
                                          

 

Załącznik nr 5  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość 

 ZAKRES I Wyposażenie Żłobka – meble i sprzęt 

Lp Nazwa pozycji Ilość Jednostka Opis przedmiotu zamówienia 

1 Wyposażenie 
kuchni i jadalni 

1,00 komplet 1. Stolik na kubeczki szt.1 
Minimalne wymagania: 
 -Mobilny stolik do przechowywania kubeczków do mycia zębów min. 
14szt.  i ręczników. Blat i półka wmin. 18 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, 
malowanej proszkowo. Kółka są wyposażone w hamulce. • otwory o śr. 7 
cm • wym. dolnej półki 72,5 x 40 cm • wym. 86 cm x 53 cm x 65 cm 
2. Stolik do karmienia szt.2 
Minimalne wymagania: 
 -Wygodny stół w kształcie podkowy, służący np. do karmienia lub pracy 
nauczyciela z małą grupą dzieci. Wyposażony w okrągłe, drewniane nogi z 
regulowaną wysokością. Wykonany ze sklejki o grubości min.25 mm, z 
laminatem HPL. 
• wym. blatu 179,5 x 90 cm 
 3. Kubki małe szt.20 
Minimalne wymagania: 
-Kubki wykonane z melminy 
• wys. 6,5 cm 
 • poj. 260 ml 
4. Talerze płytkie szt.20 
Minimalne wymagania: 
-Talerz wykonany z melaminy 
 • śr. 23 cm 
5. Fartuszek  śliniaczek ochronny.szt.10 
Minimalne wymagania: 
-Miękki fartuszek, który będzie pasował na dziecko przez wiele lat, dzięki 
regulowanemu zapięciu na szyi, praktycznemu zapięciu na rzep i długim 
rękawom elastycznym, wykonany z materiału łatwego do czyszczenia; na-
daje się do prania w pralce (temp. 40°C). 
 
6. Krzesło do karmienia szt.10 
Minimalne wymagania: 
-Krzesło, wysokie do karmienia dziecka z tacką, które można z łatwością 
rozmontować, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego łatwego 
do utrzymania czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Kolor biały 
.Minimalne wymiary: 
Szerokość: 56 cm 
Głębokość: 59 cm 
Wysokość: 90 cm 
Szerokość siedziska: 25 cm 
Głębokość siedziska: 22 cm 
Wysokość siedziska: 54 cm 
Maksymalne obciążenie: 15 kg 
 
 
7. Miska szt.20 
Minimalne wymagania: 
- Miska 16,5 cm, 
można ją myć w temperaturze 70°C, 
wykonana z melaminy 
8. Ręcznik szt.20 
Minimalne wymagania: 
- Miękki ręcznik frotte do wycierania rączek (gramatura 380 g/m²), 30x30 
cm, kolor jasnoniebieski, granatowy 
9. Sztućce kpl. 20 



                                          

 

Minimalne wymagania: 
-komplet sztućców: łyżka, widelec, nóż , 
-możliwość mycia w zmywarce (do 70 stopni) 
Wygodne do trzymania w małych dziecięcych dłoniach sztućce. Ostrze 
noża ma ząbkowaną krawędź; ułatwia dziecku krojenie. 
Metalowe krawędzie sztućców powinny być delikatnie zaokrąglone 
10. Makatka jadłospis szt.1 
Minimalne wymagania: 
 Makatka w np. kształcie garnuszka, z warzywami. 
Możliwe jest  umieszczenie na niej jadłospis na dzień lub tydzień w przed-
szkolu. • miejsce na jadłospis formatu A4 • wym. 47 x 52 cm                                                                                    
11. Śliniak szt.20 
Minimalne wymagania: 
Śliniak –fartuch wykonany z miękkiej tkaniny frotte z nieprzemakalną pod-
szewką z folii, która nie pozwala zabrudzeniom przesiąknąć na ubranko. 
Zapinany z tyłu na rzepy 
12. Regał metalowy do spiżarni sz1 
Minimalne wymagania: 
Opis regału: 
Wysokość: 180 cm Szerokość: 90 cm Głębokość: 40 cm 
Ilość półek: 5 Nośność półki: min.90 kg 
Wykończenie: ocynk 
Rodzaj półki: metalowa 
Sposób montażu: skręcany 
Grubość nogi: 0,8 mm Grubość półki: 0,5 
13. Robot kuchenny planetarny szt.1 
Robot z misą, 
gniazdo na przystawki, 
gumowe nóżki antypoślizgowe, 
metalowe końcówki do wyrabiania ciasta, 
mieszania i ubijania, misa z uchwytami, 
misa ze stali nierdzewnej, 
obudowa metalowa, planetarna przekładnia, 
moc. Min 1200 Wat , 
pojemność misy roboczej min, 6l, 
pojemność miksera min. 1,5l, 
Załączone wyposażenie: Bender kielichowy, hak do wyrabiania ciasta, koń-
cówka do ubijania, maszynka do mielenia mięsa, mieszadło typu K, osłona 
przeciwko chlapaniu, instrukcja w jęz. polskim 
14. Blender szt.1 
Minimalne wymagania: 
Specyfikacja: Moc [W] 600 Wat 
Funkcja Turbo 
 Regulacja obrotów: elektroniczna-płynna 
Funkcje: Przecieranie, Mieszanie, Ubijanie piany, Miksowanie, Rozdrabnia-
nie, 
instrukcja w jęz.polskim, 
możliwość mycia w zmywarce. 
15. Zestaw garnków szt. 1 
Minimalne wymagania: 
Komplet garnków stalowych o pojemnościach 10,12 i 15L (średnice 
28,30,32cm) 
Dno potrójne, możliwość używania na kuchenkach gazowych, elektrycz-
nych i indukcyjnych, możliwość mycia w zmywarce. 
16.Patelnia szt 1 
Minimalne wymagania: 
Patelnia o średnicy 28 cm do płyt indukcyjnych . 



                                          

 

17. Patelnia do naleśników szt.1 
Minimalne wymagania: 
Patelnia do naleśników 24 cm do płyt indukcyjnych 
18. Szczotka typu Kaśka szt.1 
Bezprzewodowa szczotka typu "Kaśka" 
- nie wymaga podłączenia do prądu ani użycia baterii 
Nadaje się do wszystkich twardych podłóg 
3 wbudowane szybkoobrotowe szczotki 
Wbudowany pojemnik na śmieci 
Obrotowy o 360° i składany drążek Lekka i cicha. 
19. Szatkownica - Przystawka do szatkowania szt.1 
Minimalne wymagania: 
Szatkownica zawiera: 
popychacz 1 szt., 
miska podawcza 1 szt., 
komora 1 szt., 
zatrzask komory 1 szt., 
tarki 4 szt. (wiórki grube, wiórki drobne, przecieranie, krojenie na plastry) 
musi pasować do maszynki Zelmer. 
20. Toster szt.1 
Minimalne wymagania: 
Płyty w zestawie: 8 trójkątów Moc: 1300, 
2 lampki kontrolne, 
możliwość przechowywania w pionie, 
nienagrzewający się uchwyt, 
szybkie nagrzewanie 
21. Gofrowanica szt.1 
Minimalne wymagania: 
Moc [W]:1300 Liczba gofrów: 4 Kształt gofrów: kwadraty, regulacja tempe-
ratury, nieprzywierania powłoka, instrukcja w języku polskim 
22. Waza do zupy szt.1 
Minimalne wymagania: 
wymiary dna: 11,5 x 11,5 cm 
ilość elementów: 2 pojemność [L]: 2,5 materiał: porcelana 
długość całkowita: 21 cm wysokość całkowita: 19 cm mikrofalówka: tak 
zmywarka: tak 
23. Zamrażarka szufladowa szt.1 
Minimalne wymagania: 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 125,2 x 54,5 x 59,7 cm 
Funkcja zamrażania: 10 kg/24h 
Długość utrzymania temperatury podczas utraty zasilania: 22 godziny 
Regulowany termostat 
Wyposażona w szuflady: przeźroczyste z tworzywa sztucznego 
Zmiana kierunku otwierania drzwi 
Regulowanie nóżek 
Klasa energetyczna A++ 
Roczne zużycie prądu 163 kWh 
Pojemność 140 litrów 
Klasa urządzenia **** 
 Klasa klimatyczna ST 
Poziom głośności 40 dB 
Bezpieczne użytkowanie powłoka antybakteryjna 
Wyposażenie 4 szuflady, 
instrukcja obsługi w języku polskim, 
karta gwarancyjna, 
zamykana półka, 
regulowane półki i balkoniki 



                                          

 

2 Regał na noc-
niki 

1,00 sztuka Regał na nocniki z półkami na 12 nocników:    
minimalne wymagania:    
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. min.18 mm. 
Regał z przegrodami. 
Możliwość montażu do niego kolorowych drzwiczek   
• wym. przestrzeni między półkami: 25 x 34,9 x 35,7 cm 
• wym. 55,5 x 35 x 120,5 cm 
• wym. 55,5 cm x 35 cm x 120,5 cm                              
-min.10 półek 

3 Przewijak wi-
szący 

1,00 sztuka Przewijak wiszący: 
minimalne wymagania:      
-Przewijak i półka w jednym 
Wykonany z drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, po-
wolnego otwierania. 
Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo 
zmywalny. 
Udźwig do 15 kg. 
• wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm 

4 Przewijak ma-
terac 

1,00 sztuka Przewijak materac:             
minimalne wymagania:     
-Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki   
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, 
z obrzeżem PCV o grubości 2 mm.                   
 • wym. 104 x 75,1 x 87 cm 

5 Materac do 
przewijaka 

1,00 sztuka Materac pasujący do przewijaka o min.wym 104x75,1x87cm:     
minimalne wymagania:      
Materac pokryty trwałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Kolor niebieski lub granatowy. 

6 Plastikowe 
pojemniki do 
przewijaka 

24,00 sztuka Plastikowe pojemniki pasujące do przewijaka o wym104x75,1x87cm:          
minimalne wymagania:        
 pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego ,dostarczane z prowadni-
cami. 
• wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm 

7 Półka na pielu-
chy 

2,00 sztuka Półka na pieluchy:              
minimalne wymagania:     
-półka do zawieszenia na ścianie, z min.6 przegródkami na pieluszki. 
Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wy-
padają, ale jednocześnie zawsze widać, ile zostało ich w przegródce. 
Otwory o wysokości 2,5 cm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. 
Górna, otwierana klapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniają-
cym, co uniemożliwia przytrzaśnięcie palców. 
Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr.min. 18 mm w odcieniu klonu. 
• wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm 
• wym. 97 cm x 25 cm x 40 cm 

8 Nocniki 10,00 sztuka Nocniki:                               
minimalne wymagania:    
min.   wym. 25 x 22 x 17,3 cm, kolor biały, wykonane z tworzywa sztuczne-
go, łatwe do, utrzymania czystosci. 
 

