośrednie
36 str./min.
17 str./min.
17 str./min.
256 odcieni
A5-A3
600 x 600 dpi
do 9999
25 - 400% (w krokach do 0,1%)

60

10

Funkcje kopiowania

1
2
3
4

Pojemność wejściowa papieru
Pojemność wyjściowa papieru standardowo
Gramatura papieru (g/m²)
Obsługiwany papier

5
6

Pojemność papieru
Standardowe podajniki papieru

5.

Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 2 szt.

LP

ATRYBUT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Technologia druku
Format
Pamięć RAM
Jednostka przeliczająca
Miesięczne obciążenie
Rodzaj zasilania
Wymagania systemowe
Wyświetlacz
Automatyczny podajnik dokumentów
WIFI

11

Zawartość opakowania

12

Gwarancja
Wsparcie techniczne

13

Zasilanie

1
2
3
4

Rozdzielczość
Obszar zadruku
Szybkość drukowania
Druk dwustronny

1
2

Typ skanera
Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz
Obszar skanowania z szyby skanera
Optyczna rozdzielczość skanowania
Kodowanie koloru
Szybkość skanowania
Standardowe funkcje cyfrowej
dystrybucji dokumentów

3
4
5
6
7

Wstawianie rozdziałów okładek i stron; kopia próbna (drukowana
i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć
ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; pieczętowanie;
ochrona kopii nakładanie (opcjonalne);
Obsługa nośników
1 600 arkuszy
250 arkuszy
52-300
A6-SRA3, własne formaty papieru, papier bannerowy maks. 1 200 x 297
mm
Standard 1 150 arkuszy
Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m²
Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m²
Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru,
banner, 60-300 g/m²

8

Tryby inicjacji skanowania

1
2
3

Rozdzielczość kopiowania
Ustawienia
Szybkość kopiowania

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
Parametry podstawowe
Laserowa
A4
512 MB
1200 MHz
80 000 stron
220 - 240 V AC częstotliwość 50/60Hz
Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy
Kolorowy ekran dotykowy CGD 2,7 cala
ADF
Wbudowana dwupasmowa łączność Wi-Fi
Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth
Low Energy
Wkład startowy z czarnym tonerem na 3000 stron
Toner oryginalny na 10 000 stron
Karta gwarancyjna
Sterowniki i dokumentacja na płycie CD w języku polskim
Przewód zasilający
Kabel USB min 2 m
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od daty
zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od
daty reakcji
220-240 V AC częstotliwość 50/60 Hz
Parametry drukowania
1200x1200 dpi
A4
38 stron/min
Automatyczny
Parametry skanowania
Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Pdf, jpg, tiff
A4
1200 x 1200 dpi
24 bit
Do 29 str./min (w czerni), do 20 str./min (w kolorze)
Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP;
skanowanie do folderu sieciowego; skanowanie do pamięci USB; skanowanie do
komputera z oprogramowaniem; zestawy szybkich ustawień
Przyciski skanowania, kopiowania, poczty elektronicznej lub plików na panelu
przednim; oprogramowanie narzędziowe drukarki oraz oprogramowanie
użytkownika przez interfejs TWAIN lub WIA
Parametry Kopiowania
600 x 600 dpi
Rozjaśnianie, przyciemnianie, optymalizacja; papier
38 kopii/min
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4
5

Zakres skalowania
Liczba kopii

1
2
3
4
5
6

Gramatura nośników
Pojemność podajnika 1
Pojemność podajnika ADF
Pojemność odbiornika
Niestandardowe wymiary nośników
Obsługiwane rodzaje nośników

7

Obsługiwane formaty nośników

1

Języki drukarki

1

Porty

6.
LP
1
2
3
4

LP
1
2

5

LP
1

OPIS ATRYBUTU - WYMAGANIA MINIMALNE
HDD
2,5''
1 TB
USB 3.0

Pendrive – 15 szt.

ATRYBUT
Pojemność pamięci flash
Interfejs
8.

LP
1
2
3
4

Dysk zewnętrzny USB – 2 szt.

ATRYBUT
Typ dysku
Format szerokości
Pojemność dysku
Interfejs dysku
7.

Min 25 % max 400 %
999
Obsługa nośników
Podajnik 1: od 60 do 200 g/m², Podajnik ADF 60-120 g/m²
100 arkuszy
50 arkuszy
150 arkuszy
Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm;
Papier (zwykły, EcoEFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, wstępnie
zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); Koperty; Etykiety
Podajnik 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm);
16K (184 × 260 mm); 16K (197 × 273 mm); Koperta nr 10; Koperta Monarch;
Koperta B5; Koperta C5; Koperta DL; Formaty niestandardowe; Statement;
Języki i emulacje
PCLmS; URF; PWG
Komunikacja
1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tyłu; Port USB z przodu; Sieć Gigabit
Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); Łączność 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
Wi-Fi

OPIS ATRYBUTU - WYMAGANIA MINIMALNE
64 GB
3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1

Listwa zasilająca – 15 szt.

ATRYBUT
Liczba gniazd typu E
Długość przewodu zasilającego
Wtyczka
Zabezpieczenia/filtry
przeciwprzepięciowe
Pozostałe parametry

OPIS ATRYBUTU - WYMAGANIA MINIMALNE
5
1.5 m
Europejska
Włącznik
Zabezpieczenie przepięciowe warystorem, uziemienie, zabezpieczenie przed dziećmi

II.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 WE WROCŁAWIU

1.

Komputery przenośne klasy PC - 5 szt.
ATRYBUT

Typ

2

Zasilanie

3

Komunikacja bezprzewodowa

4

Wyposażenie multimedialne

5

Procesor

6
7

Pamięć operacyjna
Dysk SSD M.2

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
Komputer przenośny typu notebook z matową matrycą LED, o wymiarze 15,6",
o rozdzielczości Full HD (1920x1080).
Zasilacz 230 V, wykonany przez producenta laptopa – wtyk europejski; Bateria Li-Ion,
podtrzymanie min. 4 godziny
Karta sieciowa Wi-Fi 5 (802.11 /b/g/n/ac/), wewnętrzna (nie zajmująca portu USB).
Moduł Bluetooth 4.0
Kamera 1.0 Mpix, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony, możliwość
jednoczesnego wyświetlania obrazu na wewnętrznym wyświetlaczu oraz
zewnętrznym urządzeniu wizualnym
Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo
osiągający wynik, co najmniej 7950 pkt, w kategorii PassMark CPU Mark dla
komputerów przenośnych, według wyników opublikowanych na stronie internetowej
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB, min. 2 gniazda na moduły pamięci
256 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Na partycji musi
znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: systemu
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8
9

