ZAŁACZNIK 1
Z uwagi na przeznaczenie zamawiane wyposażenie posiadać musi wymagane certyfikaty i atesty.
Za zgodą zamawiającego możliwa jest zmiana niektórych wymiarów i kolorów zamawianego wyposażenia.

Nazwa

Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia
Minimalne wymagane parametry

Ilość

Toner do drukarki

Toner do drukarki, odpowiedni dla typu drukarki z poz.71

3

2.

Magnetofon

Magnetofon z Radiem FM/AM, odtwarzacz płyt CD.

1

3.

Głośniki do komputera Zestaw głośników do komputera.

4.

Filmy edukacyjne

Filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

5

5.

Płyty Cd z muzyką

Płyty cd z muzyką rozrywkową.

7

6.

Tablica korkowa

7.

Tablice tekstylne

8.

Biblioteczka, komplet
czytadełek

Tablica korkowa o rozm. min. 70cm x100 cm. Ramka drewniana
1
lub aluminiowa.
Tablica tekstylna o rozm min. 70cm x100 cm. Ramka drewniana lub
aluminiowa zapewniająca stabilną konstrukcję i jednocześnie niską
2
wagę, można zamontować poziomo lub pionowo, w komplecie
znajduje się zestaw montujący;
Zestaw książeczek dla dzieci. Zestaw powinien zawierać min. 10
1
książek.

9.

Czajnik elektryczny

Elektryczny czajnik. Pojemność min. 1,5 l.

Lp.
1.

10. Zastawa obiadowa dla
12 osób
11. Zestaw sztućców

Ceramiczna zastaw obiadowa dla 12 osób. Zestaw powinien
zawierać min. 12 talerzy małych, 12 talerzy dużych, 12 talerzy
głębokich.
Zestaw sztućców dla 12 osób. Zestaw powinien zawierać 12
łyżeczek, 12 noży, 12 widelcy, 12 łyżek stołowych.

1 zestaw

1
1 zestaw
1 zestaw

12. Szklanki

Szklane szklanki. Pojemność min. 200 ml.

15

13. Krzesła z regulowaną
wysokością

Krzesła z regulowana wysokością.

28

14. Pomoc dydaktyczna
Gąsiennica

Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stwarzająca dziecku
możliwość doskonalenia funkcji percepcyjno-motorycznych.
1
Rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną
i precyzję.

Poduszka
15. rehabilitacyjna do
wypoczynku/mini
gruszka
16. Szary papier

Miękka gruszka wypełniona granulatem, dopasowujące się
kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez
ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości.

6

Szary papier pakowy makulatorowy w rulonie min. 5 kg.

1

17. Papier xero

Biały papier xero.

5 ryz

18. Magiczne kredki

Zestaw kolorowych kredek zawierający 12 kredek Magic oraz
blender do mieszania kolorów.

2

19. Kredki pastele

Pastele olejne, min. 20 kolorów.

5 op.

1

20. Klejarka/pistolet do
kleju
21. Klej do pistoletu
22. Sztaluga malarska

Pistolet do kleju przeznaczony do prac montażowych. Maksymalna
średnica pręta: 11.2-3 mm.

5

Średnica pręta: 11.2-3 mm. Długość 30 cm.

100

Sztaluga trójnożna, 175-185cm, wykonana z litego drewna, dwie
ruchome półki, stabilny i regulowany przechył.

12

Zestaw Farb olejnych zawierający min. 24 kolory farb, pojemność
min. 12ml
Zestaw pędzli
Zestaw zawierający min. 8 pędzli różnych wielkości
malarskich
o różnorodnych rodzajach zakończeń.
Tablica malarska
Tablica malarska wykonana z płyty MDF o grubości min. 3mm,
40x50
pokryta płótnem malarskim uniwersalnie gruntowanym.
Podobrazia bawełniane Podobrazia bawełniane, gruntowane, nadające się do różnych
30x30
technik malarskich - farbami akrylowymi czy olejnymi.
Forma do odlewu
Foremki zawierające różne elementy (np. świąteczne) do odlewów
gipsowego
gipsowych.

23. Farby olejne

12

24.