9 Pojemnik na 
zużyte pieluchy 

2,00 sztuka Pojemniki na pieluchy:      minimalne wymagania:    -plastikowy pojemnik 
na pieluchy,zawierajacy pokrywę z górną uszczelką, zabezpieczenie przed 
dziećmi,wewnetrzną szczelnie zamykająca się pokrywę,bezpieczny nóz do 
odcinania worka, worek o wysokiej gestosci zapobiegajacy wydostawaniu 
się zapachów, pedał do otwierania pokrywy,   wym.min.34x24x55cm, 
26litrów/do 40 pieluch 



                                          

 

10 Wkład do po-
jemnika 

8,00 sztuka Wkład do pojemnika na pieluchy:                           
  -1 wkład na min. 335 pieluch 

11 Parownica 1,00 sztuka Parownica:                           
minimalne wymagania:         
Minimalny skład zestawu: 
- Bezpieczna blokada 
- Zawór bezpieczeństwa 
- Regulacja ilości pary, 
Na rękojeści wbudowany lejek do napełniania 
- Zestaw do czyszczenia podłóg, - 
 Rury ssące 2 x 0,5 m - Dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka - 
Ściereczka podłogowa, 1 szt. 
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną, 1 szt. 
 - Wąż parowy z pistoletem, 2 m - koła, 2szt , 
wydajność powierzchniowa min 75m2, 
moc grzałki min. 1500(W),cisnienie pary min.3,2 bary,czas podgrzewania 
6,5min, 

12 Mop do podło-
gi 

2,00 sztuka Mop do podłogi:                  
minimalne wymagania:    
- mop ze stali -kij + nakładka o dużej skuteczności mycia z włókien typu 
Supra i bawełny 
nakładkę zdejmuje się naciskając stopą na zatrzask w pozycji stojącej 
przegub obrotowy 360° do zamiatania zygzakiem 
Szerokośćmin. 42 cm 

13 Mop do podło-
gi zapas 

4,00 sztuka Zapas –nakładka pasująca  do mopa powyżej:             
minimalne wymagania:         
nakładka z włókien Supra i bawełny 
usuwa brud i mocno go trzyma 
idealna do podłóg z kamieni i płytek 
możliwość prania w temp. 60°C 

14 Wyposażenie 
sali i szatni 

1,00 komplet  Wyposażenie Sali i szatni, składać się na z: 

1. Stolik kwadratowy na matę szt.1 
Minimalne wymagania: 
Stolik o wym. 81 x 81 x 37cm na kółkach, wykonany z płyty laminowanej o 
min. gr. 18mm w tonacji brzozy, w dolnej możliwość montażu sorterów 
plastikowych, 
-atest CE   
2. Dywanik do stolika kwadratowego szt.1 
Minimalne wymagania: 
Dywanik na gumowym podłożu o wym. 67 x 67 cm, gr. ok. 3 mm pasujący 
wymiarem do stolika kwadratowego na kółkach, np. ulice, miasto 
-atest CE, Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
3. Łóżeczka szt.10 
Minimalne wymagania: 
Łóżeczko z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji wysokości 
leżyska i dwoma wyjmowanymi szczebelkami. • wym. wewn. 120 x 60 
-atest CE, Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
4. Materac do łóżeczka SZT.10 
Minimalne wymagania: 
Materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem. 
Pokrowiec można zdejmować do prania. • wym. 120 x 60 x 7 cm • wym. 
120 cm x 60 cm x 7 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
5. Prześcieradło szt..20 
Minimalne wymagania: 
Prześcieradła wykonane z bawełny o wym. 120 x 60, pasujące do łóżeczek 



                                          

 

z drewna. 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
6. Poszewka na kołdrę szt.20 
Minimalne wymagania: 
Poszewki na kołdrę wykonane z bawełny, pranie w temperaturze do 60 
stopni. Zapięcie kopertowe, wym. 70 x 120 cm, pasujące do kołdry poz.6 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
7. Poszewka na poduszkę szt.20 
Minimalne wymagania: 
Poszewki na poduszkę wykonane z bawełny, zapięcie kopertowe, wym. 35 
x 50 cm , pranie w temp. 60 stopni, pasujące na poduszkę poz.10 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
8. Kołdra letnia 10szt 
Minimalne wymagania: 
Kołdra o gramaturze min. 150 g/m2, wypełnienie 100% Poliester, wym. 65 
x 115 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
9. Kołdra zimowa szt.10 
Minimalne wymagania: 
Kołdra o gramaturze 200 g/m2, wypełnienie 100% poliester, wym. 65 x 
115cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
10. Poduszka szt.10 
Minimalne wymagania: 
Poduszka o gramaturze min.200 g/m2, wypełnienie: 3D, 100% poliester, 
wym. 30 x 45 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
11. Szafka M na plastikowe pojemniki 2szt 
Minimalne wymagania: 
Szafka z przegrodą  z przeznaczeniem na plastikowe pojemniki.  
Szafka wykonana z  płyty laminowanej o min.gr. 18 mm, wym. 70,2 x 48 x 
86,8 cm 
12. Pojemniki JUMBO do szafki M z przegrodą szt.4 
Minimalne wymagania: 
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego z prowadnicami. Wym. 
31,2 x 42,7 x 30 cm 
-Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
13. Pojemniki duże do szafki M z przegrodą szt.4 
Minimalne wymagania: 
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z prowadnicami. Wym. 
31,2 x 42,7 x 22,5 cm 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
14. Pojemniki głębokie do szafki M z przegrodą szt.4 
Minimalne wymagania: 
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego z prowadnicami. Wym. 
31,2 x 42,7 x 15 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
 
15. Pojemniki płytkie do szafki M z przegrodą szt. 4 
Minimalne wymagania: 
Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego z prowadnicami. • Wym. 
31,2 x 42,7 x 7,5 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
16. Zestaw (38 Qadro) mebli –szt.2 
Minimalne wymagania: 
Zestaw zawiera: szafka z 9 zamykanymi półeczkami. Skrzynia wykonana z 
płyty laminowanej o min.gr. 18 mm. Fronty o min.gr. 18 mm pokryte trwa-



                                          

 

łą okleiną termoplastyczną . Chowane uchwyty  bezpieczne w użytkowaniu 
uchwyt. 
Wymiary zestawu: min.116,6 x 41,5 x 124,2 cm 
Skład  zestawu:  
  
• regał L z 2 przegrodami i 2 półkami, biały lub klonowy 1 szt.  
•min.wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm  
  
• Półki do regału - 2 szt., 1 kpl.  
Pasują do szafek z pionową przegrodą o szer. 79,2 cm oraz do zewnętrz-
nych kolumn szerszych szafek (z wyjątkiem szafek asymetrycznych).  
• min.wym. 36,5 x 37 cm  
  
• małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - białe, 4 szt.  
• przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach  
• wym. 37 x 37 cm  
  
• drzwiczki małe 90 - białe, 1 szt  
• przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach  
• wym. 37 x 37 cm  
  
• małe drzwiczki 90, mocowane do przegrody - niebieskie, 2 szt  
• przeznaczone do mocowania na przegrodach w szafkach  
• wym. 37 x 37 cm  
  
• drzwiczki małe 90 - limonkowe, 2 szt  
• przeznaczone do mocowania na ściankach zewnętrznych w szafkach  
• wym. 37 x 37 cm 
17. Dywan szt.1  2x3m 
Minimalne wymagania: 
Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza 
pojedyncza. Musi posiadać Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. 
-musi być pokryty środkiem uniepalniającym. 
•min. wysokość runa: 7 mm 
• wym. 2 x 3 m 
18. Szafa zamykana na pościel szt.1 
Minimalne wymagania: 
Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli. 
-musi pomieścić min. 15 takich kompletów. W górnej części powinny znaj-
dują się przegródki na pościel, w dolnej jest miejsce na łóżeczka. Wykona-
na z płyty laminowanej o min. gr. 18 mm,  z obrzeżem multiplex ABS. W 
tylnej ścianie każdego schowka na pościel otwór wentylacyjny o min.śr. 3,4 
cm 
• min.wym. użytkowe części na łóżeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm –muszą 
pasować łożeczka z poz.3 
•min. wym. przegródki na pościel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm 
• min.wym. 142,2 x 68,4 x 202,5cm 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
19. Szatnia szt.2 
Minimalne wymagania: 
Szatnie dla min.5 dzieci, na stabilnym, metalowym stelażu, z półeczką na 
buty. Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości min.19 mm, z kolorowym 
laminatem HPL. Półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o 
grubości 18 mm, z obrzeżem ABS. 
• wys. siedziska 26 cm 
 • wym. 100 x 43,4 x 122 cm 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 



                                          

 

20. Dywan okrągły szt.1 
Minimalne wymagania: 
 Dywan o min. śr. 2 m, min.wysokość runa: 7 mm. Skład runa 100% PP 
heat-set frise, przędza pojedyncza, posiadający Certyfikat Zgodności tzn. 
Atest Higieniczny. 
21. Szafka do kącików tematycznych sz.1 
Minimalne wymagania: 
Kolorowa szafka np. o wyglądzie misia  do wyposażenia kącików ekologicz-
nych lub tematycznych. Pozwalają na przechowywanie książek, gier, zaba-
wek i pomocy dydaktycznych na półkach lub w pojemnikach. Wykonane z 
płyty laminowanej w tonacji brzozy, o min.gr. 18 mm i kolorowej płyty 
MDF. 
•min. wym. 105 x 44 x 150 cm 
•posiada  2 pojemniki na kółkach 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
22. Zestaw mebli flexi na kółkach szt.2 
Minimalne wymagania: 
Meble wykonane z płyty laminowanej o min. gr. 18 mm, w tonacji brzozy z 
obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej 
płyty laminowanej. Wymiary 89,1 x 41,5 x 48,4 cm 
Skład zestawu: 
-Szafka na kółkach z 1 półką -, 1 szt. o wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm 
-Pojemnik - z okienkiem, 6 szt. Estetycznie wykonany, drewniany pojemnik 
z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Nadaje się do prze-
chowywania klocków lub innych drobiazgów. Pojemnik dostarczony zmon-
towany. Wykonany z litego drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 
x 35 x 16,5 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
23. Szafka 1/8 koła szt.2 
Minimalne wymagania: 
Szafki  nadające się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble 
mogą stać nie tylko w linii prostej, ale także tworzyć łuki lub fale. Wykona-
ne z płyty laminowanej o min.gr. 18 mm,  z obrzeżem ABS multiplex. • 
wym. 41,5 x 84,5 x 48,4 cm 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
24. Stelaż wysoki do daszków do mebli  szt.2 
Minimalne wymagania: 
Stelaże umożliwiają montowanie daszków do szafek. Do jednej szafki po-
trzebne są dwa elementy, ale w przypadku większej liczby szafek wystarczy 
umieścić pomiędzy nimi jeden stelaż (np. do dwóch szafek potrzebne są 
trzy stelaże, do trzech - cztery stelaże, itd.). Wykonane z drewna bukowe-
go. 
 •min. wys. 160 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
25. Daszek z kwiatkiem szt.1szt 
Minimalne wymagania: 
Dekoracyjne, kolorowe daszki do szafek z kolekcji np.flexi montowane za 
pomocą specjalnych stelaży Pasują do szafek o szerokości 89,1 cm. Wyko-
nane z płyty MDF oraz sklejki. 
 • wym. 92,6 cm x 44 cm x 57,3 
26. Basen np. w kształcie żabki szt.1 
Minimalne wymagania: 
 Basen z min.1500 szt. piłeczek o min. śr. 6 cm, bez podłoża, wykonane z 
tkaniny PCV - jako dno można wykorzystać materace 
• żabka i słoneczko wym. 140 x 140 cm • wys. do oczu żaby: 80 cm, wys. 
boków: 40 cm. 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 



                                          

 