Napęd optyczny
Karta graficzna

10
11
12

Audio
Karta sieciowa
Porty/złącza wbudowane

13

Klawiatura/touchpad

14

System operacyjny

15

Licencje

Gwarancja
Wsparcie techniczne

operacyjnego. Możliwość montażu dodatkowego dysku 2,5" SATA (elementy
montażowe w zestawie)
Nagrywarka DVD +/-RW wbudowany
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie
przydzielaną na potrzeby grafiki – umożliwiająca wyświetlanie obrazu w
rozdzielczości: 1920x1080
Zintegrowana z płytą główną
LAN 10/100/1000 Mbps - wewnętrzna (nie blokuje portu USB)
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
HDMI - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Klawiatura w układzie US QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym. Touchpad
wielodotykowy
Preinstalowany fabrycznie na dysku SSD. Cała infrastruktura informatyczna
Zamawiającego, w tym stacje robocze, serwery, urządzenia peryferyjne oraz sieć LAN
i WAN działają w oparciu o systemy operacyjne firmy Microsoft. Tym samym ze
względów ekonomicznych jak i technicznych (koszty wdrożeniowe, integralność oraz
kompatybilność systemów) zaproponowane komputery muszą posiadać
zainstalowany najnowszy system operacyjny MS Windows 10, 64 bit w wersji co
najmniej Home PL lub inny równoważny (Zamawiający poniżej określa kryteria
równoważności).
System operacyjny powinien być oprogramowaniem w wersji najnowszej dostępnej w
momencie złożenia ofert. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik(i)
zawierające wersję instalacyjną najnowszego wydania systemu operacyjnego lub
wskazać lokację zdalną umożliwiającą jego pobranie na komputer lokalny.
Zamawiający nie dopuszcza wersji oprogramowania ograniczonych czasowo - demo,
trial itp. W przypadku braku sterowników zintegrowanych z systemem operacyjnym
wykonawca powinien dostarczyć nośnik zawierający sterowniki do poszczególnych
podzespołów lub wskazać lokację zdalną gdzie można je pobrać.
Zamawiający
wymaga
fabrycznie
nowego
systemu
operacyjnego
i oprogramowania biurowego, wcześniej nieużywanego oraz nieaktywowanego na
innym urządzeniu. Dodatkowo musi ono być dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności: na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine
Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez
producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez
producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji (np. w
formie zgodnej z dystrybucją oprogramowania preinstalowanego np. klucz zaszyty w
BIOS jak w przypadku nowych, fabrycznych komputerów). Zamawiający, o ile zajdzie
taka potrzeba, będzie komunikował się z producentem sprzętu lub oprogramowania i
na bieżąco będzie weryfikował legalność ich pochodzenia i stosowania.
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od daty
zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w terminie 14 dni od
daty reakcji. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie
internetowej producenta lub sprzedawcy. Możliwość pobrania ze strony internetowej
producenta lub sprzedawcy, sterowników wszystkich komponentów po podaniu
numeru seryjnego komputera.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
1) System operacyjny Microsoft Windows 10 64 bit Home PL:
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system
interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
k) System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim.
l) System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta
i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
j)
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m) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
n) System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN,
Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać
automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, tablice interaktywne oraz
łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami.
o) System operacyjny musi gwarantować możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu
początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
p) System operacyjny musi pozwalać na wdrażanie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich
komputerów w sieci szkolnej.
Specyfikacja fabrycznie nowego monitora interaktywnego – 4 szt.

2.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATRYBUT
Przekątna
Typ panela
Rozdzielczość fizyczna
Format obrazu
Jasność
Kontrast statyczny
Przepuszczalność światła
Dynamic contrast
Czas reakcji (GTG)
Kąty widzenia

11
12
13
14
15
16
17
18
21
22

Kolory
Synchronizacja pozioma
Powierzchnia robocza szer.x wys.
Technologia dotykowa
Punkty dotykowe
Dokładność dotyku
Interfejs dotykowy
Obsługiwane systemy operacyjne
Analogowe wejścia sygnału
Cyfrowe wejścia sygnału

23
24

Wejścia audio
Sterowanie

25
26

Cyfrowe wyjścia sygnału
Wyjścia audio

27
28
29
30

HDCP
Port USB
WiFi
Hardware

31
33
34
35
36
37

Czas pracy bez przerwy
Odtwarzanie multimediów
Obudowa
Blokada przycisków OSD
Język menu OSD
Parametry regulowane

38

Zawartość zestawu

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
75", 189.0 cm
IPS Direct LED, powłoka szklana AG o grubości 4mm, twadość 7H
3840 x 2160 (4K UHD)
16:9
350 cd/m²
1100:1
88 %
4000:1
8 ms
Poziomo/pionowo: 178°/178°
Prawo/lewo: 89°/89°
Góra/dół: 89°/89°
10 bit
30 – 80 kHz
1650 x 928 mm, orientacja pozioma
Infrared
20
+- 2mm, wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce
USB
MS Windows Plug & Play
VGA x1 (1920x1080 @60Hz)
HDMI x3 (3840x2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (3840x2160 @60Hz)
Mini jack x1
RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
HDMI x1 (2.0,. 3840x2160 @60Hz)
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 10W
Tak
x 4 (USB 2.0 x1, USB 3.0 x 3)
Tak
Jednostka przeliczeniowa A73+A53
Układ graficzny z 4 GB RAM
Wewnętrzna pamięć 32 GB,
Slot na opcjonalny PC
24/7
Tak
Metal
Tak
PL
Ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia
dźwięku (głośność, basy, soprany, balans, tryb dźwięku, wycisz),
ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia
obrazu (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania,
temperatura kolorów), parametry regulowane (regulacja w
poziomie, regulacja w pionie, taktowanie, faza, autoregulacja),
ustawienia (sieci zwykłe i bezprzewodowe, udostępnij, urządzenie,
użytkownika, system)
Kabel zasilający, USB, HDMI
Rysik - 4 szt, pilot (baterie w zestawie)
Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
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39

Gwarancja

Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień
roboczy od daty zgłoszenia, fizyczne sunięcie awarii lub wymiana
urządzenia w terminie 14 dni od daty reakcji.

CZĘŚĆ 4 – SPRZĘT MULTIMEDIALNY
Specyfikacja fabrycznie nowego projektora multimedialnego – 8 szt.