12

25.
26.
27.

12
12
5

28. Gips do form

Gips modelarski do odlewów gipsowych pakowany po 5 kg.

1

29. Paleta plastikowa
owalna
30. Gra scrabble

Paletka plastikowa owalna, zawierająca min. 10 wgłębień do
mieszania farb. Średnica min 20 cm.

12

Gra pozwalająca układać różne wyrazy.

2

31. Szachy

Gra planszowa rozgrywana przez dwóch graczy na 64-polowej
szachownicy za pomocą pionków-figurek.

5

32. Warcaby

Gra planszowa warcaby.

5

33. Nożyczki

Nożyczki posiadające tytanowe ostrza. Ergonomiczny uchwyt.
Pokryte elastycznym tworzywem sztucznym. Wygodne i lekkie.

12

34. Klej

Klej w sztyfcie.

12

35. Żelazko

Żelazko z funkcją samooczyszczania.

1

36. Kosz do segregacji
odpadów
37. Drabina aluminiowa z
atestem
38. Piłeczki do ping ponga

Plastikowy kosz na śmieci.

3

39. Rakieta do tenisa
stołowego

Rakieta do tenisa stołowego dla młodzieży.

40. Ruchome klocki

41. Szachowy skoczek
duży
42. Pudełko organizer

Drabina aluminiowa 5-stopniowa. Wysokość do podestu: 100 cm.
Wysokość robocza: min. 299 cm.
Piłeczki do tenisa stołowego wykonane z tworzywa sztucznego,
kolor biały.

1
100
10

Kolorowe plastikowe klocki i zębatki pozwalające na stworzenie
mechanizmu napędzających się wzajemnie elementów. Zestaw
1
zawierający 81 różnokolorowych klocków oraz zestaw naklejek.
Gra planszowa dla dwóch osób na wzór i podobieństwo szachów.
Plansza wykonana z drewna posiadająca 64 pola (otwory) oraz 32
skoczki w dwóch kolorach po 16 szt. dla każdego gracza.
1
Do zestawu dołączone 8 szt. dodatkowych skoczków skrzyżnych (2
x 4).
Pudełko do przechowywania różnych rzeczy, wykonane z tworzywa
8
sztucznego.

43. Farby plakatowe

Farby plakatowe min. 12 kolorów.

5

44. Puzzle

Zestaw puzzli min. 500 części

5

2

45. Parawan wysoki

Pokojowy parawan min. 3 skrzydłowy.

46. Materac 2 częściowy
składany

Duży materac rehabilitacyjny 2-częściowy - składany z uchwytami,
przeznaczony do ogólnej rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej.
Chusta animacyjna -spadochron do gier i zabaw zespołowych.
Wykonana z kolorowego i lekkiego materiału. Uchwyty
pozwalające na uczestnictwo w zabawach wielu osobom. Średnica
chusty min. 4 m.
Gotujemy zupę - pomoc dydaktyczna z zestawu linii bambusowej.
Zawartość umieszczona w poręcznej wysokiej tubie nie mniejszej
niż 31 cm z twardej tektury z uchwytem i zamykaną pokrywką z
tworzywa sztucznego, co umożliwi dzieciom szybkie sprzątanie i
utrzymanie porządku. Zawartość 32 bambusowe żetony o średnicy
nie mniejszej niż 3,5 cm. Na każdym żetonie nadruk warzywa. W
całości gry występuje 8 warzyw (pomidor, papryka, marchew,
cebula, ziemniak, pieczarka, groszek, pietruszka) czterokrotnie
powtórzonych.

47. Chusta animacyjna

48. Gra dydaktyczna

49.

Farby do porcelany

50.

Waga szkolna
elektroniczna

51.
52.

Zestaw farb do porcelany, min. 8 kolorów.

Waga elektroniczna nadającą się do stosowania podczas
wykonywania doświadczeń w szkole. Zakres ważenia wagi 0-500
g, działka odczytowa 0,1 g, dokładność ważenia (działka
elementarna) 1 g.
Logopedyczne zabawy – pakiet rozszerzony. Zestaw zawierający
Program komputerowy
kilka programów.
Program komputerowy Układa oddechowy – szkielet człowieka, układ nerwowy.
Baza pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych
metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych
symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami.
Zestaw 100 sztuk drewnianych klocków wykonanych w różnych
kształtach. Klocki przeznaczone są do układania różnego rodzaju
budowli według twórczej inwencji dziecka.