27. Materac lekki do basenu z poz.26 szt.1 
Minimalne wymagania: 
Materac wykonany z lekkiej, wytrzymałej pianki, pokryty łatwą do utrzy-
mania w czystości tkaniną PCV, wolną od ftalanów. Struktura materaca: 
wnętrze wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), zewnętrzne 
warstwy (każda o grubości 1 cm) wykonane z pianki poliuretanowej. Mate-
race powinień zapewniać komfort i bezpieczeństwo ćwiczących na nich 
dzieci. Absorbuje siłę uderzenia podczas upadku, dzięki czemu idealnie 
sprawdzi się jako podkład do ćwiczeń gimnastycznych i podłoże asekura-
cyjne. Gramatura ok. 3 kg/m2. Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 
2,1 m (wg PN-EN 1177:2009). 
 • wym. 100 x 100 x 8 cm 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
28. Makatka ogłoszeniowa szt.1 
Minimalne wymagania: 
 Makatka o min.wym. 89 x 67 cm 
29. Kanapa szt.2 
Minimalne wymagania: 
 Piankowe kanapy pokryte trwałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów. 
•min. wym. 75 x 50,5 x 52,5 cm 
• wys. siedziska 26 cm 
 Piankowe, łatwe w utrzymaniu czystości, wyposażenie służące do zabawy 
a także nauki poprzez nasladownictwo (zabawa w dom), doskonała pomoc 
dydaktyczna do użycia podczas ćwiczeń gimnastycznych 
- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
30. Stolik miękki szt.1 
Minimalne wymagania: 
Kolorowy stolik z pianki, pokryty wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzy-
mania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Łatwe w utrzymaniu czy-
stości, wyposażenie służące do zabawy a także n do użycia podczas ćwi-
czeń gimnastycznych. 
• wym. 69 x 40 x 24 cm 
-- Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny 
31. Radioodtwarzacz MP3 szt.1 
Minimalne wymagania: 
Odtwarzanie:odtwarzacz CD, sposób umieszczania płyty CD od góry, stan-
dardy odtwarzania: AudioCD, CD-R/RW,MP3,WMA, radio analogowe z 
pamięcią, zakres fal FM, liczba stacji radiowych do zaprogramowania 
min.10,dzwięk stereo,dtwarzanie plików MP3 przez USB, 
Wejścia/wyjścia-złącze USB,AUX, wyjscie słuchawkowe 
-instrukcja w języku polskim 

15 Odkurzacz z 
funkcją prania 

1,00 sztuka Odkurzacz z funkcja prania:                                
minimalne wymagania:    
odkurzanie na sucho, 
zbieranie wody i błota oraz pranie dywanów i tapicerek. 
Praca w trybie workowym lub bezworkowym z wykorzystaniem filtra wod-
nego. 
Czystość wydmuchiwanego powietrza zapewnia podwójny system filtracji: 
filtr EPA oraz filtr wodny. 
Powinien zawierać przydatne ssawki 
-Ssawka szczelinowa, 
Szczotka do parkietu, 
Szczotka mała, 
Ssawka mała, 
Ssawka z separatorem, 
Nasadka do zbierania wody, 



                                          

 

Ssawka do prania oraz 
ultra wytrzymały wąż typu Flexi 
rurę teleskopową. 
Moc silnika min.1700(W), 
zasięg pracy min.9m 

 

Zakres II -Wyposażenie Żłobka - pomoce dydaktyczne, zabawki 

Lp Nazwa pozy-
cji 

Ilość Jednostka Opis przedmiotu zamówienia 

1 Wyposażenie 
sali - zabawki 

1,00 komplet 1. Konik na biegunach szt. 2   
– powinien posiadać wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty.                        
 - powinien być wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego 
łatwego do utrzymania czystości 
• wym. min.86 x 29 x 43 cm 
•min.maksymalne obciążenie 23 kg            
 -atest CE                       
2.Młynek pozytywka szt 4 
minimalne wymagania:                                                        
-Lekka, metalowa, kolorowa, puszka, w której umieszczony jest mecha-
nizm grający.                                
-powinny wydobywać się z zabawki melodyjne dźwięki,                                                                             
-zabawka powinna stymulować  układ słuchowy oraz usprawniać rączkę 
dziecka                                                     
-min.śr. 7,5 cm                                                                          
-min. wys. 11 cm      
-atest CE 
3.Chatka sorter szt 1 
minimalne wymagania:    
-sorterer  z min. 6 klockami wykonany z wytrzymałego tworzywa sztuczne-
go 
- wydaje dźwięki i świeci. 
-z chatką dziecko może recytować wierszyk lub śpiewać 2 piosenki.  
-mówi po polsku   
-ma 6 różnokolorowych kloców w kształcie literek i figur geometrycznych 
do sortowania   
- 2 zabawy muzyczne: 1 odtwarzanie melodii; 2. zgadnij jaki to dźwięk.  
-powinien zawierać baterie w zestawie 
-atest CE 
4.Wieża z klocków szt 2 
minimalne wymagania: 
-plastikowe (wytrzymałe tworzywo),kolorowe kwadratowe klocuszki  min. 3 
szt  
- klocki powinny zawierać  motywy zwierzątek i kształtów  
-wydawać dzwięki przy dotykaniu, naciskaniu  
-atest CE  
- powinien zawierać baterie w zestawie 
5.Autko -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
- Auto powinno  być interaktywną zabawką, która swoim kształtem i wyda-
wanymi odgłosami przypomina samochód. 
-główna funkcja zabawki - sorter 
-autko powinno posiadać  kolorowe przyciski funkcyjne wydające dźwięk 
- mówi po polsku. 
Dodatkowo podczas zabawy powinien  ruszać oczami 
- zabawka mobilna dzięki sznureczkowi, za który dziecko ciągnąc, wprawia 
jego kółka w ruch.   
-atest CE  
- baterie w zestawie 
6.Aktywna Kostka -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
-wykonana z trwałego i bezpiecznego tworzywa sztucznego   
- dostosowana do małych rączek   
- przesuwany element w kształcie zwierzątka -grzechotka   



                                          

 

-obrotowy bębenek z grzechoczącymi koralikami w środku   
- otwierane drzwiczki   
-  po przyciśnięciu wydaje  dźwięki   
- lusterko   
- min. wym. 16,5 x 16,5 x 12,5 cm  
- baterii  w zestawie 
-atest CE 
7.Stworek z niespodziankami  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-interaktywna , wykonany z wytrzymałego tworzywa zabawka może być w 
kształcie Stworka. 
- zapoznaje maluszka  z liczeniem (liczby od 1 do 4). 
- żywe kolory i wesołe dźwięki 
- dziecko rozwija zręczność, przesuwając, naciskając, przełączając lub 
przekręcając przyciski! Odkrywając, co zrobić, żeby Stworki się pojawiły, 
dziecko poznaje zasadę przyczyny i skutku. Stworka można wprawić w 
ruch na 4 sposoby: przesuwając dźwignię, naciskając przycisk, przełącza-
jąc przełącznik i przekręcając pokrętło. 
- atest CE 
- baterie w zestawie 
8.Autobus Małego Odkrywcy zabawka  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania:  
-Zabawka interaktywna wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego 
dla dzieci. 
-Aby zacząć zabawę, dziecko wciska czerwony przycisk – wysunie się 
wtedy znak STOP i otworzą się drzwi dla pasażerów. Kierowca autobusu 
wita (postać) np. Eddziego i życzy mu przyjemnego dnia w szkole. Dziecko 
umieszcza prowadzącą ( postać -ludzika) autobus w fotelu kierowcy 
– słyszy wtedy zabawną  piosenkę i dźwięki 
- zabawka interaktywna  
- min. wym. 28 x 11,5 x 15 cm 
- atest CE                                       
-baterie w zestawie 
9.Garnuszek klocuszek  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-zabawek powinna rozwijać zdolność myślenia, uczyć między innymi liczb i 
rozpoznawania kształtów. 
- interaktywna zabawka, 
- dziecko wkłada do odpowiednich otworów klocki, a garnuszek w nagrodę 
śmieje się i mówi, jakie mają kształty i jakie znajdują się na nich cyfry. Za-
bawka rozpoznaje moment, gdy dziecko wkłada do wnętrza rączkę lub 
klocki. Gra wesołe piosenki i może porozumiewać się z dzieckiem po pol-
sku. 
-W komplecie powinno znajdowac się: min.  garnuszek, pokrywka i min. 5 
klocków w różnych kształtach.   
• min.wym. garnuszka 15 x 9 x 13 cm   
• min. wym. klocuszków 7 x 5,5 cm  
-arest CE 
-baterie w zestawie 
10.Edukacyjny Piesek  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
- zabawka-Szczeniaczek powinien być  mięciutki, uwielbia się tulić . Re-
aguje na dotyk dziecka piosenkami i wypowiedziami, które uczą ponad 
min.100 pierwszych słów, nazw części ciała, kolorów, kształtów i nie tylko. 
Każde dziecko uczy się w swoim tempie, Szczeniaczek powinien mieć ma 
wbudowaną technologię Poziomy nauki, która umożliwia wybranie poziomu 
najodpowiedniejszego na danym etapie rozwoju malucha.  
-Trzy poziomy zabawy:  
-Poziom 1 - Odkrywanie - Dziecko naciska łapki, stópkę, serce, nos lub 
uszko Szczeniaczka i słucha pierwszych słów, kolorów, alfabetu, nazw 
części ciała i nie tylko!  
-Poziom 2 - Zachęcanie - Na tym poziomie radosne wypowiedzi nagradza-
ją dzieci i zachęcają je do wspólnego liczenia, znajdowania kolorów i poka-
zywania części ciała!  
-Poziom 3 - Naśladowanie - Wypowiedzi i piosenki do wspólnego śpiewa-
nia ze Szczeniaczkiem zachęcają do zabawy z wyobraźnią i odgrywania 



                                          

 

ról, co pomaga rozbudować zasób słownictwa dziecka!   
•min. wys. ok. 30 cm  
- atest CE 
-baterie w zestawie 
11.Drewniany pociąg  -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
- Ciuchcia i dwa wagony ze zwierzakami, wykonane z drewna. 
-Wagony można łączyć za pomocą magnesów. 
•min. wym. wagonika 6,5 x 5,5 x 5 cm 
•min. dł. całości 22 
-atest CE 
12.Telefon  -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
- zabawka telefon wykonana z kolorowego tworzywa sztucznego do cią-
gnięcia na sznurku. 
-posiada  uśmiechniętą buźkę i oczy, które poruszają się w górę i w dół, 
gdy dziecko ciągnie zabawkę.   
•min. wym. 17 x 17 x 11 cm  
13.Drewniane zwierzęta -zabawka- szt 4 
minimalne wymagania: 
- drewniane zwierzątka na kółkach, z kolorowymi elementami wykonanymi 
z filcu. Zwierzątka są nakręcane – wystarczy przesunąć je do tyłu po pod-
łożu, a następnie puścić! Osie kół wykonane  z aluminium, obręcze kół z 
plastiku, a opony z gumy.   
- min.wym. 13,6 x 4,9 x 4 cm.  
14.Zestaw dróg i szyn -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-zestaw powinien być wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego 
-zestaw powinien zawierać min. :górski tunel, lądowisko dla helikoptera, 
ukryte zjeżdżalnie, most zwodzony, 5 pojazdów, 11 elementów drogi, 20 
elementów trakcji kolejowej oraz dwa przejazdy kolejowe. 
•min. wym. 71 x 21 x 42 cm 
-atest CE 
15.Cymbałki na kółkach  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
- jeździk wykonany z drewna, z cymbałkami (metalowe płytki).   
• min.wym. 24 x 13 x 10 cm   
• min.2 pałeczki o dł. 16 cm                            
 • sznurek o dł. 60 cm  
• atest CE                            
16.Chodzik jeździk szt 1 
minimalne wymagania:                                                        
-Chodzik przeznaczony dla najmłodszych dzieci, uczy je chodzenia. 
Powinien być stabilny i solidnie wykonany, dzięki czemu zabawa dziecka 
jest całkowicie bezpieczna. 
Chodzik powinien grać  wesołe melodie i wydawać śmieszne dźwięki, które 
sprawiają, że nauka chodzenia staje się przyjemna i lekka. 
- powinien być wyposażony  dodatkowo w odłączane pianinko i telefon. 
- Ruchome elementy wpływają na zdolności poznawcze i myślenie przy-
czynowo- skutkowe. • Stymuluje i wspomaga zmysł dotyku. 
- Czynności naciskania, popychania, przekręcania zwiększają precyzję 
ruchów rączki. • Sygnały dźwiękowe i światełka stymulują słuch i wzrok 
dziecka. 
- Wielofunkcyjna zabawka, która rośnie razem z dzieckiem dzięki różnym 
możliwościom zabawy. 
-Zabawka powinna pełnić rolę chodzika, jak i muzycznego centrum zabaw 
z wieloma atrakcjami. Chodzik pobudza do aktywności ruchowej, chwyta-
nia, przyciskania, przesuwania, dzięki czemu pozytywnie wpływa na rozwój 
koordynacji ruchowej dziecka. 
- Jest stabilny i wytrzymały. 
-Wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia. 
-Nie powinien posiadać ostrych krawędzi a nogi chodzika można łatwo 
zdemontować. 
- Chodzik powinien być wykonany  z bezpiecznego plastiku, który łatwo 
utrzymać w czystości. 
-atest CE-baterie w zestawie 