1.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ATRYBUT
Jasność źródła światła
Technologia
Typ projektora
Rozdzielczość
Żywotność źródła światła
Współczynnik odległości
Kontrast
Max poziom szumu
Moc/źródło światła
Przekątna
Szerokość obrazu
Odległość od ekranu
Odległość od ekranu dla obrazu 80"

14

Wejścia wideo

15

Wyjścia video

16

Wejścia audio

17

Wyjścia audio

18

Porty komunikacyjne

19

Wbudowany głośnik

20

Wyposażenie standardowe

21

Funkcje projektora

22

Zawartość zestawu

23

Gwarancja

OPIS ATRYBUTU – WYMAGANIA MINIMALNE
3500 lm
3LCD
Ultrakrótkoogniskowy (UST)
1.024 x 768 (XGA)
5000 h (tryb normalny) / 10000 h (tryb oszczędny)
0.32
14000:1
35 dB (Tryb normalny) / 28 dB (Tryb ekonomiczny)
250 W
55" - 93"
1.14 - 1.87 m
0.357 - 0.601 m (do lustra)
0.516 m (do lustra)
Component (przez opcjonalną przejściówkę)
Composite
2 x HDMI
MHL / HDMI
2 x VGA (D-Sub15)
VGA (D-Sub15)
Mikrofon (mini jack 3.5 mm)
3 x mini jack 3.5 mm
mini jack 3.5 mm
RJ-45
RS232
USB (A)
USB (b)
16 W
Baterie do pilota
Kabel zasilający
Pilot
Płyta CD z instrukcją obsługi
Skrócona instrukcja obsługi
Uchwyt ścienny
Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania
Dzielenie ekranu (PBP)
Funkcja Własne Logo
Kensington Lock
Odtwarzanie plików z pamięci USB
Picture-by-Picture
Projekcja tylna
Projekcja na podłogę lub sufit
Sterowanie i zarządzanie przez sieć
Stop klatka (funkcja freeze)
Transmisja obrazu przez USB
Wsparcie MHL
Współpraca z Crestron RoomView
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Łatwa wymiana lampy
Dedykowany wieszak ścienny
Kabel HDMI o dł. 10 m
Kabel zasilający o dł. 10 m.
Pilot z bateriami
Instrukcja obsługi (CD) w języku polskim
Karta gwarancyjna
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy
od daty zgłoszenia, fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia w
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terminie 14 dni od daty reakcji, wymiar gwarancji na lampę - 1 rok lub
1000 h pracy
Specyfikacja fabrycznie nowej tablicy interaktywnej – 8 szt.

2.

LP
1
2

9

ATRYBUT
Technologia
Obszar roboczy [cm]
Przekątna powierzchni roboczej
Przekątna tablicy
Proporcje obrazu
Rodzaj powierzchni
Sposób obsługi
Komunikacja i zasilanie
Ilość rozpoznawalnych punktów
dotyku
Czas reakcji dotyku
Czas odpowiedzi dotyku
Funkcje tablicy

10

Akcesoria

11

Gwarancja

3
4
5
6
7
8

3.

OPIS ATRYBUTU - WYMAGANIA MINIMALNE
Dotykowa, pozycjonowanie w podczerwieni (IR)
166 x 117
83"
Adekwatna do określonej powierzchni roboczej
4:3
Ceramiczna, suchościeralna
Palec lub dowolny wskaźnik
USB
10
12 ms
poniżej 20 ms
Dedykowana do pracy z systemem operacyjnym Windows 10. Paski
skrótów po obu stronach tablicy. Dołączone oprogramowanie w języku
polskim pozwalające na realizację funkcji takich jak: rysowanie (m.in. za
pomocą narzędzi typu: inteligentny pisak - z autokorektą rysowanego
kształtu, magiczny pisak - zanikające napisy czy kreatywny pisak rysowanie różnymi wzorami pisaka), wstawianie i zarządzanie obiektami
(grafika, audio, video, Flash), wstawianie figur płaskich i przestrzennych
(Grafika 2D i 3D), narzędzia matematyczne (linijka, ekierka, cyrkiel,
kątomierz, wbudowany kalkulator, gotowe wzory i funkcje
matematyczne), narzędzia fizyczne (fizyka mechaniczna, optyczna,
elektryczna), równania chemiczne, rozpoznawanie pisma odręcznego
w języku polskim, nagrywanie i odtwarzanie ruchów wykonywanych na
tablicy, inteligentne wyszukiwanie, integralność z innymi programami
(rysowanie, zaznaczanie, wstawianie komentarzy), tworzenie tabeli.
Funkcja typu Easy Doc pozwalająca na wykorzystanie sprzętu do
odczytywania obrazów pokazywanych np przed kamerką komputera lub
wizualizerem i pokazania ich na tablicy. Oprogramowanie z biblioteką
multimediów podzielonych tematycznie (Angielski, Biologia, Chemia,
Historia, Fizyka, Geografia,Matematyka, Język rosyjski, Sztuka
i projektowanie oraz Inne). Aplikacja umożliwiająca przeglądanie plików,
wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, zapis
i odtwarzanie wykonanych plików, możliwość wydruku, eksport plików do
formatu PDF. Z wykorzystaniem mikrofonu możliwość nagrywania głosu
i zapisu nagrania jako plik audio. Aplikacja wraz ze sterownikami musi
posiadać bezpłatne aktualizacje na stronie producenta
Sterownik i oprogramowanie (na płycie CD), instrukcja obsługi w języku
polskim, zestaw montażowy z uchwytem, kabel USB o długości 10 m, 3
kolorowe pisaki - miękkie, wskaźnik teleskopowy z miękką końcówką
Realizowana na miejscu u klienta, reakcja w następny dzień roboczy od
daty zgłoszenia. Fizyczne sunięcie awarii lub wymiana urządzenia
w terminie 14 dni od daty reakcji.

Specyfikacja fabrycznie nowego urządzenia typu „interaktywna podłoga” – 8 szt.
1)

Interaktywne urządzenie projekcyjne zawierające w jednej zamkniętej obudowie wszelkie elementy
niezbędne do pracy urządzenia, w tym:

-

wbudowany czujnik ruchu;
wbudowany projektor krótkoogniskowy, o jasności projekcji nie mniejszej niż 3200 ANSI lumenów,
rozdzielczości obrazu SVGA (800x600) i żywotności lampy nie krótszej niż 4000 godzin
wbudowany komputer klasy PC z procesorem klasy x86, pamięcią RAM GB, dyskiem SSD 120 GB
oraz adekwatnym systemem operacyjnym
Interfejsy: wbudowane gniazdo USB (minimum jedno), wbudowane gniazdo VGA, wbudowane
gniazdo LAN (RJ-45), wbudowane gniazdo Audio ( MiniJack Stereo 2.1)

brak konieczności dołączania dodatkowych urządzeń peryferyjnych do, prawidłowej funkcjonalności
urządzenia
2)