3
10

1

1

15

1

1
3

53.

Lekcjoteka przyrody

54.

Klocki drewniane

55.

Plansza planszowa

Gra planszowa typu chińczyk.

1

56.

Odkurzacz

Odkurzacz elektryczny, workowy, ręczny.

1

57.

Stadion piłkarski

58.

Klocki

Zestaw zawierający piłkarską arenę. Zabawka kształtem
przypomina owalny stadion piłkarski z zieloną murawą, otoczoną
trybunami pełnymi kibiców.
Zabawka posiada dwie bramki, liczydło do odznaczania wyników
meczu. Na stadionie znajdują się gracze w dwóch kolorach
koszulek, przymocowanych do planszy sprężyną oraz dwóch
bramkarzy, których można przesuwać za pomocą dźwigni.

1

2

1

Zestaw składający się min. z 124 różnych elementów, takich jak
koła zębate, walce, korbki.

1

59. Klocki

Zestaw składający się min. z 180 różnych klocków.

1

60. Klocki konstrukcyjne

Zestaw składa się z 84 elementów, przeznaczony dla 1-6
dzieci. Klocki o rozmiarze min. L (min szerokość 35 cm) wykonane
1
z tworzywa miękkiego by nie skaleczyć dziecka i na tyle twardego
by można spokojnie budować duże konstrukcje.

3

61. Klocki Clics Rollerbox Zestaw zawierający 600 elementów. Jedną z jego zalet jest
możliwość adaptacji kół z opakowania do budowania pojazdów.
62. Zestaw do badmintona

1

W zestawie dwie rakiety do badmintona. Materiał: aluminium i stal.
Długość: ok. 65 cm.
3

63. Apteczka pierwszej
pomocy
64. Fartuch ochronny

Przenośna apteczka pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem
odpowiednim dla apteczek.

1

Fartuch ochronny w rozmiarze 4 szt. – S, 6 szt. – M, 3 szt. L

13

65. Znaki drogowe

Znaki drogowe do kształcenia nawyków bezpiecznego poruszania
się po drodze zarówno pojazdami jak i pieszo.
Na drodze, gra dydaktyczna doskonaląca umiejętność bezpiecznego
poruszania się po drodze.
Multimedialny program komputerowy, wspierający nauczycieli
oraz rodziców w radzeniu sobie z wszelkiego rodzaju codziennymi
problemami wychowawczymi. Program obejmuje zarówno
profilaktykę, jak i postępowanie w rozwiązywaniu takich
problemów, jak: przemoc i agresja, problemy emocjonalne,
problemy szkolne.
Gra edukacyjna - Polska wokół symboli narodowych. Zawierająca
karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy.
Płyta DVD z piosenkami różnych wykonawców, zwierająca
propozycje wokalne zarówno w języku polskim jak i angielskim
przenośny komputer wraz z oprogramowaniem o następujących
parametrach minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali,
rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, procesor: Intel® Core™
i7, 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB lub SSD 256GB, napęd optyczny
DVD+/-RW DL, karta graficzna z 2048 MB pamięci RAM,
wbudowane głośniki, czytnik kart pamięci, interfejsy 1 x USB
sieciowe urządzenie wielofunkcyjne współpracujące z komputerem
umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie,
technologia druku laserowa, druk w kolorze, format papieru A4.
wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenie do
projekcji obrazu i emisji dźwięku - tablica interaktywna o
przekątnej min. 65 cali, suchościeralna, dotykowa, powierzchnia
robocza minimum 156x117, gwarancja producenta, możliwość
montażu na stojaku mobilny.