                                          

 

17.Interaktywny chodzik  szt 1 
minimalne wymagania:    
-Interaktywny Chodzik może być w kształcie zwierzątka powinien nauczyć 
dziecko pierwszych słów, ale też zachęcić do stawiania pierwszych kro-
ków. 
-Dziecko może przerzucać stronę książeczki lub naciskać podświetlane 
przyciski, aby razem z nowymi przyjaciółmi-zwierzątkami poznawać alfabet 
i cyferki w ramach radosnych piosenek do wspólnego śpiewania. A gdy 
maluch zacznie naukę chodzenia, wygodny uchwyt i solidna podstawa na 
4 kółkach powinny dodawać mu pewności podczas stawiania pierwszych 
kroków. 
-2 sposoby zabawy: zabawa na siedząco oraz zabawa na stojąco 
- Wygodny uchwyt i solidna podstawa na 4 kółkach powinny dodawać 
dziecku pewności siebie podczas stawiania pierwszych kroków 
-powinien  uczyć alfabetu, cyferek i nie tylko 
-powinien posiadać  mnóstwo ruchomych elementów i pomagać rozwijać 
zręczność dziecka 
- powinien posiadać  wyraziste kolory, muzykę, światełka i wykończenie 
które przyciągają uwagę dziecka i pomagają rozwijać najważniejsze zmy-
sły 
- min. wym. opak. 46 x 41 x 10,5 cm 
-powinien zawierać baterie w zestawie 
-atest CE 
18.Edukacyjny stolik malucha szt 1 
minimalne wymagania: 
-Zabawka zawierająca: 
• Cztery zabawne miejsca, które maluch może odwiedzić: np. dom Szcze-
niaczka, sklepik, zoo i gospodarstwo na wsi 
• Interaktywny przycisk odtwarza wesołe komunikaty urozmaicające zaba-
wę w odgrywanie ról 
 •min. dziewięć światełek i ponad min.120 piosenek, melodii i komunikatów 
 • Technologia „Poziomy nauki” to możliwość wyboru między trzema po-
ziomami zabawy, z których każdy dostosowany jest do konkretnego wieku i 
poziomu rozwoju maluszka 
-Technologia „Poziomy nauki”.  
Poziom 1 - Odkrywanie. Dźwięki i pierwsze słowa rozbudzają ciekawość 
maluszka.  
Poziom 2 - Zachęcanie. Proste zadania zachęcają malucha do działania.  
Poziom 3 - Naśladowanie. Zabawa w odgrywanie ról pobudza wyobraźnię 
dziecka. 
 • Do stolika można dołączyć nogi, tak aby zamienić zabawę na siedząco w 
aktywność na stojąco i stworzyć podparcie dla uczącego się chodzić malu-
cha 
• Zabawka powinna  pomagać w nauce przeciwieństw, alfabetu, liczb, 
kształtów, kolorów i pierwszych słówek w języku angielskim 
 • powinna zawierać m.in. telefon do odgrywania ról, suwaczki, kręciołki, 
przyciski i drzwi, które można otwierać i zamykać 
-min. wym. opak. 56 x 41 x 14 cm  
-atest CE  
- powinien zawierać baterie w zestawie 
19.Edukacyjny stoliczek -zabawka- szt 1     minimalne wymagania: 
-   Stolik edukacyjny powinien stymulować rozwój wzrokowo-ruchowy i 
zachęcać dziecko do aktywności.   
- Ruchome elementy powinny korzystnie wpływać na koordynację rucho-
wą, zdolności poznawcze i myślenie przyczynowo- skutkowe.   
- W trakcie zabawy dziecko powinno  uczyć się –poznawać nowe kształty, 
kolory, dźwięki.   
- Czynności naciskania, popychania, przekręcania powinny zwiększać 
precyzję ruchów rączki.   
- Sygnały dźwiękowe i światełka powinny stymulować słuch i wzrok dziec-
ka.   
 - Stabilny i wytrzymały.   
- Wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia.   
-Powinien  Nie posiadać ostrych krawędzi.   
- Nogi stolika można łatwo zdemontować.   
-powinien mówić po polsku.   



                                          

 

-powinien  posiadać dwie regulacje głośności.   
na blacie stolika powinno znajdowac się np.:  
• Tory z literkami , po których porusza się kolorowa lokomotywa ( podczas 
jazdy słychać dźwięki).   
• Pianinko z dźwiękami, melodiami i światełkami.   
• Mówiący motylek z lusterkiem i ruchomym skrzydełkiem.   
• Cztery kolorowe przyciski o różnych kształtach i kolorach, z rysunkami i 
odgłosami zwierząt.   
• Przesuwane okienko ( gdzie można zmienić porę dnia).   
• Obrotowe, kolorowe grzechotki ( o różnych fakturach).   
• Obracający się walec z kolorowymi , grzechoczącymi kuleczkami.   
• Dźwignia zmiany biegów i żółty gwizdek z dźwiękiem.   
• „Latająca pszczółka” która bzyczy i mówi.   
• Kwiatuszki z melodiami.   
-atest CE  
- baterie w  zestawie 
20.Labirynt pociąg -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
- zabawka-labirynt  manipulacyjna zaprojektowana tak, by rozwijać wiele 
ważnych umiejętności w trakcie wesołej zabawy. Podczas przesuwania 
koralików dzieci powinny uczyć się rozróżniać kolory i kształty, przeliczać. 
Zabawa w bardzo prosty, a jednocześnie przemyślany sposób powinna 
rozwijać zdolności manualne i motorykę dzieci, a także doskonalić koordy-
nację wzrokowo-ruchową.   
•min. wym. 34 x 18 x 16,5 cm 
-atest CE 
21.Podwójna układanka -kwiatek  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-podwójna tęczowa układanka z drewna powinna uczyć dziecko dopaso-
wywania kolorów i kształtów, rozwijac sprawność manualną oraz koordy-
nację. 
-min. wym. 21 x 18 x 11 cm 
- atest CE 
22. Układanka edukacyjna zabawka  -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania:  
-Układanka wykonana z drewna bukowego, w żywych kolorach. Ćwiczy 
umiejętności motoryczne, uczy kolorów i kształtów. 
- powinna zawierać min.7 stożkowych pierścieni • 1 liść • 1 kwiatek 
- śr. Min.7 cm • wys.min. 18 cm 
- atest CE                                                       
23. Układanka edukacyjna - zabawka  szt 1 
minimalne wymagania:                                                        
- nakładanka z czterema lakierowanymi krążkami i główką uśmiechniętej 
np.  żabki, wykonana z drewna. Pojedyncze elementy nasadza się według 
wielkości. Rozwija umiejętności motoryczne małych dzieci. 
- wym.min. 8 x 13 cm 
-atest CE 
24. Drewniana wieża - zabawka   szt 1 
minimalne wymagania:    
- drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych kształtach, które nale-
ży do siebie dopasować. Zabawa rozwija motorykę rąk, wyobraźnię prze-
strzenną i koordynację wzrokowo-ruchową. 
-wys. min.. 27,5 cm  
-atest CE 
25. Klocki obrazkowe – zabawka  szt 2 
minimalne wymagania: 
-  trójwymiarowe puzzle dla najmłodszych wykonane z drewna. Min.9 sze-
ściennych klocków z dziurką układa się na 3 słupkach przymocowanych 
sznurkiem do podstawy. W zależności od tego, jak ułożymy klocki, powsta-
ją obrazki przedstawiające 4 różne zwierzęta mieszkające na farmie 
np.(psa, konia, krowę i koguta). Słupki, na które nakłada się klocki dają się 
łatwo odgiąć, co ułatwia zabawę.   
- min.wym. klocka: 4 x 4 x 4 cm  
-min. wym. 14,5 cm x 5,3 cm x 14,2 cm 
-atest CE 
26. Aktywny stolik -zabawka- szt 1 



                                          

 

minimalne wymagania: 
- Stoliczek z labiryntem, kształtami oraz zębatymi kółeczkami do ćwiczeń 
usprawniających motorykę rąk. Wykonany z lakierowanego drewna, solid-
ny, utrzymany w intensywnych kolorach przyciągających wzrok dziecka.   
• wym. min. 36 x 25 x 35 cm    
 -atest CE 
27. Skrzynka z kształtami -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
- Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i min.12 pomalowanych figur pasują-
cych do wyciętych otworów skrzynki.   
- wym. min.17,5 x 17,5 x 6,5 cm 
-atest CE 
28. Klocki edukacyjne Middle box -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
- Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia.Wykonane z wytrzymałego two-
rzywa sztucznego. 
- Duże elementy pozwalają na szybkie konstruowanie.   
- min. wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm   
-min.240 elem.  
- atest CE 
29. Zestaw klocków dla dziewczynek -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania:  
- zestaw klocków w  pastelowych kolorach, charakteryzujący się możliwo-
ścią tworzenia wielu ciekawych budowli. 
-Zabawka powinna być zapakowana w poręczny plastikowy pojemnik 
umożliwiający zachowanie porządku po skończonej zabawie. 
-Klocki powinny być mocno  wytrzymałe oraz pobudzać kreatywność oraz 
doskonale rozwijac zdolności manualne najmłodszych. 
 -min. 132 elem. 
-pudełko o min. wym. 43 x 35 x 23 cm 
- min. wym. klocków od 2,5 x 7 x 3 cm do 4,5 x 14 x 4 cm. 
- atest CE                                       
30. Kolorowe klocki maxi unico -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
-starannie wykonane klocki z tworzywa sztucznego, w różnych wymiarach i 
kolorach. Dzieci uczą się zabawy w grupie, ćwiczą wyobraźnię, sprawność 
manualną.    
-min. podstawa do klocków wym.40 x 28 x 4 cm   
-min. 47 szt. klocków o wym. min.od 6 do 25 cm 
- atest CE                                                    31. Klocki małego budownicze-
go - zabawka  szt 1 
minimalne wymagania:                                                        
-klocki wykonane z bardzo dobrej jakości tworzywa.   
-min.3 klocki mydełka   
-min. 6 połówek o wym. min.15,2 x 15,2 x 9,5 cm   
-min. 24 zwykłe klocki o wym. min.30,5 x 15,2 x 9,5 cm  
-atest CE 
32. Lalka chłopiec - zabawka   szt 2 
minimalne wymagania:    
- Miękka lalka do przytulania która  pomoże dzieciom  opanować trudną 
sztukę samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy z lalką dzieci pozna-
ją różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki. W 
komplecie z lalką powinien znajdować się zestaw ubrań 
– min.koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca  
min.dł. 50 cm 
-atest CE 
33. lalka dziewczynka – zabawka  szt 2 
minimalne wymagania: 
- wykonana z plastiku   
-min. dł. 41 cm  
-atest CE 
34. Ubranka dla lalek -zabawka- szt 4 
minimalne wymagania: 
- min.3 komplety dziewczęcych ubranek dla lalek. Wymiarem dopasowane 
do lalek o dł. 38-41 cm. 
-min. 14 części  