Zestaw co najmniej 50 gier w pakiecie startowym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i do edukacji
wczesnoszkolnej.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Zestaw dodatkowych, bezpłatnych aplikacji do nauki kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym (9 aplikacji).
Zapewnienie legalnego dostępu do otwartych zasobów Internetowych przy wykorzystaniu minimum 2
aplikacji Internetowych typu Google, YouTube itp.
Wbudowany tryb myszy komputerowej w dostarczonym pilocie zdalnego sterowania do obsługi aplikacji
internetowych
Wbudowany system automatycznej kalibracji czujnika ruchu urządzenia w zależności od zmiennych
zewnętrznych warunków oświetleniowych
Dźwięk Stereo 2.1
Możliwość zarządzania urządzeniem, w tym obsługa interfejsu, włączanie, wyłączanie oraz wybór gier
realizowane przy pomocy dostarczonego zdalnego pilota lub za pomocą interakcji użytkownika z
wyświetlanym obrazem
Możliwość obsługi gier i aplikacji wyłącznie za pomocą interakcji ciała użytkownika bez używania
dodatkowych czujników, markerów oraz peryferyjnych urządzeń
Pełna funkcjonalność urządzenia na dowolnym podłożu bez konieczności rozkładania dedykowanych
dywanów/mat
Poprawne działanie urządzenia w pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 5 metrów
Wbudowane nagłośnienie stereo (2 głośniki o łącznej mocy nie mniejszej niż 20 W)
Wyprowadzenie MiniJack na nagłośnienie zewnętrzne stereo 2.1 (2 głośniki + subwoofer)
Możliwość podłączenia urządzenia do Internetu za pomocą sieci kablowej, sieci Wi-Fi lub modemu GSM
Możliwość zdalnego wykonywania uaktualnień oprogramowania za pomocą sieci Internet bez udziału
użytkownika.
Możliwość wykonywania aktualizacji oraz instalacji nowych pakietów gier przy użyciu zewnętrznego
nośnika pamięci (typu Pendrive USB)
Możliwość zdalnego zalogowania się na urządzenie w celu przeprowadzenia ewentualnych akcji
serwisowych
Dynamiczna kalibracja oświetlenia
Technologia aktywacji kliknięciem
Wyeliminowanie problemu aktywacji cieniem
Zasilanie 230V, 50 Hz
Komplet ma obejmować:

-

moduł Wi-Fi gotowy do połączenia
kabel zasilający
wieszak sufitowy
instrukcja obsługi
karta gwarancyjna
dwie sztuki pilota zdalnego sterowania

23) Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania elementów ruchomych i luster
pogorszających parametry wyświetlanego obrazu (szczegółowość i jasność projekcji).
24) Przy podpisywaniu umowy wymagane jest przedstawienie deklaracji zgodności CE urządzenia
interaktywnej podłogi wydanej na podstawie raportu z badań przeprowadzonych w laboratorium
badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, znajdującym się na liście europejskich
jednostek notyfikowanych (Gwarancja bezpieczeństwa)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ OFERTY

I.

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275, ust 1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, na
warunkach określonych w SWZ, na WYBÓR DOSTAWCÓW WYPOSAŻENIA NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU
II.

DANE WYKONAWCY

(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku wykonawców składających
ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w skład wykonawcy zbiorowego, z tym że w
poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..
ulica …………………………………………….....

kod …………..

miejscowość …………………………...

1.
tel.: …………………....

NIP ………………..……..

REGON …………………...…………………...……….

e-mail: …………………………………………………

Skrzynka ePUAP ………………………….…………..

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..

2.

ulica …………………………………………….....
tel.: …………………....

kod …………..

NIP ………………..……..

miejscowość …………………………...

REGON …………………...…………………...……….

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..

3.

ulica …………………………………………….....
tel.: …………………....

kod …………..

NIP ………………..……..

miejscowość …………………………...

REGON …………………...…………………...……….

Wykonawca jest mikro*, małym*, średnim przedsiębiorcą* - TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić)
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR).

III. OFERTA
1. Ja/my* niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………
(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ów wymienionych w pkt II Formularza Oferty,
oferuję/my wykonanie zamówienia publicznego w zakresie objętym Specyfikacją Warunków
Zamówienia, według poniższej specyfikacji cenowej:
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1) CZĘŚĆ NR 1 - MEBLE GOTOWE
PRZEDSZKOLE NR 24 WE WROCŁAWIU
Cena brutto ……………………………………………………………………..
Cena netto ………………………………………………………………………
VAT ………………………………………………………………………………
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 WE WROCŁAWIU
Cena brutto ……………………………………………………………………..
Cena netto ………………………………………………………………………
VAT ………………………………………………………………………………
Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 1 wynosi …….. miesięcy
2) CZĘŚĆ NR 2 - ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
Cena brutto ……………………………………………………………………..
Cena netto ………………………………………………………………………
VAT ………………………………………………………………………………
Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 2 wynosi …….. miesięcy
3) CZĘŚĆ NR 3 - SPRZĘT INFORMATYCZNY I DRUKUJĄCY KLASY PC
Cena brutto ……………………………………………………………………..
Cena netto ………………………………………………………………………
VAT ………………………………………………………………………………
Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 3 wynosi …….. miesięcy
PRZEDSZKOLE NR 24 WE WROCŁAWIU
LP

MODEL SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

ILOŚĆ
[SZT]

Komputer klasy PC
Producent …………………………………………………
Model ………………………………………………………
Typ procesora …………………………………………….
1

Ilość pamięci RAM ……………………………………….

2

Pojemność dysku ......…………………………………...
System operacyjny ………………………………………
Monitor ……………………………………………………
2

Pakiet biurowy ………………………………………
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WARTOŚĆ BRUTTO

TYP SPRZĘTU

LP
1

CENA JEDNOSTKOWA
BUTTO

ILOŚĆ
[SZT]

WARTOŚĆ BRUTTO

Komputer przenośny PC - konfiguracja I
Producent ………………………………
Model ……………………………………

1

System operacyjny ……………………

2

Pakiet biurowy ……………………
Komputer przenośny PC - konfiguracja II
Producent ………………………………
Model ……………………………………

9

System operacyjny ……………………

LP
1

Pakiet biurowy ……………………
MODEL SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

ILOŚĆ
[SZT]

WARTOŚĆ BRUTTO

Kolorowa cyfrowa kopiarka A3 z funkcją druku
Producent …………………………………………………

1

Model ………………………………………………………
2

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
Producent …………………………………………………

2

Model ………………………………………………………
MODEL SPRZĘTU

LP
1

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

1

2

Model ………………………………………………………
MODEL SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

1

ILOŚĆ
[SZT]

WARTOŚĆ BRUTTO

Pendrive
Producent …………………………………………………

LP

WARTOŚĆ BRUTTO

Dysk przenośny USB
Producent …………………………………………………

LP

ILOŚĆ
[SZT]

15

Model ………………………………………………………
MODEL SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

ILOŚĆ
[SZT]