66. Gra edukacyjna

Strategia
67. bezpieczeństwa
uzależnienia
68. Gra edukacyjna
69. Płyty DVD karaoke

70. Laptop z
oprogramowaniem

71. Drukarka

72. Tablica interaktywna

73. Projektor
multimedialny

74. Maszyna do szycia

1
1

1

1
3

1

1

1

interaktywne urządzenie do projekcji obrazu i emisji dźwięku projektor multimedialny z matrycą typu DLP o następujących
parametrach minimalnych: lampa o mocy min. 200, współczynnik
kontrastu: 10000:1, rozdzielczość minimalna: full HD (1920 x 1080),
jasność minimum: 2000 ANSI lumen, zoom optyczny, korekcja
1
pionowa i pozioma, wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście
D-Sub, wejście liniowe audio, złącze USB, głośnik, pilot, gwarancja
producenta. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia:
instrukcja obsługi, kabel D-SUB lub HDMI, kabel zasilający, pilot.
Maszyna z funkcją szycia: Fastrygowanie, Haftowanie, Naszywanie
aplikacji, Obrębianie tkaniny, Obrzucanie, Obszywanie dziurki
1
guzika, Pikowanie, Szycie bielizny, Szycie materiałów
elastycznych, Wszywanie gumy, Wszywanie taśm elastycznych i

4

koronek, Wszywanie zamka błyskawicznego, Wykończenie
nogawek i rękawów. Liczba ściegów min. 18.
75. Aparat fotograficzny

Aparat cyfrowy.

76. Zestaw mebli

Meble wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Zestaw
mebli zawierający szafki otwarte i zamknięte. Długość zestawu min. 1
3 m.

77. Dywan planety

Dywan o rozm. 2m x 3m. z grafiką – planetami.

1

78. Pralka automat

Pralka automatyczna z możliwością załadunku od przodu. Waga
wkładu min. 6 kg.

1

79. Stół trapezowy szkolny Stół trapezowy z jasnym blatem emitującym drewno.
80. Kuchnia elektryczna z
piekarnikiem

81. Kuchenka
mikrofalowa
82. Lustro ścienne do sali
tanecznej zawieszane
83. Fotel obrotowy
84. Biurko
85. Mini wieża

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym o wymiarach ok.:
59,5 x 59,9 x 57,5 cm (SxWxG), Pojemność max. 65 l. Piekarnik
posiadający min. 8 funkcji, sterowanie elektroniczne, emalię łatwo
czyszczącą, drabinki/ teleskopowe.
Wolnostojąca kuchenka mikrofalowa. Klasa energetyczna co
najmniej A++, napięcie 230V, kolor - srebrna lub biała, pojemność
do 25 litrów, sterowanie elektroniczne, podgrzewanie, rozmrażanie,
gotowanie moc mikrofali - min 800W, moc grilla - min 1100W.
Produkt posiadający kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w
języku polskim.
Lustro wyposażone w uchwyty do zamocowania na ścianie.
Wymiary lustra min. 50cm x 160 cm.
Krzesło biurowe z oparciem, podłokietnikami, na kółkach.
Regulowana wysokość.
Biurko wykonane z płyty laminowanej, obrzeże PCV szafki
zamykane drzwiczkami wyposażonymi w zamki z kluczykami i
szuflady z uchwytem, wym. 1300 x 600 x 760 mm.
Zestaw do słuchania muzyki, wolnostojący, z możliwością
odtwarzania płyt CD i słuchania radia FM.

86. Stojak na rowery

Metalowy stojak dla min. 5 rowerów.

87. Lodówka

Szafa chłodnicza, Klasa energetyczna min. A+, Ilość półek min 2
szt. sterowanie mechaniczne.
Drewniane klocki w różnych kolorach, które umożliwiają:
dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych
mianownikach, porównanie ułamków o jednakowym liczniku
lub mianowniku.

88. Ułamki – numero

1

6

1

1

3
1
1
1
3
1

1

89. Kości zestaw

Zestaw kości do gry. Zestaw zawiera 100 kości.

1

90. Pomoc dydaktyczna

Wieża liczb, pomoc matematyczna, która utrwala: znajomość
cyfr, obliczanie prostych działań matematycznych. Drewniane
klocki z cyframi wyposażone w haczyki i bezpieczne sznurki,
którymi operują uczestnicy.

1

5