                                          

 

 -atest CE 
35. lalka szmaciana -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
- Miękkie lalki pokryte pluszowym materiałem, częściowo wypełnione gro-
chem (pupa). Można zdejmować z nich ubranka.   
-min. dł. 40 cm 
-atest CE 
36. Ubrana dla lalek szmacianych -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
-Komplet ubranek dopasowany do wym. miękkiej lalki o wym. dł.40cm 
- W komplecie min.: kurtka, spodenki, ogrodniczki, koszula, czapka, buty, 
majtki, chustka.  
- atest CE 
37. Bobas z nocnikiem -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania:  
- Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Powinna posiadać  ruchome 
ręce, nogi, głowę i powieki, oraz zdejmowane ubranko. Lalka powinna  pić i 
robić siusiu. 
-  zestaw powinien zawierać: 
min. nocnik i butelka. 
-min. wys. 31 cm • 
- atest CE                                       
38. Lalka z dźwiękiem -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i gumową głową, dłońmi i stopami. 
Powinna  posiadać zdejmowane ubranko i obracaną głowę. Po naciśnięciu 
na brzuch śmieje się i mówi, a po naciśnięciu na stopy wygrywa melodyjki 
(najpierw trzeba nacisnąć na brzuch).   
-min.wys. 35 cm   
-baterie w zestawie 
 - atest CE                                                    
39. Lalka Bobas z kocykiem - zabawka  szt 1 
minimalne wymagania:                                                        
-Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Powinna  posiadać  ruchome 
ręce i nogi, oraz zdejmowane ubranko. Bobas po naciśnięciu na plecy wy-
daje różne dźwięki. W zestawie: kocyk o min.wym. 27 x 27 cm oraz smo-
czek i butelka.   
- min. wys. 24,5 cm   
-baterie w zestawie 
 -atest CE 
40. Wózek gondola - zabawka   szt 2 
minimalne wymagania:    
- Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych 
kolorach, estetycznie wykończony.   
-min. wym. 58 x 38 x 61 cm  
-atest CE 
41. Wózek spacerowy – zabawka  szt 2 
minimalne wymagania: 
-Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem. 
Przednie kółko jest skrętne. Wózek można składać, by zminimalizować 
jego rozmiar podczas przechowywania. Gumowe kółka. 
- min. wym. 56 x 38 x 70 cm 
-min. wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm  
-atest CE 
42. Kołyska dla lalek -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-Wykonana z drewna różowa kołyska-łóżeczko dla lalki. 
 -min. wym. 33 x 30 x 50 cm  
 -atest CE 
43. lóżko drewniane dla lalek -zabawka- szt 1 
minimalne wymagania: 
-Drewniane łóżeczko dla lalek, powinno mieć doskonałe wykończenie oraz 
gładkie i zaokrąglone krawędzie.   
-min. wym. 52,5 x 30 x 35 cm 
-atest CE 
44. pościel dla lalek -zabawka- szt 2 



                                          

 

minimalne wymagania: 
-Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane wymiarem do łóżeczka 
poz.44 i kołyski poz.42 
- atest CE 
45. Drewniana nakładanka (puzzle) -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania:  
- powinny one uczyć  nazw zwierzątek, dopasowywać kształty w pasujące 
otworki.  Rozwijać umysł malucha oraz zdolności manualne i wzrokowe. 
-Zestaw powinien składać  się z min.8 elementów i podstawy. 
- min. wym. 29,5 x 24,5 x 2 cm  
- atest CE                                       
46. Drewniane puzzle (nakładanka) -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
-Kolorowe plansze z sześcioma figurkami do wstawienia. Dzieci wkładają 
w odpowiednie miejsca drewniane elementy, uczą się odróżniania kształ-
tów, logicznego myślenia i rozwijają małą motorykę. 
- plansza wykonana ze sklejki o min.wym. 30 x 22 cm 
-min. 6 drewnianych kształtów o min. wym. 4 x 7 cm do 12 x 6 cm 
 - atest CE 
47. Puzzle do pary  -zabawka- szt 2 
minimalne wymagania: 
-Dopasowywanie, szukanie, łączenie puzzli w pary ćwiczy umiejętność 
kojarzenia, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprawia zdolno-
ści manualne. Puzzle do pary Zwierzątka to także doskonały pretekst do 
rozmowy o zwierzętach, ich zwyczajach, o tym, gdzie można je spotkać 
albo co najbardziej lubią jeść. Układanie puzzli pomaga koncentrować się 
na zadaniu, uczy wytrwałości, pozwala analizować i syntezować. 
Zestaw powien zawierać min.10 dwuelementowych układanek.   
-min. 20 elem. 
-min. wym. po zlożeniu 13 x 6,5 cm                  
48. Dwustronne puzzle odkrywam trójkat i kwadrat  –zabawka szt.1 
Minimalne wymagania: 
- Komplet min ośmiu wytrzymałych, dwustronnych puzzli. Dopasowane do 
rączek malucha elementy gwarantują radość z każdego połączenia. Zaba-
wa w układanie puzzli rozwija umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia 
oraz ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. 
 -min. 8 elem. o min.wym. 11 x 11 cm 
49. Układanka koło – zabawka szt. 1 
Minimalne wymagania: 
- Edukacyjna układanka dla najmłodszych. Kreatywny zestaw min.ośmiu 
grubych, dwustronnych puzzli dostosowany do małych rączek.  Zabawa w 
dopasowywanie elementów rozwija sprawność manualną i jest świetnym 
ćwiczeniem logicznego myślenia. 
 -min. 8 elem. o min.wym. 11 x 11 cm 
50. Puzzle 2 w 1  zabawka szt. 1 
Minimalne wymagania: 
-Puzzle sensoryczne dla najmłodszych dzieci. Po ułożeniu obrazka, trzeba 
dołożyć dodatkowe 8 elementów, które uzupełniają zwierzątka. Każdy z 
nich ma inną fakturę, taką jak zwierzątko, które uzupełnia. 
-Puzzle umożliwiają poznanie mieszkańców farmy, a także rozwój zmysłu 
dotyku.   
-min. 12 + 8 elem. o min.wym. ok. 17 cm   
-min. wym. po złożeniu 70 x 50 cm 
51. Puzzle strażacy zabawka szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Duże puzzle przeznaczone dla najmłodszych, w atrakcyjnym pudełku w 
kształcie strażackiego wozu lub lokomotywy.   
-min. 14 elem. o min.wym. ok. 13 x 14 cm 
-min. wym. 93 x 20 
-atest CE 
52. Układanka zwierzęta zabawka szt 1 
Minimalne wymagania: 
-min.8 nakładanek ze zwierzątkami, umieszczonych na drewnianej plan-
szy. 
 - min. wym. 28 x 28 cm 
53. Zestaw puzzli –zabawka szt.1 



                                          

 

Minimalne wymagania: 
-Zestaw min.8 drewnianych puzzli, podzielony na 2 opowieści (każda na 
osobnej planszy). Na jedną historię składają się 4 sekwencje, które dziecko 
może składać z poszczególnych elementów. 
-Wykonane ze sklejki. 
 - min. 2 plansze po 16 elem. 
-min. wym. planszy 30 x 30 x 1 cm 
-min. wym. elem. 6,5 x 6,5 cm 
-atest CE 
54. Magnetyczna tapeta koło szt.2 
Minimalne wymagania: 
-Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w 
dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać funk-
cję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią powierzchnię 
ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowowprowadzanych wiado-
mości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Najlepiej mocować je przy po-
mocy małych magnetycznych kółeczek). Tapety przyklejone w zasięgu ręki 
dziecka umożliwiają zabawę elementami magnetycznymi, np. literkami, 
figurkami itp. 5 kolorów i 2 kształty pozwalają na komponowanie różnych 
aranżacji będących uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. 
-min.w zestawie 3 szt.   
-min. śr. 50 cm 
55. Magnetyczna tapeta szt.2 
Minimalne wymagania: 
-tablica pomarańczowa Samoprzylepne tapety o właściwościach magne-
tycznych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, 
jak również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko 
stanowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, no-
wowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp.  Ta-
pety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami 
magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. Przeznaczone do jednokrotne-
go naklejenia. 
-w zestawie min.1 szt. 
-min. wym. 150 x 60 
56. Magnetyczna tapeta szt.2 
Minimalne wymagania: 
- tablica niebieska Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycz-
nych, pokryte miłym w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak 
również spełniać funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko sta-
nowią powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, nowow-
prowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. Najlepiej 
mocować je przy pomocy małych magnetycznych kółeczek. Tapety przy-
klejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami magne-
tycznymi, np. literkami, figurkami itp. Przeznaczone do jednokrotnego na-
klejenia. 
 -min. w zestawie 1 szt. 
 -min. wym. 100 x 60 cm 
 
57. Zestaw małego muzyka szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Zestaw powinien zawierać min.: Pudełko wielotonowe, 1 szt., Duży po-
dwójny tonblok, 1 szt., Tarka Guiro, 1 szt., Jingle pałeczka, 1 szt., Kasta-
niety, 1 kpl., Kastaniety z rączką, 1 kpl., Marakasy 1, 1 kpl., Pałeczka z 
dzwoneczkami, 1 szt., Dzwonki diatoniczne małe, 1 kpl., Tamburyn z 
membraną, 1 szt., Pałka akustyczna, 1 szt., Drewniane pudełko akustycz-
ne, 1 szt., Pojemnik uni box, 1 szt 
58. Mata z pojazdami  szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Mata, która służy zarówno do zabawy samochodzikami, jak i do przecho-
wywania zabawek - wystarczy ją złożyć, by powstało praktyczne pudełko. 
-W komplecie min.2 samochodziki. 
 - mata o min.wym. 90 x 70 cm (po złożeniu w pudełko 44 x 24 x 22 cm) 
-min. 2 pojazdy o dł. 7 cm 
59. Zestaw aut szt. 1 
Minimalne wymagania: 
-W skład zestawu powinny wchodzić min.: 2 wywrotki, 4 zabawne autka i 



                                          

 