WARTOŚĆ BRUTTO

Listwa zasilająca
Producent …………………………………………………

15

Model ………………………………………………………

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 WE WROCŁAWIU
LP
1

TYP SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BUTTO

ILOŚĆ
[SZT]

Komputer przenośny PC
Producent ………………………………
5

Model ……………………………………
System operacyjny ……………………
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WARTOŚĆ BRUTTO

LP
1

MODEL SPRZĘTU

ILOŚĆ
[SZT]

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

WARTOŚĆ BRUTTO

Monitor interaktywny 75“
Producent …………………………………………………

4

Model ………………………………………………………

4) CZĘŚĆ 4 – SPRZĘT MULTIMEDIALNY
Cena brutto ……………………………………………………………………..
Cena netto ………………………………………………………………………
VAT ………………………………………………………………………………
Okres udzielonej gwarancji na dostawy w ramach CZĘŚCI 4 wynosi …….. miesięcy
LP
1

MODEL SPRZĘTU

CENA JEDNOSTKOWA
BRUTTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

Projektor multimedialny
Producent …………………………………....

2

ILOŚĆ
[SZT]

8

Model …………………………………………
Tablica interaktywna
Producent ……………………………………

3

Model …………………………………………
Okablowanie sygnałowe

4

Okablowanie zasilające

8

8
8

Podłoga Interaktywna
Producent …………………………………....

8

Model …………………………………………

2. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty SWZ - uwzględnia ona
wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ.
4. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z wszelkimi
dokumentami, w tym ze SWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie trwania
postępowania. stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich pismach
wymienionych między zamawiającym a wykonawcami oraz publikowanymi na stronie
internetowej zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SWZ.
7. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
8. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących zawarcia
umowy jest ......................................, e-mail: …………..…………, tel.: ...............................
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w
celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**
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10. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

_________________ dnia ___ ___ 2021 r.

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 10 (usunięcie treści oświadczenia
następuje np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 125 UST. 1,
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I. POSTĘPOWANIE

WYBÓR DOSTAWCÓW WYPOSAŻENIA NA
PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU

RZECZ

ZESPOŁU

SZKOLNO

-

II. DANE WYKONAWCY
(w przypadku oferty składanej wspólnie, oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy wykonawca wchodzący w skład
podmiotu zbiorowego)
Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………..
ulica …………………………………………….....
tel.: …………………....

kod …………..

NIP ………………..……..

miejscowość ………………………………...

REGON …………………...………………………....……….

reprezentowany przez: …………………………………………………….…………………………………….
(imię, nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………….
(stanowisko/podstawa do reprezentacji)

* Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie obligatoryjnych
przesłanek wykluczenia (określonych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP) oraz fakultatywnych przesłanek
wykluczenia wskazanych przez zamawiającego w SWZ, z katalogu określonego w art. 109, ust 1 ustawy
PZP.
*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108, ust. 1 lub art. 109, ust. 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
zawarta w dniu ............................ we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Zespołem Szkolno –
Przedszkolnym nr 14, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Częstochowskiej 42, w imieniu i na rzecz której
działa Dyrektor ZSP nr 14 we Wrocławiu – Robert Siwy, na podstawie pełnomocnictwa
nr ………………… z dnia …………….. roku
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………….……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
podstawowym na podstawie art. 275, ust 1, WYBÓR DOSTAWCÓW WYPOSAŻENIA NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i przeniesienia na
Zamawiającego, własności elementów wyposażenia dydaktycznego oraz jego wydania
Zamawiającemu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zakupionego sprzętu oraz
zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)

Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do budynków
Zamawiającego:
c) Przedszkole nr 24 we Wrocławiu usytuowane we Wrocławiu, przy ul. Dębickiej 31
d) Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu, usytuowana we Wrocławiu,
ul. Częstochowskiej 42

2)
3)
4)
5)

przy

Rozładunek;
Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
Zmontowanie i ustawienie mebli w pomieszczeniach i czasie wskazanym przez
Zamawiającego;
Montaż i instalację sprzętu informatycznego i multimedialnego w pomieszczeniach
i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2

1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem, montażem i/lub ustawieniem poszczególnych urządzeń –
do dnia 24 sierpnia 2020 r.
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby Zamawiającego, leżą
po stronie Wykonawcy.
§3
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto ogółem w kwocie
…………………… zł słownie: …………………… w tym należny podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po zrealizowaniu dostawy, na rachunek Wykonawcy,
wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
3. Z odbioru bezusterkowego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 1
do umowy), który powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany
protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę, o której mowa w ust. 3, za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym
5. Faktura musi być wystawiona przy uwzględnieniu następujących danych:
1) NABYWCĄ DOSTAW jest GMINA WROCŁAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
8971383551
2) ODBIORCĄ DOSTAW są LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU,
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
§4
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wykonawca udziela ……… miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt:
Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3, ust. 3
niniejszej umowy.
Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz wymaganiami
określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do niej nieprawidłowe działanie wszystkich
dostarczonych sprzętów, powodujące niemożność korzystania z nich. Usunięcie wady polega na
przywróceniu ich pełnej sprawności lub na ich wymianie.
Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie
koszty związane z usunięciem wady, w szczególności koszty serwisy, transportu, naprawy, oraz
dostawy sprawnego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
W przypadku uszkodzenia dysku SSD lub HDD, uszkodzony napęd pozostaje w posiadaniu
zamawiającego.
Zamawiający ma prawo otworzyć obudowę w celu sprawdzenia parametrów przedmiotu
zamówienia czy są one tożsame z SWZ i ofertą Wykonawcy. Czynność ta nie powoduje utraty
gwarancji.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, zapewnia Zamawiającemu pomoc
profesjonalnych, certyfikowanych przez producenta oprogramowania oraz doświadczonych we
wdrażaniu tego oprogramowania specjalistów i konsultantów, o ile przedmiotem dostawy jest
oprogramowanie inne niż Microsoft Windows i Microsoft Office. Pomoc ma być świadczona
codziennie, w godzinach 8-16 do momentu zakończenia wdrażania zaproponowanych systemów.
Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza uprawnień
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielanych przez producenta.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć serwis gwarancyjny zgodnie z zasadami określonymi
w SWZ
§5

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić kary umowne:
1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %, wartości całości wynagrodzenia
umownego brutto, § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - nie więcej niż 10 %
wynagrodzenia
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.
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3) Za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 1 %, wartości ceny
jednostkowej brutto, urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki - nie więcej niż 10 % wynagrodzenia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:
1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania usług lub wykonywanie
ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym dniu;
2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym po dniu
dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, zostanie on
do tego wezwany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania, o którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na rachunek
Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonana płatności w
wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z faktury Wykonawcy za
wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi odsetkami.
§6
1.

