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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy materiałów dydaktycznych do punktów i zespołów
przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu „Kompetentne Przedszkolaki”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Materiały dydaktyczne będący przedmiotem dostawy muszą być dostosowane do wymagań
ergonomii i posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty, zgodnie z § 9 ust. 2 i 3
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Lp. NAZWA - OPIS j.m. ilość

1. Piórka logopedyczne kolorowe, zestaw min. 150 szt. zest. 46

2. 
Tablice demonstracyjne  dla dzieci pięcioletnich, Zestaw zawiera min. 24
dwustronnych tablic formatu min. A3 ze zdjęciami przedstawiającymi
środowisko społeczno-przyrodnicze

zest. 46

3. 

Karty matematyczne dla nauczyciela, Zestaw zawiera min. 32 karty
formatu min. A5, zawierają min. po 10 sztuk obrazków roślin, zwierząt,
przedmiotów, karty z zapisami cyfrowymi liczb - ilustrowanymi
odpowiednią ilością elementów

zest. 46

4. 

Alfabet od A do Ż, Zestaw min. 70 kart z literami, dwuznakami i zdjęciami.
Na min. 42 kartach znajdują się kolejne litery alfabetu - drukowane i
pisane (małe i wielkie) oraz dwuznaki. Samogłoski i spółgłoski
wyróżniono kolorem. Litery pisane mają zaznaczone miejsce rozpoczęcia
pisania i kierunek pisania. Karty służą do nauki pisania liter. W zestawie
znajduje się także min. 60 kolorowych zdjęć. Służą do analizy i syntezy
słuchowej słów z głoskami od "A" do "Ż".

zest. 46

5. 
Muzyka i ruch w przedszkolu na cztery pory roku, zestaw zawiera min. 40
scenariuszy zejąć muzyczno-ruchowych w odniesiemiu do pór roku, min.
1 płyta CD, teksty piosenek

zest. 46

6. 
Minigra króliki i marchewka, gra zawiera min. 4 króliki, plansza sadzonek,
kostka, metalowe pudełko. Gra polega na jak najszybszym
doprowadzeniu króliczka do marchewki, wspomaga naukę liczenia

szt. 46

7. 

Gra planszowa: Spacer po lesie, Gra dla dwóch drużyn: Wilków i
Czerwonych Kapturków. Polega na przeprowadzeniu drużyny przez las
aż do domku babci. Po drodze należy zebrać jak najwięcej grzybów oraz
innych owoców lasu po wykonaniu określonych zadań. gra zawiera 2
koszyczki, kartoniki, grzybki, owoce, wym. planszy: ok. 39 x 39 cm

szt. 46
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8. 
Gra planszowa: Grzybobranie, w trakcie gry gracze zbierają grzyby,
muszą wykonywać zabawne zadania opisane na planszy, wym. planszy
ok.. 40 x 30 cm

sz 46

9. Gra: Literka do literki, polega na układaniu z liter wyrazu do obrazka,
zawiera min. 30 obrazków, min. 90 liter sz 46

10. 

Gra planszowa: Unia Europejska,  gracze poznają państwa należące do
Unii, ich lokalizację na kontynencie europejskim oraz nazwy
poszczególnych stolic. Odwiedzając stolice różnych krajów, gracze
zbierają flagi narodowe i zapoznają się z podstawowymi informacjami na
temat każdego z państw.
Zawartość opakowania: dwustronna plansza do gry, min. 4 pionki, kostka
min. 100 kartonowych flag, min. 4 podkładki do układania flag
instrukcja

szt. 46

11. 
Gra planszowa: Kocham cie Polsko, polega na poznaniu polskiej histroii,
geografii, kuchni, piosenki itp. zawiera min. plansza do gry, min. 90 kart,
28 żetonów, 4 kładki, 4 pionki, kostka, klepsydra

szt. 46

12. 

Gra planszowa: Poznajemy Miesiące i Pory Roku, gracze uczą się nazw i
kolejności miesięcy oraz ich związków a porami roku, gra zawiera min.
plansza, 4 pionki, kostka, min. (12x4) tabliczek z nazwami miesięcy, min.
7 tabliczek z nazwami dni tygodnia,

szt. 46

13. 

Gra planszowa: Dni tygodnia. Gracze poruszają się pionkami po polach
oznaczających dni tygodnia, losują karty z poleceniem i układają puzzle.
Zawartość gry: plansza do gry, min.  4 pionki, kostka do gry, min. 60 kart,
puzzle min. 4x7 szt.

szt. 46

14. Liczydło 10-rzędowe, drewnine,  min. 5 kolorów, w każdym rzędzie 5
korali w jedmym kolorze i 5 w innym, wym. min. 18x30 cm szt. 138

15. 
Globus wyróżnia się dużą dokładnością narysowanych zwierząt oraz
żywą kolorystyką,  średnica min. 22cm, wys. min. 30cm. Dołączona
książeczka z opisami min. 270 zwierząt

szt. 46

16. Lupa, powiększenie min. 2x, długość min. 13cm szt. 460

17. Zestaw zabawek do piaskownicy, zawiera min. 7 elementów m.in.:
wiaderko, grabki, łopatka, foremki zest. 46

18. Łopatki do piasku, wytrzymałe, dł. Min. 50 cm szt. 230

19. Piłka do nogi gumowa, mocna, śr. ok. 20cm szt. 92

20. Piłka nadmuchiwana plażowa, śr. ok. 40 cm szt. 92

21. Metr krawiecki 150 cm szt. 230

22. Metr stolarski 100 cm szt. 92

23. Patyczki do liczenia, zestaw zawiera min. 1000szt. w dziesięciu kolorach
patyczków o dł. min. 5cm zest. 46

24. Szablony dla chłopców, zestaw zawiera min. 8 szablonów różnych
pojazdów w pozytywnie i negatywie zest. 46

25. Szablony dla dziewczynek, zestaw zawiera min. 8 szablonów różnych
sylwetek np. psa, kota itp. w pozytywnie i negatywie zest. 46
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26. 
Gra: Nogi stonogi. Nauka prostego liczenia i poznawania kolorów. Gra
polega na zdobyciu jak najwięcej butów dla swoich stonóg w określonych
kolorach.

szt. 46

27. 
Historyjki piosenkowo-obrazkowe, zestaw w teczce zawiera min. 20
historyjek obrazkowych, płyty CD z piosenkami, do których historyjki te
stanowią ilustrację, zeszyt A5 8 stron,

zest. 46

28. 