12 małych pojazdów. • różne kolory, 60. Mini autka szt.(zestaw) 2 
Minimalne wymagania: 
- Zestaw powinien zawierać min. 4 aut wyścigowych w różnych kolorach. 
- min. wym. 6 x 2,5 x 2 
61. Autka wyścigowe szt.4 
Minimalne wymagania: 
-Wykonane z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. • wym. 9 x 6 x 5 
62. Traktory szt.6 
Minimalne wymagania: 
-Model wysokiej klasy traktora z uniwersalnym rozrzutnikiem obornika. 
Dwuosiowy rozrzutnik posiada otwieraną tylną klapę i regulowany zawór.                      
-wykonany z metalu i wysokiej jakości plastiku 
-min. wym. 7x3,5x4,5cm-traktor, rozrzutnik min. wym. 10x3,3x4,3cm 
-kabina traktora zdejmowana 
-atest CE,                                                        
63. Drewniane tory szt.1 
Minimalne wymagania: 
- Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów, z pociągami i 
innymi akcesoriami w komplecie. 
 -możliwosć uzupełniania dodatkowymi torami i akcesoriami. Zabawki roz-
wijające kreatywność 
 -min. 2 elem. pociąg 
-Min. 17 torów i 31 dodatkowych akcesoriów 
- min.wym. całkowity 105 x 45 x 10 cm 
-Min. 50 elem. o min.wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 27 x 6 x 10 
64. Garaż szt. 1 
Minimalne wymagania: 
-Garaż wykonany z wysokogatunkowych, solidnych materiałów, bezpiecz-
nych dla dzieci. 
- łatwy w montażu. Zabawka powinna mieć wiele funkcji np.: otwierane 
rogatki, ruchomą windę z dzwonkiem, piszczący i klikający dystrybutor 
paliwa, ruchome szczotki myjni, klikające, przekręcane znaki i zjazdy dla 
samochodzików. 
-min.  2 samochodziki 
- min. helikopter 
-min. wym. 43 x 30 x 39,5 
65. Garaż trzypoziomowy szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Zabawka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego 
na warunki atmosferyczne. 
-3-poziomowy garaż z windą 
- Zestaw wyposażony  w elementy dróg o długości 2,3 m oraz windę, która 
przewiezie samochodziki na I i II-piętro. Na piętrach znajdują parkingi dla 
samochodzików, a na dole wjazdy i wyjazdy. Do zestawu powinny być 
dołączone min. dwa samochodziki, elementy ogrodzenia oraz figurki 
drzew. Zbudowana konstrukcja stabilna i mocna, wykonana z dobrej jako-
ści materiału. Dzieci mogą parkować samochody, bawić się w wyścigi, 
zjeżdżać po krętych zjazdach czy wjeżdżać i zjeżdżać windą. 
-min. 2 autka 
-min. 2 palmy 
-min. barierki 
-Min. dł. toru 2,3 m 
-atest CE 
66. Zjeżdżające samochody po torach SZT.1 
Minimalne wymagania: 
-Małe samochodziki przemieszczające się po kolorowych torach wykona-
nych z drewna lub sklejki  przyciągające  uwagę dzieci, zachęcają do ob-
serwacji i doświadczeń. 
-min. wym. 23 x 8 x 34,5 cm 
-min. 4 samochodziki o wym. 4 x 3,7 x 1,8 cm 
67. Auta ratunkowe policyjne szt. 2 
 Minimalne wymagania: 
-Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z wysokiej jakości mięk-
kiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa są 
ciche i nie rysują powierzchni. Można  myć w zmywarce. 
- dł. 25 cm 



                                          

 

-min. 2 figurki w komplecie 
68. Auta ratunkowe medyczne szt. 2 
Minimalne wymagania: 
-Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z wysokiej jakości mięk-
kiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa są 
ciche i nie rysują powierzchni. Można  myć w zmywarce. 
-min. dł. 25 cm 
-min. 2 figurki w komplecie 
69. Wyścigówka z napędem szt. 4 
Minimalne wymagania: 
-Plastikowa wyścigówka z napędem. Auto reaguje na 4 przyciski na karo-
serii. Naciskając kluczyk na lewej szybie usłyszymy odgłos włączanego 
silnika, po naciśnięciu głośnika na przedniej szybie - klakson. Przy wci-
śnięciu strzałki w tylnej części auta dobiegnie nas odgłos rozgrzewanego 
silnika wchodzącego na wysokie obroty. Wreszcie, gdy naciśniemy środek 
maski, wyścigówka ruszy do przodu - i przejedzie aż do 9 metrów, zanim 
się zatrzyma 
-wym. 17,5 x 10,5 x 5 cm.  
-baterie w zestawie 
-atest CE 
70. Autko z muzyką i światłem szt.2 
Minimalne wymagania: 
 -Kolorowy samochodzik wyposażony w linkę do ciągnięcia. W miejscu 
szyb bocznych powinien mieć specjalne otwory do dopasowywania kształ-
tów załączonych klocków. Poprawne dopasowanie jest nagradzane dźwię-
kiem. Świecące przyciski służą do włączanie dźwięków. 
- sznurek o dł. 15 cm 
-min. wym. 23 x 14 x 17 
-atest CE 
71. Helikopter SZT.2 
Minimalne wymagania: 
-Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z wysokiej jakości mięk-
kiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa są 
ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.   
• dł. 30 cm  
-atest CE 
72. Wywrotka szt.1 
Minimalne wymagania: 
Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią załadunkową. 
- wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego 
-min. wym. 32 x 20 x 25 cm 
-atest CE 
73. Wywrotka Gigant szt.2 
Minimalne wymagania: 
- zabawka do środka i do ogrodu, wykonana z wytrzymałego odpornego na 
warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego 
-min. maksymalne obciążenie 150 kg 
-min dł. 55 
-atest CE 
74. Traktor zabawka ogrodowa szt.1 
Minimalne wymagania: 
-zabawka Masywny, duży traktor o udźwigu 100 kg. 
-min. dł. 60 
- wykonana z wytrzymałego odpornego na warunki atmosferyczne tworzy-
wa sztucznego 
-atest CE 
75. Traktor z przyczepą zabawka do ogrodu szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Masywny, duży traktor o udźwigu 100 kg (przyczepa - 60 kg) w zestawie 
razem z przyczepą. Przyczepka po odczepieniu dyszla z zestawu prze-
kształca się w wózek do ciągnięcia. 
- wykonana z wytrzymałego odpornego na warunki atmosferyczne tworzy-
wa sztucznego 
-min. dł.102cm 
-atest CE                                                       
76. Wywrotka farmerska zabawka do ogrodu szt.1 



                                          

 

Minimalne wymagania: 
-Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny uchwyt. Zestaw dosko-
nale nadaje się do zabawy w ogrodzie czy piaskownicy i powinien być 
bezpieczny dla dzieci już od pierwszego roku życia. Wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. 
- min.dł. 55 cm 
-min. maksymalne obciążenie 150 kg 
-atest CE 
77. Wywrotka 38 cm szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Wytrzymały samochód  wywrotka z ruchomą skrzynią ładunkową. Z przo-
du wozu umieszczony zaczep do mocowania sznurka. 
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na wa-
runki atmosferyczne. 
-min.dł.38cm 
-atest CE 
78. Laweta SZT1 
Minimalne wymagania: 
-Olbrzymia naczepa która może przewozić 2 samochody .Wyposażona w  
opuszczaną rampę która pozwala umieścić samochody wewnątrz. 
-zestaw powinien zawierac min. 2 małe auta 
-min. wym. 72 x 18 x 25 
-atest CE 
79. Kuchenka wiejska szt. 1 
Minimalne wymagania: 
-Przyciski kuchenki i zlewu powinny być  ruchome, drzwi zmywarki i szafki 
powinny otwierać się. Zlew całkowicie wyjmowany, dzięki czemu będzie 
łatwy w utrzymaniu czystości. Aneks  na tyle duży, aby mogło   się przy 
nim bawić kilkoro dzieci jednocześnie. 
- Zabawka wykonana z płyty MDF, jej konstrukcja powinna być  trwała i 
solidna. 
-min. wym. 77 x 34 x 95 cm 
-atest CE 
80. Zestaw śniadaniowy szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Zabawki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
-Zestaw powinien zawierać min. 27 elem. (dzbanek, patelnia, solniczka, 2 
duże i 2 małe talerze, 2 szklanki i 2 kubki, 2 łopatki, 2 noże, 2 widelce, 2 
łyżeczki, 2 jajka sadzone, 2 grzanki, 2 plasterki sera i 2 plasterki 

2 Łopatka do 
piasku (od 2 
lat) 

10,00 sztuka Łopatka do piasku                                        
minimalne wymagania:                              

-łopatka o bardzo dużej wytrzymałości, wykonana z tworzywa 
sztucznego                  
-min. dł. 55 cm                                               
-atest CE 

3 Łopatka do 
piasku (od 12 
m-cy) 

10,00 sztuka Łopatka do piasku                                       
 minimalne wymagania:                         
-Wydłużona łopatka do zabaw z piaskiem     

-min.wym. 8,5 x 26 cm                                    

-atest CE 

4 Wiaderko do 
piasku z 
dziobkiem 

5,00 sztuka Wiaderko do piasku z dziubkiem                        
minimalne wymagania:                      

-wiaderko do zabaw w piaskownicy      
 -min.wym. 16,5 x 11,5 cm                            
-atest CE                         

5 Wiaderko do 
piasku 

5,00 sztuka Wiaderko do piasku                         
minimalne wymagania:                              

-wiaderko z falistymi żłobieniami, które nadaje się do formowania 
babek z piasku -min.wym. 13 x 15 cm                                     
-atest CE 

6 Wózek 
ogrodnika 

4,00 sztuka Wózek ogrodnika                       
minimalne wymagania:                               

-Wózek ogrodnika z pojemnikiem                    
-zestaw powinien zawierać: wózek na kółkach, wiaderko z sitkiem, 
grabie, łopatkę, foremkę, konewkę oraz jeden element zmienny                                                 



                                          

 

-min. wym. 29,5 x 24 x 57 cm                         
-atest CE     

7 Młynek do 
piasku 

3,00 sztuka Młynek do piasku                        
 minimalne wymagania:                               

-kolorowa wieża z młynkiem do zabaw z piaskiem i wodą.                                           
- wym. 22,5 x 44 x 21 cm                               
 -atest CE 

8 Foremki do 
piasku 

2,00 zestaw Foremki do piasku                         
minimalne wymagania:                                

-Zestaw kolorowych foremek do piasku w 7 różnych kształtach 
(elementy zamku), wykonanych z tworzywa sztucznego wysokiej 
jakości. Umożliwiają uformowanie na piasku  zamku.                                        
-zestaw min. 7 szt.                                         
-min. wym. od 21 x 12 x 10,5 cm do 23 x 23 x 16 cm                                                        
-atest CE 

9 Foremki do 
piasku zamek 

4,00 sztuka Foremki do piasku zamek                        
minimalne wymagania:                                

-min wym. 20,5 x 12,5 x 12 cm                      
-atest CE 

10 Foremki do 
piasku wieża 

4,00 sztuka Foremki do piasku     wieża                   
 minimalne wymagania:                               

- min. wym. 14,5 x 14,5 x 19 cm                   
 -atest CE 

11 Taczka do 
piasku 

5,00 sztuka Taczka do piasku                         
minimalne wymagania:                               

 -taczka idealnie nadająca się do zabawy na podwórku czy w ogro-
dzie i może służyć do przewożenia piasku, klocków czy innych 
przedmiotów.                                        
- powinna być wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
odpornego na warunki atmosferyczne,                                             
 -min. dł. 77 cm                                             
  -atest Ce 

12 Duża skrzynia 2,00 sztuka Duża skrzynia                                  
minimalne wymagania:                               

- skrzynia powinna być :bardzo pojemna i praktyczna do przecho-
wywania, która może służyć także jako siedzisko.                    
-wykonana z tworzywa sztucznego.                
-min wym. 124 x 55 x 62,5 cm                       
  -min. maksymalne obciążenie 220 kg             
 -min. maksymalna ładowność wnętrza skrzyni 50 kg 

13 Piaskownica 1,00 sztuka Piaskownica  plac budowy                                     
minimalne wymagania:                   

- piaskownica do zabawy z piaskiem i wodą   
- zestaw powinien być wyposażony w wielkie interaktywne ramię 
koparki zakończone łyżką, zamocowane tak, by nie wyrzucać pia-
sku poza piaskownicę oraz mechanizm regulujący przepływ wody. 
Dodatkowo, produkt powinien zawierać 2 wywrotki, szlaban, dźwig 
oraz mosty. Stół powinien być podzielony  na dwie części: większa 
powinna zawierać koparkę i przeznaczona może być na piaskowni-
cę, mniejsza powinna posiadać kanał wodny z wyspą, most łączący 
wyspę z placem budowy i dźwig. W zestawie powinien znajdować  
się parasol, który osłoni maluchy przed ostrym słońcem. Po skoń-
czonej zabawie na stół można nałożyć pokrywę, która będzie sta-
nowić dodatkową powierzchnię do zabawy oraz chronić piasek 
przed deszczem. 
-Min. wym. 136 x 55 x 112 cm                         
-atest CE 