2.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i muszą być wprowadzane zgodnie z art. 455, ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
Zamówień Publicznych.
Nie ma możliwości dokonania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że chodzi o zmiany przewidziane
w ust. 3.
Mając na uwadze fakt ograniczeń w gospodarkach narodowych, wynikających, w związku z
pandemią COVID – 19 (11 marca 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła,
że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 - wywołująca chorobę COVID-19 - stała się pandemią, tj.
epidemią o skali globalnej), termin realizacji określony w ust. 1 będzie mógł ulec zmianie o okres
niezbędny do prawidłowego wykonania dostawy. Dodatkowo strony mogą zmienić termin realizacji
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 dni od daty wystąpienia niżej
wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:
1) W przypadku wystąpienia innego rodzaju siły wyższej,
2) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

4.
5.
6.

W razie wystąpienia powyższych okoliczności zmiany do umowy zostaną wprowadzone w drodze
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych
wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.
Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający
pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za
pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają, że pisma oraz
korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem mają moc obopólnie wiążącą. Strona na żądanie
drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji.
1) adres e-mail Zamawiającego: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa.pl
2) adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………..…..
§7

Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać
w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają, jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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§8
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
Strony umowy zgodnie oświadczają że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają
własnoręczne podpisy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………….

…………………………
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Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia ..........................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

1. Data dostawy....................................
2. Lokalizacja dostaw ..............................................................
3. Specyfikacja sprzętowa:

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ
[SZT]

PRODUCENT
NR KATALOGOWY

NR SERYJNY

UWAGI

1
2
3
4

4. Stwierdza się, że dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot odbioru zgodnie z umową z dnia
………….., są zgodne/niezgodne* z zamówieniem.
5. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonego przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………..….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Strony ustalają się termin na ich usunięcie: ..........................................
7. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i na jej podstawie zapłaty wykonawcy
wynagrodzenia za realizację zamówienia zgodnie z umową w kwocie brutto: …………………………

.....................................

.....................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
WYKAZ WYPOSAŻENIA
CZĘŚĆ 1 - MEBLE GOTOWE
PRZEDSZKOLE NR 24 WE WROCŁAWIU
LP.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1
2
3

Sofa
Podłokietnik do sofy z poz. 1
Biurko z szafką
i szufladami
Krzesło
Rozmiar 5
Stół owalny
Stół owalny
Krzesło
Rozmiar 6
Szafa
Szafa ubraniowa
Szafka
Witryna z szafką
Szafa na dzienniki z żaluzją
Szafa
Szafka ubraniowa
Szafa
Szafa
Szafka
Regał otwarty
Regał półotwarty
Regał z szufladami
Szafka
Szafka
2-częściowa
Regał otwarty
Regał półotwarty
Regał z szufladami
Zestaw mebli
Zestaw mebli
Zestaw mebli
Zestaw mebli
Zestaw mebli
Szafka schowki
Szafa
Kolorowy stolik z regulowaną
wysokością
Kolorowy stolik
z regulowaną wysokością
Kolorowy stolik
z regulowaną wysokością niebieski
Krzesło szkolne
Regulacja w rozmiarze1-2
Krzesło szkolne
Regulacja w rozmiarze 2-4
Biurko narożne + kontener +
zaokrąglona dostawka do biurka
Stół konferencyjny
Krzesło
Rozmiar 6
Biurko lewe
Biurko prawe
Biurko prawe
Biurko prawe

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

PRODCENT
NR KATALOGOWY

79

MIARA

ILOŚĆ

Szt.
Szt.

1
2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.
Szt.

1
2

Szt.

14

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

1
2
3
1
2
7
5
2
5
2
2
2
2
1

Szt.

1

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Szt.

16

Szt.

24

Szt.

2

Szt.

108

Szt.

108

Zestaw

1

Szt.

2

Szt.

9

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
5
1
2

CENA
BRUTTO

45
46
47
48
51
52
53
54
55
56
57

Biurko lewe
Krzesła składane
Mobilne stojaki
Fotel obrotowy
Szafka na klucze
Regał biblioteczny
Sejf
Szafa stalowa
Apteczka ścienna
Wieszak na ubrania
Gablota ekspozycyjna na
puchary

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

1
50
5
11
3
28
1
2
12
6

Szt.

1

MIARA

ILOŚĆ

Szt.

50

Szt.

20

Szt.

100

Szt.

40

Szt.

5

Szt.

5

Szt.

5

Szt.

5

Szt.

5

Szt.

5

MIARA

ILOŚĆ

Zestaw
Szt.

2
1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

2

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRODCENT
NR KATALOGOWY

Stół szkolny
Rozmiar 5
Stół szkolny
Rozmiar 6
Krzesło szkolne
Rozmiar 5
Krzesło szkolne
Rozmiar 6
Biurko 2 - szafkowe
Stół owalny
Regał 4 - drzwiowy z 1 półką
Regał 2 - drzwiowy
z 3 półkami
Szafka 4 - drzwiowa
Szafka 2 - drzwiowa z 6
szufladami
Krzesło obrotowe

CENA
BRUTTO

CZĘŚĆ 2 – ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRODCENT
NR KATALOGOWY

Magnesy do tablic
Lustro logopedyczne
100 tekstów do ćwiczeń
logopedycznych
Kolorowanka
Logopedyczne opowiastki
Logopedyczna sakiewka
skarbów
Szumi i szeleści - wąż
logopedyczny
PIRAMIDA Logopedyczna L1 - śź-ć-dź
Pak talii "Piotruś słuchowy" zestaw 1
Suwaki terapeutyczne - Pociągi
Plansza edukacyjna Logopedyczny detektyw
Cmokaj, dmuchaj, parskaj,
chuchaj
Ładnie mówię
głoski SZ Ż CZ DŻ
Ładnie mówię
głoski S Z C DZ
Ładnie mówię
głoski K G H
Ładnie mówię
głoskę R