Historyjki obrazkowe 4 elementowe. Każda historyjka składa się z 4
obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
plastykowych kieszonek. Zestaw w teczce zawiera min. 20 kolorowych
kart, plastikowe kieszonki, zeszyt A5 8 stron  

zest. 46

29. 

Historyjki obrazkowe 6 elementowe. Każda historyjka składa się z 6
obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
plastykowych kieszonek. Zestaw w teczce zawiera min. 20 kolorowych
kart, plastikowe kieszonki, zeszyt A5 8 stron

zest. 46

30. 

Historyjki obrazkowe 8 elementowe. Każda historyjka składa się z 8
obrazków, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
plastykowych kieszonek. Zestaw w teczce zawiera min. 20 kolorowych
kart, plastikowe kieszonki, zeszyt A5 8 stron

zest. 46

31. 

Kuchenka z tworzywa sztucznego, otwierany piekarnik, ruchome
pokrętła,  zestaw zawiera różne kolorowe akcesoria kuchenne m.in.:
patelnia, pokrywka, czajnik, sztućce, talerze, kubki. Wysokość kuchenki
min. 70 cm

zest. 46

32. Duży samochód: Straż pożarna, posiada ruchome elementy podwozia, z
wyciąganą drabiną, długość min. 50 cm, wysokość min. 30 cm szt. 46

33. Traktor z przyczepą, posiada ruchome elementy podwozia, długość min.
36 cm, wysokość ok. 15cm szt. 46

34. 
Zestaw małych pojazdów. Różne modele środków transportu min.:
ciuchcia bagażówka, wyścigówka, przyczepa, beczkowóz, dźwig i inne.
Auta można ze sobą łączyć za pomocą zaczepów, min. 18 sztuk

zest. 46

35. Zestaw owoców  plastikowych, m.in.: pomarańcze, cytryny, jabłka,
banany, gruszki, morele itp. - min. 45 sztuk w zestawie zest. 46

36. Zestaw warzyw plastikowych, m.in.: pomidowy, cebule, papryki, pory,
ziemniaki, marchewki itp.  - min. 45 sztuk w zestawie zest. 46

37. 
Plastikowe figurki przedstawiające realne zwierzątka domowe. Zestaw
zawiera min. 7 różnych zwierząt m.in.: kura, świnia, owca, baran, krowa,
koń o wym. kura ok. 4cm, pozostałe ok. 10cm

zest. 46

38. 
Plastikowe figurki przedstawiające realne zwierzątka  leśne. Zestaw
zawiera min. 7 różnych zwierząt m.in.: wilk, łoś, lis, wiewiórka, sarna,
borsuk, jeleń o wym. małe zwierzątka ok. 4cm, pozostałe ok. 10cm

zest. 46

39. 
Plastikowe figurki przedstawiające realne zwierzątka egzotyczne. Zestaw
zawiera min. 7 różnych zwierząt m.in.: słoń, tygrys, lew, zebra, żyrafa,
kangur o wym. ok. 10-14cm

zest. 46

40. 
Pojemnik na zabawki min. 30l z zamykaną pokrywą. Wykonany z
mocnego tworzywa sztucznego, z płaską  pokrywką tak aby nakładac
jeden na drugi, bez kółek

szt. 92

41. Papierowe banknoty. Zestaw zawiera min. 5 nominałów (10, 20, 50, 100,
200zł.) po min. 25szt., wymiary zbliżone do oryginalnych banknotów zest. 46

42. Monety. Zestaw zawiera plastikowe kopie bilonów złotówek, średnica od
1,5 do 2,5cm zest. 46
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43. Gwizdek drewniany, kolorowy w kształcie ptaszka, wymiary min. 9 x 5 cm szt. 46

44. Trójkąt muzyczny o boku min. 10 cm, pręt do uderzania szt. 230

45. Talerze duże z miedzi, średnica min. 15 cm para 46

46. Dzwoneczki z uchwytem, min. 5 dzwoneczków umieszczonych na
plastikowym pasku połączonym drewnianym uchwytem, wym. min. 10 cm szt. 230

47. Tamburyn okrągły, ze sklejki, min. 5 oar talerzyków, średnica min. 20cm szt. 46

48. Bębenek o średnicy min. 20 cm z naturalnym naciągiem  - z pałeczką,
drewniany szt. 230

UWAGI:

• Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu
pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena
jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

• Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał przykładowo
nazwę handlową (nazwę producenta, typ produktu), tym samym określił
minimalne dopuszczalne parametry oferowanego asortymentu, to w tym zakresie
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych,
tj. obejmuj ących towary innych producentów, o innej nazwie handlowej, które
posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe od asortymentu
wskazanego przez Zamawiającego.

• Ilość poszczególnego asortymentu dostarczonego do 1 punktu/zespołu
przedszkolnego: należy podzielić ilość w każdej pozycji przez 46

• Zamawiający wraz z umową przekaże Wykonawcy protokoły odbioru dla każdego
punktu przedszkolnego.