                                          

 

14 Statek piracki 1,00 sztuka Statek piracki                                 
 minimalne wymagania:                          

    -piaskownica i wodny stół w kształcie statku pirackiego w jednym. 
Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosfe-
ryczne.  Powierzchnia do zabawy wodą powinna być wyposażona w 
min.: Mechanizm do tworzenia sztucznych fal, opuszczaną kotwicę, 
maszt z bocianim gniazdem dla pirata, ślizgi wodne oraz armatka 
pryskająca strumieniem wody     
 -min.wym. 101 x 71 x 80 cm                          
 -atest CE                              

15 Jeździk 1,00 sztuka Jeździk typu Flippi                                       
 minimalne wymagania:                              

- jeździk  - pojazd dla najmłodszych.   
-kompaktowy rozmiar i niewielka waga   
 -rączki kierownicy powinny posiadać wyjątkowo szerokie końcówki, 
aby dziecko mogło się nim bezpiecznie bawić. 
- min.wym. 49 x 21 x 36 cm 
-min. maksymalne obciążenie: 25 kg                
-wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego                                                   
-atest Ce                                

16 Jeździk quad 1,00 sztuka Jeździk quad                                      
minimalne wymagania:                             

 - jeździk  - pojazd dla najmłodszych.   
-kompaktowy rozmiar i niewielka waga             
- min.wym. 60 x 28 x 38 cm                          
-min. maksymalne obciążenie 50 kg 
-atest CE                                          

17 Jezdzik smar-
tii od 2 lat 

1,00 sztuka Jeździk                                             
minimalne wymagania:                              

- czterokołowy jeździk dla najmłodszych         
- lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja         
 - miękkie krawędzie zabawki                         
 - wyprofilowane miejsce na kolano                   
- wygodne, ergonomiczne siedzisko             
   - kierownica z klaksonem                               
- stabilne koła na metalowych osiach              
 - dwa komplety naklejek                               
  -min.wym. 67,9 x 37,8 cm x 35,7 cm              
 -max. waga: 3,3 kg                                        
 -atest CE 

18 Domek z pa-
tio 

1,00 sztuka Domek z Patio                                 
minimalne wymagania:                              

- domek wyposażony w część kuchenną z palnikami, piecykiem, 
półką na naczynia oraz kominek. Ponadto drzwi na zawiasach ze 
szczeliną na listy i obszerne okna. Przez jedno z okien dzieci mogą 
serwować gościom posiłki z kuchni prosto na stół piknikowy.     - 
min.19-częściowy zestaw akcesoriów powinien zawierać zabawko-
we jedzenie, naczynia i telefon. Elektroniczny dzwonek powinien 
wydawać  zabawne dźwięki. 
- min wym. 160 x 93 x 120 cm                         
-wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na 
warunki atmosferyczne                                             
 -atest Ce 

19 Gąsienica 
spacerowa 

1,00 sztuka Gasienica spacerowa                        
minimalne wymagania:                              

- Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. 
Wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. 
Gąsienicę, inaczej wąż spacerowy wyposażono w uchwyty. 
Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. 



                                          

 

20 Pomoce do 
prowadzenia 
zajęć 

1,00 komplet 1. Książeczka kontrastowa mała szt.1 
Minimalne wymagania 
-Zabawka kontrastowa. Wybór kolorów i kształtów dla maluchów które już 
od pierwszych dni życia zaczynają reagować na czarno-białe kontrasty 
oraz dostrzegać geometryczne wzory. Książeczka powinna zawierać róż-
nego rodzaju faktury i wypełnienia które działają  na zmysł dotyku i słuchu, 
dzięki czemu doskonale sprawdzą się jako pomoc w terapii integracji sen-
sorycznej. Miękka, materiałowa książeczka powinna zainteresować malu-
cha i rozwijać sprawność jego rączek. Książeczka powinna być pełna  nie-
spodzianek. Liczne elementy interaktywne takie jak szeleszczące „kartki”, 
lusterko, wstążki. Książeczka powinna być wykonana  z przyjemnych w 
dotyku materiałów o odmiennych fakturach, które z pewnością zaciekawią 
badawcze paluszki                 
 • min.wym. 9 x 45 cm 
2. Książeczka kontrastowa duża szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Zabawka kontrastowa. Wybór kolorów i kształtów dla maluchów które już 
od pierwszych dni życia zaczynają reagować na czarno-białe kontrasty 
oraz dostrzegać geometryczne wzory. Książeczka powinna zawierać róż-
nego rodzaju faktury i wypełnienia które działają  na zmysł dotyku i słuchu, 
dzięki czemu doskonale sprawdzą się jako pomoc w terapii integracji sen-
sorycznej. Miękka, materiałowa książeczka powinna zainteresować malu-
cha i rozwijać sprawność jego rączek. Książeczka powinna być pełna  nie-
spodzianek. Liczne elementy interaktywne takie jak szeleszczące „kartki”, 
lusterko, wstążki. Książeczka powinna być wykonana  z przyjemnych w 
dotyku materiałów o odmiennych fakturach, które z pewnością zaciekawią 
badawcze paluszki 
- min.wym. 13 x 78 cm 
-atest CE 

 3. Książeczka sensoryczna ze zwierzętami szt.1 
Minimalne wymagania: 
 -Miękka, biało-czarno-czerwona książeczka dla niemowląt. Dzięki długości 
aż 80 cm oraz dodatkowym sznureczkom może służyć zarówno jako 
osłonka do łóżeczka, jak i można się nią bawić na płasko. Prawa strona 
książeczki powinna zawierać różnorodne rysunki np. zwierzątek, duże 
lusterko, które zaciekawi każdego malucha oraz szeleszczące strony. Dru-
ga strona książeczki powinna być uszyta  z biało-czarnej bawełny oraz 
czerwonej minky, powinna nie zawierać BPA, PVC oraz ftalanów   
-min. wym. 80 x 16 cm  
-atest CE 

4. Karty obrazkowe zestawy 3 
Minimalne wymagania: 
-jeden zestaw powinien zawierać min.12 dwustronnych kart, dzięki którym 
maluchy mogą poznawać otaczający je świat. Wspólna zabawa to sposób 
na naukę podstawowych słów oraz świetny trening pamięci i koncentracji 
5. Puzzle duo zestawy 3 
Minimalne wymagania: 
- Dwuelementowe puzzle do łączenia w pary. Puzzle zapakowane powinny 
być  w trwałe i poręczne tekturowe pudełko. Zabawa z puzzlami uczy kon-
centracji, spostrzegawczości oraz kreatywnego myślenia.  
-min. 24 elem. (12 przeciwieństw) 
-min.wym. po złożeniu 14 x 7 cm  
-atest CE 

6. Memory tematyczne szt.4 
Minimalne wymagania: 
-gra tematyczna ćwicząca pamięć wzrokową, umiejętność kojarzenia, lo-
giczne myślenie i koncentrację. Wzbogaca słownictwo z zakresu danego 
tematu (zwierzęta, jedzenie, kultura, miejsca). W trakcie gry uczestnicy 
kolejno odkrywają po dwa obrazki. Jeżeli jest to para, to gracz ją zabiera, 
jeżeli nie, obrazki trafiają na poprzednie miejsce. 
 -min.34 elem. (17 par) o wym. 9 x 9 cm 
 7. Dźwiękowe kostki szt-zestawy .2 
Minimalne wymagania: 
-Zestawy składają się z 2 sześcianów. Na każdym z nich znajduje się po-
łowa obrazka. Zadaniem dziecka jest takie połączenie dwóch klocków, aby 
powstał cały rysunek. Wysiłki dziecka są nagradzane. Gdy prawidłowo 
ułoży obrazek, kostki wydają dźwięk. Wykonane z tworzywa sztucznego. 
- 2 kostki o wym. 7 x 7 x 7 cm 



                                          

 

8. Onomatopeje szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Karty z kolorowymi, czytelnymi rysunkami oraz podpisy wykonane wielkimi 
literami są  pomocą do różnego rodzaju ćwiczeń logopedycznych. Karty 
można prezentować dzieciom, omawiać ilustracje, zachęcać do powtarza-
nia dźwięku symbolizującego rysunek oraz ćwiczyć pamięć słuchową. Po-
moc stymuluje rozumienie mowy, rozwija słownictwo, ćwiczy uwagę słu-
chową i koncentrację. Jest skonstruowana zgodnie z zasadą stopniowania 
trudności. 
 -min.50 kart demonstracyjnych formatu A5 przedstawiających onomatope-
je - wyrażenia dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta 
domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez 
człowieka. 
9. Teatrzyk angielski szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Teatrzyk po angielsku to rozrywka i edukacja poprzez powtarzanie scenek 
w języku angielskim. Scena i kurtyny wprowadzają elementy oczekiwania i 
zaskoczenia, np. kiedy maskotki pojawiają się i znikają ze sceny. Umożli-
wia zogniskowanie uwagi dzieci na scenie i wybranych elementach, które 
nauczyciel chce podkreślić. Teatrzyk może być wykorzystany łącznie z 
pacynkami, kartami obrazkowymi i muzyką z Uniwersalnego Kursu dla 
Żłobków . Jako mebel solidny i bezpieczny może być także wykorzystany 
do zachęcenia odważniejszych maluszków do powtarzania zdań z piose-
nek poprzez ich śpiewanie przez okienko. To wymarzony sposób na utrwa-
lanie prostych treści z piosenek (np. I am happy! - Jestem szczęśliwy!) lub 
nauki liczenia. Teatrzyk powinien posiadac  także praktyczne półki do 
przechowywania maskotek i innych materiałów edukacyjnych. Wykonany z 
płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. Kieszenie i zasłonki wykonane z 
tkaniny bawełnianej. 
-Min. wym. 90 x 65 x 170 cm • wys. blatu 66 cm                                                          
10. Fakturowe kwadraty Si zestaw szt.1 
Minimalne wymagania: 
 – zestaw podstawowy Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z 
tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z 
kwadratami usprawniają motorykę i rozwijają zmysł dotyku. Kwadraty moż-
na dotykać, a także chodzić po nich. • wym. elem. 40 x 40 cm 
-zestaw powinien zawierac min. 6szt 
11. Fakturowe kwadraty uzupełnienie zestaw 1sz 
Minimalne wymagania: 
 - uzupełnienie Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny 
bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. Zabawy i ćwiczenia z kwa-
dratami usprawniają motorykę i rozwijają zmysł dotyku. Kwadraty można 
dotykać, a także chodzić po nich. • wym. elem. 40 x 40 cm 
-zestaw powinien zawierac min.3szt. 
12. Woreczki z grochem 3 zestawy 
Minimalne wymagania: 
Woreczki z grochem o śr. 15 cm, 
-zestaw powinien zawierać 4 szt. 
13. Piłki jeżyki 10szt. 
Minimalne wymagania: 
Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. Poprzez liczne wypustki dosko-
nale stymulują mięśnie, pobudzają strefy refleksogenne oraz poprawiają 
krążenie krwi. Miękkie i delikatne w dotyku, łatwe do uchwycenia. 
- 1 szt. 
- śr. 16 
14. Piłeczki sensoryczne  3 zestawy 
Minimalne wymagania: 
-Piłki sensoryczne są doskonałe do zabawy oraz ćwiczeń. Różnorodne 
struktury powierzchni oraz kolory rozwijają integrację dotykowo-wzrokową. 
Niektóre piłki wydają lekki dźwięk stymulujący zmysł słuchu. Nadają się do 
rzucania, toczenia, ściskania, a nawet gryzienia w okresie ząbkowania. 
-zestaw powinien zawierać 3 szt. 
- śr. 6-7 cm. 
-atest Ce 
15. Piłka Piłki z PCV szt.3 
Minimalne wymagania: 