80

CENA
BRUTTO

16. Ładnie mówię
głoski Ś Ź Ć DŹ
17. Rerki (R, L)
18. Dmuchajka - dwupak - czerwono
niebieska
19. MEMO szumki
20. MEMO kapki
21. MEMO elki
22. MEMO rerki
23. Flipper logopedyczny
24. Układanka dla najmłodszych
Na straganie
25. Układanka dla najmłodszych
Wśród zwierząt
26. Drewniane memo w
skrzyneczce
9 części
27. Drewniane puzzle
6 obrazków
28. MAGFORMERS 14 EL.
29. MAGFORMERS 30 EL.
30. Śmieciarka
31. Śmieciarka 46 cm
32. Naczynia
33. Zestaw
Drewniane warzywa do krojenia
34. Klocki
1 Mini Wafle
35. Klocki Mini Wafle
36. Układanka drewniana
37. Miarka wzrostu zoo
38. Kącik Kuchenny
39. Drewniany parking z myjnią
40. Pierwszy zestaw do krojenia
owoce
41. Zestaw
Drewniane owoce do krojenia
42. Manipulator Ścienny Miś
43. Manipulator Ścienny Krokodyl
44. Manipulator ścienny Samolot
45. Manipulator ścienny Hipopotam
46. Manipulator Ścienny Krokodyl
Duży
47. Kosz na śmieci
Tygrysek
48. Drewniane kolorowe klocki
49. Jenga miś
50. Klocki budowlane cegły
51. Drewniane kolorowe klocki
52. Klocki Wiadro 10 w 1 Clics
53. Ramka guziki
54. Ramka duże guziki
55. Ramka zapinki
56. Ramka taśmy
57. Ramka sznurki
58. Ramka klamry
59. Ramka małe guziki
60. Ramka zamek błyskawiczny
61. Ramka agrafki
62. Ramka sznurówki
63. Ramka rzepy
64. Ramka zatrzaski
65. Stanowisko na ramki
66. Gra Przeciwieństwa
67. Przeplatanka
68. Drewniane klocki pastele Sorter
69. Pojemnik na zabawki 42 litry

81

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
1
1
2
2

Szt.

6

Szt.

6

Szt.

6

Szt.

6

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

6
6
2
11
8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

16
16
8
8
8
8

Szt.

8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

1
1
1
1

Szt.

1

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

8
8
16
16
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
6
6
8
24

70. Klocki Jeżyki
71. Klocki konstrukcyjne mix
72. Drewniana układanka
Pan Miś
73. SOS Pojazd Służby specjalne
74. Drewniana Laweta z autami
75. Drewniana auto laweta
76. Drewniana auto-laweta
77. Auto Staż Pożarna
78. Drewniane autko betoniarka
79. Middle Truck Wywrotka
80. Lalka funkcyjna bobas dziewczynka
81. Lalka funkcyjna bobas dziewczynka
82. Wózek głęboki
83. Łóżeczko dla lalek drewniane
84. Pościel do łóżeczka dla lalek
85. Zygzak spacerowy zielony,
10/10/6
86. Suszarka na kółkach
87. Regał gruszka
88. Regał Jabłko
89. Gra - Sylaby w dominie
90. Gra MEMO A-Ż
91. Zabawa w czytanie
92. Kolorowe liczydło
93. Wieszak na korale
matematyczne
94. Bryły geometryczne w pudełku
95. Pudełka zapachowe
96. Pieczątki motywujące
97. Drewniana zjeżdżalnia
samochodowa
98. Zestaw samochodów
Drewniana laweta + 3 auta
99. Zestaw samochodów
100. Zestaw aut drewnianych
101. Pudełka dźwiękowe
102. Korale matematyczne
103. Studnia Jakuba
104. Wielościan z liczbami
105. Waga szalkowa
106. Drewniany zegar - nauka godzin
107. Klepsydry - 4 szt.
108. Gra FIGURAKI
109. Piszę i zmazuję cyferki
110. Kalendarz uniwersalny
111. Dni tygodnia
112. Miesiące i pory roku
113. Domino tradycyjne
114. Wesoła Farma
Labirynt magnetyczny
115. Domino obrazkowe i klasyczne
116. Kim jestem?
117. TRES gra strategiczna
118. Kolorowe cylindry
119. Drewniana Układanka Kubuś
Kostki geometryczne
120. Mozaika XXL
121. Mozaika w drewnianym pudełku
122. Bystre oczko
210 elementów
123. Przewlekanka
Drzewko
124. Przeplatanki pojazdy
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Szt.
Szt.

10
5

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

16
6
5
16
10
10
10

Szt.

5

Szt.

5

Szt.
Szt.
Szt.

6
8
8

Szt.

3

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

8
4
4
4
4
4
4

Szt.

4

Szt.
Szt.
Szt.

4
4
8

Szt.

8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

1
1
8
45
4
4
8
8
8
4
8
8
8
8
8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

8
4
4
4

Szt.

4

Szt.
Szt.

4
10

Szt.

4

Szt.

5

Szt.

5

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Przeplatanki przyroda
Nawlekaj nie czekaj
Labirynt z kulkami
MAGFORMERS MY FIRST
Domino drewniane
Książka Polska Lisciani
Geopuzzle Piękna Polska
Puzzle Maxi Bob Budowniczy
Puzzle Maxi Kraina Lodu 2
Puzzle 10 in 1
Dzielni Pidżamersi
135. Puzzle 100
Pidżamersi w akcji
136. Puzzle 100
Zabawa z przyjaciółmi

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

5
4
4
6
4
5
5
5
5

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

137. Puzzle 30el Przygody Kici Koci

Szt.
Szt.
Szt.

4
5
20

Szt.

5

Szt.

8

Szt.

8

Szt.

16

Szt.

2

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
2
2
2

Szt.

3

Szt.
Szt.

2
2

Szt.

2

Szt.
Szt.

2
2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
2
2
2
2

Szt.

1

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.

2
4
4

Szt.

3

Szt.
Szt.

1
4

138. Puzzle 30 el Super Wings
139. Drewniane autko śmieciarka
140. Puzzle 3 w 1
Niezwykły świat Dino
141. Drzewko smutku i radości
142. Zestaw listków z ilustracjami do
drzewa smutku i radości
143. KIEŁKOWNICA Bio-Natura
Naczynie do kiełkowania
144. Moje pierwsze słówka EN licencja
145. Moje pierwsze słówka DE licencja
146. Mądrala na wsi
147. Harmonijny rozwój. Przyroda
148. Bajki Grajki - Król Maciuś I
149. Bajki Grajki - Lampa Alladyna
150. Gra Honeycombs - Plastry
miodu
151. Układanka - Nauka liczenia
152. Fakturowe kształty
153. Robot Myszka- zestaw
edukacyjny
154. Skrzaty
155. Rysuj i zmazuj z pszczółką
156. Zestaw tablic suchościeralnych
z mazakiem
157. Spójrz i porównaj- uzupełnij
158. Mozaika w drewnianym pudełku
Zabawy Twórcze
159. Gra PATYCZAKI
160. Gram w kolory
161. Paluszek - gra edukacyjna
162. 28 ZABAW MUZYCZNYCH j. ang.
163. Memo drewniane
164. Bajki Grajki – Bajka o rybaku i
rybce
165. Puzzle dla Maluszków
Dinozaury
166. Puzzle dla Maluszków
Maszyny Budowlane
167. CzuCzu Puzzle Mapa świata
Zwierzęta
168. Zestaw Klasyczne gry planszowe
169. Drewniana gra - Chińczyk
170. Mały bank - zestaw edukacyjny
171. Puzzle warstwowe - anatomia
świni
172. Puzzle Wiejskie zwierzęta
173. Puzzle drewniane

83

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Puzzle drewniane Drzewo
Canoe Dotyk
Gra planszowa Emocje
Puzzle 4 w 1 Super Zings 4
Gra Chińczyk
Wersja podróżna
Gra TEMPO JUNIOR
Zagadki z CzuCzu dla dzieci od
5-6 lat
Zjawiska atmosferyczne
Zagadki z CzuCzu dla dzieci od
4-5 lat
Grzybobranie
Puzzle "Kaczka"
Puzzle "Motyl"
English Eater - Domino
Drewniane domino
Domino logopedyczne. Opozycja
Ż(RZ)-Z
English with Memo the Dragon 1
English with Memo the Dragon 2
Dlaczego ryba w stawie pływa?
Jak żyrafa szyję myje?
Kto za ogon łapie myszy ?
Gdzie pszczółki mieszkają ?
4 w rządku
Gigantyczne domino Bigjigs
Klocki dotykowe
Domino drewniane
Domino logopedyczne. Opozycja
L-R
Domino logopedyczne. Opozycja
L-J
Domino logopedyczne. Opozycja
J-R
Domino - gra twarzy
Poznajemy przyrodę
Wielka Księga Małego Polaka
Wielcy odkrywcy
Wielka Księga Zabaw
Domino samochody
Ramka Logico Primo
Logico Primo
Jeden dzień z Anią i Piotrusiem
Logico Primo
Trzylatek Bawię się i uczę
Logico Primo
Przedszkole trzylatka
Logico Primo
Dziecięce zabawy
Logico Primo
Patrz i mów
Logico Primo
Czterolatek Bawię się i uczę
Logico Primo
Przedszkole czterolatka
Logico Primo
Nasze przedszkole
Logico Primo
Zabawy z liczbami
Logico Primo
Liczby
Logico Primo
Wymyśl i odkryj
Logico Primo
Ola i Maciuś w drodze
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Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

4
4
4
4

Szt.

4

Szt.

2

Szt.

3

Szt.

6

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
2
2
2
2

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.

2

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
2
2
2
2
4
36

Szt.

6

Szt.

6

Szt.

6

Szt.

6

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

221. Logico Primo
Zabawy dzieci
222. Logico Primo
W wiejskiej zagrodzie
223. Logico Primo
Wiosna, lato, jesień, zima
224. Logico Primo
Liczenie i porównywanie
225. Logico Primo
Nasze zwierzęta
226. Dmuchajka - czteropak
227. Wibrator logopedyczny Aligator
228. Eduterapeutica.
Karty Pracy Logopedia
229. Alfabet polski pisany + cyfry
230. Logopedyczna sakiewka
skarbów
231. Trudne słowa 1
232. Koło fortuny
233. Domino logopedyczne. Opozycja
K-T, SZ-S
234. Domino logopedyczne. Opozycja
CZ-C, D-G
235. Lateralizacja
236. Pacynki
237. Kurtyna teatralna
238. Zestaw do piasku
239. Mikroskop
240. Preparaty do mikroskopu
241. Lupa z rączką
242. Książka Ciało człowieka
243. Skacząca piłeczka
244. Kącik Majsterkowicz
245. Drewniany Zestaw Narzędzi 43
ELEM
246. Drewniana skrzynka z
narzędziami
247. Drewniana skrzynka z
narzędziami
248. Stragan owocowo-warzywny
drewniany
249. Skrzynka z owocami jabłko
250. Skrzynka z owocami banan
251. Skrzynka z owocami cytryny
252. Skrzynka z warzywami pomidory
253. Skrzynka z warzywami papryka
254. Skrzynka z marchewkami
255. Skrzynka z gruszkami
256. Waga szalkowa
257. Odważniki komplet
258. Drewniany wózek na zakupy
259. Kasa elektroniczna
260. Aplikacja z chłopcem i
dziewczynką
261. Drewniana kolejka na baterie
262. MULTI -TALK Zestaw bazowy
263. Zapytajniki. Język polski
264. Zapytajniki. Język angielski
265. Piłeczki do tenisa stołowego
Zestaw 6 szt. - białe
266. Drabina gimnastyczna
pojedyncza z zestawem
dedykowanych okuć
267. Ławeczka gimnastyczna
268. Klocki typu Mammutico
SMART 440
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Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.

4

Szt.
Szt.

1
1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.
Szt.

1
1

Szt.

1

Szt.

1

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

4
8
8
16
4
4
16
4
8
8

Szt.

8

Szt.

8

Szt.

8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Szt.

8

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

8
4
4
4

Paczka

10

Szt.

2

Szt.

6

Szt.

1

269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

Torba typu Mammutico
Zestaw klocków piankowych
Torba z instrumentami
Bum Bum Przedszkole
Zestaw klasowy bum bum rurki
Piłka gimnastyczna
Kosz na piłki
Piłka lekarska
Pałeczki sztafetowe
Zestaw 6 sztuk
Zestaw bramek na podwórko
Zestaw 2 szt
Piłka nożna
Rozmiar 5
Piłka nożna piankowa
Piłka nożna mini
Rozmiar: 1
Piłka koszowa
Rozmiar: 3
Zestaw sportowy
Opaski na rękę dziecięcą - 4
szt/kpl
Szarfy
Rzut do celu - gra
sprawnościowa
Aktywne ringo
Pachołek
Tęczowe chusty MINI
Zestaw 10 sztuk
Tęczowe chusty MIDI
Zestaw 10 sztuk

291. Tęczowe chusty MAXI
Zestaw 10 sztuk
292. Obręcze cyrkowe
Zestaw 4 szt.
293. Złapmy Lwa. Szachy japońskie
294. Siedzisko piankowe Tęcza
Zestaw 20 szt.
295. Stojak do siedzisk z poz 294
296. Tunel animacyjny 6m Tęczowy
297. Kamizelka odblaskowa dla dzieci
2-5 lat z nadrukiem
298. Ręcznik 30 x 50 cm
299. Kubki
300. Śpiworki na leżaki

Szt.
Zestaw
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

2
1
4
1
1
10
1
2

Zestaw

2

Zestaw

2

Szt.

4

Szt.

15

Szt.

8

Szt.

8

Zestaw

1

Zestaw

7

Zestaw

7

Szt.

3

Szt.
Szt.

5
10

Zestaw

3

Zestaw

3

Zestaw

3

Zestaw

2

Szt.

1

Zestaw

10

Szt.
Szt.

8
1

Szt.

200

Szt.
Szt.
Szt.

400
200
30

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty
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