                                          

 

-do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych 
- śr. 30 cm 
16. Piłka nożna gumowa szt.2szt 
Minimalne wymagania: 
-Piłka o śr. 21,8 cm 
-atest CE 
17.Gwizdek z wysuwaną główką szt.10szt. 
Minimalne wymagania: 
-Gwizdek z wysuwaną główką. 
- dł. 12,5 cm 
18. Plastikowe marakasy 5 zestawów 
Minimalne wymagania: 
- Wykonane z tworzywa sztucznego.   
-w zestawie  2 szt.   
• wym. 13 x 4 cm   
• różne kolory 
-atest CE  
19. Kostki rehabilitacyjne szt.1 
Minimalne wymagania: 
- Pianka obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można 
łączyć ja ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy 
pozwolą stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i 
rozwijać swoją koordynację ruchową. 
-Wym. 50 x 50 x 20 cm. 
-atest CE 
20. Materac rehabilitacyjny szt.2 
Minimalne wymagania: 
-Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można 
łączyć je ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy 
pozwolą stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i 
rozwijać swoją koordynację ruchową. 
-powinna zawierać  wyjmowane koło , wierzch z piszczałką 
- wym. 60 x 60 x 10 cm 
- wym. 60 x 60 x 6 cm 
-atest CE 
21. Materac rehabilitacyjny narożny 2 SZT 
MINIMALNE WYMAGANIA: 
-Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można 
łączyć je ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy 
pozwolą stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i 
rozwijać swoją koordynację ruchową. 
-powinny zawierać wyjmowane koło • wierzch z grochem 
- wym. 60 x 60 x 10 cm 
22. Sensoryczna drabinka szt.1 
Minimalne wymagania: 
 -Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można 
łączyć je ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy 
pozwolą stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i 
rozwijać swoją koordynację ruchową. 
-powinna zawierać  przyszyte półwałeczki, wypełnione granulatem, obszyte 
trwałą tkaniną 
- wym. 60 x 50 x 20 cm 
23. Zygzak Pianki szt.1 
Minimalne wymagania: 
-obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości. Można łączyć je 
ze sobą w różnych konfiguracjach, za pomocą rzepów. Elementy pozwolą 
stworzyć tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i rozwijać 
swoją koordynację ruchową. 
- wym. 60 x 50 x 20 cm                                
 24. Zjeżdżalnia sensor szt. 2 
minimalne wymagania 
-Mała zjeżdżalnia wykonana z pianki – kształtka rehabilitacyjna o wym. 80 
x 60 x 40 cm 
25. Auto sensoryczne szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Auto które pobudzi malucha do kreatywnej zabawy, pozwoli mu na po-



                                          

 

znawanie nowych kształtów, faktur, materiałów i dźwięków. Stymuluje 
zmysły: wzroku, dotyku i słuchu. Powinno zawierać wiele niespodzianek: • 
ruchomą kierownicę wraz ze skrzynią biegów oraz z klaksonem-piszczałką 
• elementy przesuwane • materiały o różnej strukturze • miękkie wałki, da-
jące przy obracaniu dodatkowe doświadczenia optyczne • obracane, drew-
niane wałki z różnymi fakturami • elementy ruchome wspomagające rozwój 
psychomotoryczny 
-metalową rurę z przesuwanymi elementami drewnianymi   
• ławeczkę   
• min.wym. 109 x 74 x 67 cm 
26. Niezbędnik plastyczny szt. 
Minimalne wymagania: 
-Zestaw podstawowych materiałów plastycznych idealnych dla nowootwar-
tej placówki: 
 • Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark.-2 opak. 
 • Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark.-1 opak. 
 • Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol.- 1 opak 
. • Brystol A3/100 ark. biały -1 opak. 
• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów- 1 opak. 
 • Klej czarodziejski 500 ml 
 • Plastelina mix - 2,8 kg- 1 opak. 
 • Tempery 6 kolorów x 500 ml -1 kpl. 
 • Krepina mix, 15 kolorów- 1 kpl 
. • Kredki bambino - zestaw stolikowy 12 kol. x 6 -1 kpl. 
 • Nożyczki przedszkolne 10 sszt 1 kpl. 
 • Mix pędzli duży 25 szt. -1 kpl. 
27. Paletka do farb szt.10szt 
Minimalne wymagania: 
-Paletka do farb wykonana z tworzywa sztucznego o wym. ok. 25 
• 12 szt. 
• 4 kolory 
• śr. 1,9 cm 
29. Pistolet do kleju zestaw 2 
Minimalne wymagania: 
-Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na gorąco. 
 W zestawie min.2 sztyfty kleju o śr. 11 mm 
30. Sztyft do kleju 4 zestawy 
Minimalne wymagania: 
Sztyft do kleju 
• zestaw zawiera 10 szt. 
• śr. 11 mm 
• dł. 25 cm 
31. Kącik sensoryczny np. staw szt.1 
Minimalne wymagania: 
- Dwuczęściowe kąciki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki. 
Można je montować na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko na ścianie. 
Zachęcą dzieci wesołymi kolorami oraz różnymi atrakcjami, takimi jak 
przesuwanki czy elementy z tkanin o różnych fakturach. 
-Min.Wym. elem. (szer. x wys.): 140 x 97 cm. Kącik powinien  posiadać: 
przesuwanki, elementy z różnego rodzaju tkanin (mocowane na napy), 
lusterko, piszczałkę. Oczami żaby można obracać, a w jej pyszczku znaj-
duje się mała kieszonka na skarby. 
32. Dywaniki do kącika sensorycznego szt.2 
Minimalne wymagania: 
-Kolorowe dywany z nadrukiem, tematycznie odpowiadające kącikom ma-
nipulacyjno-sensorycznym w kształcie 1/4 koła. Pokryte środkiem uniepal-
niającym. 
• wysokość runa: min.7 mm 
• 1 szt. 
 • dł. boku 140 
33. Poducha sensoryczna szt.2 
Minimalne wymagania: 
-Miękkie, wygodne poduchy-zwierzątka w wesołych kolorach ożywią każde 
wnętrze i zachęcą dzieci do zabawy. Wypełnione granulatem, dzięki czemu 
dopasowują się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą, zmywalną 
tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Stanowią 



                                          

 

podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Mają wiele elementów 
sensorycznych. 
 • min.wys. 60 c 
• waga 4 kg 
34. Zestaw do zabaw ruchowych szt.1 
Minimalne wymagania: 
-Zadanie polega na wrzucaniu kolorowych woreczków z grochem do od-
powiedniego otworu w planszy. Planszę ustawia się na 4 sposoby do wy-
boru: rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kształtów, liczenie do 10, plan-
sza dowolnej gry z własnymi regułami. Grę można używać w pomieszcze-
niu, a przy ładnej pogodzie na podwórku. 
- wys. 56,5 cm; 
-12 woreczków; 
-wym. planszy 48 x 60 cm                            
35. Zestaw książeczek 
Przykładowy zestaw książeczek: Książka kicia-kocia seria - 10 szt. 
Pucio-1szt 
Zegnaj pieluszko-1szt 
Julian Tuwim wiersze -1szt    

21 Kurs j. angiel-
skiego dla 
nauczycieli 

1,00 sztuka kurs j. angielskiego  typu: „Baby Beetles”                       
minimalne wymagania:               

-Uniwersalny programy do nauki języka angielskiego dla żłobków. 
W wersji aby mogły z nich korzystać nawet osoby nie znające języ-
ka angielskiego.   
Dzieci uczą się naturalnie poprzez kontekstowe zabawy, które 
sprawiają, że nauka jest przyjemna i efektywna Skład zestawu min.: 
Materiały drukowane 
scenariusze zajęć na każdy dzień na 36 tygodni 
plakat klasowy (2 szt) 
naklejki na nagrody (160 szt.) 
naklejki na segregator (3 kpl.) 
4 płyty DVD (36 filmów) 
4 płyty CD (36 piosenek) 
4 płyty CD (36 podkładów muzycznych) 
książka Claire Selby „Jak pomóc Twojej klasie nauczyć się angiel-
skiego” 
karty obrazkowe (2 komplety po 50 szt.) 
komplet pacynek Baby Beetles 
Materiały na urządzenia elektroniczne – dostęp online lub offline 
interaktywne scenariusze zajęć na każdy dzień wraz powiązanymi 
filmami i piosenkami do natychmiastowego uruchomienia w kontek-
ście (w telefonie, na komputerze, tablecie, tablicy interaktywnej) 
podręcznik dla nauczycieli „Jak pomóc Twojej klasie w nauce an-
gielskiego” (ebook) 
piosenki i lekcje wymowy audio i video 
podkłady muzyczne 
plakat klasowy (w wersji cyfrowej) 
karty obrazkowe (w wersji cyfrowej) 
teksty piosenek w wersji cyfrowej (telefon, komputer, tablet) 
portal - dostęp online lub offline do wszystkich materiałów i mecha-
nizmów do współpracy nauczycieli i rodziców (raporty, powiadomie-
nia, komunikacja); system komunikacji między nauczycielem a ro-
dzicami działa przez rok - po tym okresie materiały danego pakietu 
nie będą też aktualizowane. 
40 filmów instruktażowych przedstawiających zajęcia z dziećmi 
certyfikat ukończenia kursu dla dzieci (do wydrukowania) 
Dodatkowe materiały dostępne online: 
materiały video: 40 filmów instruktażowych 
materiały audio: 40 plików audio – lekcje wymowy 
dokumenty: 
jak korzystać z materiałów 
karty zadaniowe do pobrania - kolorowanki 



                                          

 

teksty piosenek 
certyfikat ukończenia poziomu Baby Beetles 

22 Wózki dzie-
cięce na 6 
dzieci 

1,00 sztuka Wózek dzieciecy na 6 osób                         
minimalne wymagania:                              

- Wózek wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i 
wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpie-
czeństwa powinny być zdejmowane aby można było je prać w tem-
peraturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami powinien znajdować się 
schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła powinny 
być odporne na przekłucie, przednie koła powinny obracać się o 
360 stopni. Wózek powinien być wyposażony we wzmocnione łoży-
ska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. 
- dla 6 dzieci                                                  
-min. wym. 175 x 75 x 100 cm                        
- maksymalne obciążenie 120 kg                   
 - waga 36 kg                                                  
-dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. 

23 Wózek dzie-
cięcy na 4 
dzieci 

1,00 sztuka Wózek dziecięcy na 6 osób                         
minimalne wymagania:                             

- Wózek wykonany z odpornego na promienie UV polietylenu i 
wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpie-
czeństwa powinny być zdejmowane aby można było je prać w tem-
peraturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami powinien znajdować się 
schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła powinny 
być odporne na przekłucie, przednie koła powinny obracać się o 
360 stopni. Wózek powinien być wyposażony we wzmocnione łoży-
ska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. 
- dla 4 dzieci                                                  
-min. wym. 155 x 75 x 100 cm                      
 - maksymalne obciążenie 100 kg                    
- waga 35 kg                                                  
-dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. 

24 Daszek do 
wózka 

1,00 sztuka Daszek do wózka                         
minimalne wymagania:                             

 - Baldachim przeciwsłoneczny, wykonany z wytrzymałej tkaniny 
odbijającej promienie słoneczne.                                                   
 -powinien   
Pasować do 6-osobowego wózka (poz. 22)   

 


