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załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego Nr 2/2013  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA  

Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do miejsca zabaw należy dostarczyć do Publicznej Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przełęk, Przełęk 15, 48-303 Nysa. 

Wykaz pomocy: 

l.p. nr kat. nazwa towaru opis 
ilość 

szt/kpl 

I Duże i miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych 

1 
 

Zestaw 2 

Kolorowy 11- 13-elementowy zestaw 
piankowych klocków do kreatywnych zabaw 

konstrukcyjnych i tematycznych. Pokryte 

trwałym i łatwym w utrzymaniu czystości 

gładkim materiałem  wysokiej jakości. 

1kpl 

II Miękkie piłki 

2 
 

Piłka z kolcami śr. 85 cm 1szt 

3 
 

Piłka śr. 45 x 90 cm wym. śr.  45 x 90 cm 1szt 

4 
 

Piłki skaczące HOP  śr. 60cm i 

50cm 

Piłki skaczące z wygodnym uchwytem śr. 60cm 

i 50cm 
po 1szt 

5 
 

Piłeczki do masażu. Zestaw 
4 szt.: 2 twarde o śr. 8 cm i 10 cm 2 miękkie o 
śr. 8 cm i 10 cm 2 miękkie 

2kpl 

6 
 

Piłeczki emocje 
uczą wyrażania i odczytywania uczuć, kpl  6 

szt. 
1kpl 

7 
 

Pompka do piłek 
do każdego rodzaju piłek w zestawie dwie igły: 
metalowa i plastikowa 

1szt 

III Tory przeszkód 

7 
 

Równoważnia 4-ro zaczepowa 

5 desek o wym. 100 x 9 x 2 cm 6 cegieł o 4 

sworzniach łączących 2 deski o wym. 18 x 14 x 
5 cm 

1kpl 

8 
 

Płotki - tor przeszkód 

Zestaw kolorowych płotków do zabaw 

ruchowych, tworzenia torów z przeszkodami. 
Płotki nie przewracają się, gdy zostaną 

poruszone w trakcie skoku. wym. najniższego: 

szer. 66 cm, wys. 19 cm; najwyższego: szer. 66 

cm, wys. 35 cm, 4 szt. 

1kpl 

9 
 

Piankowy tor przeszkód 

Figury wytworzone są z lekkich grubych 

piankowych rur. W skład kompletu wchodzi 5 

podstawowych kształtów i 5 par podstawek. 
Zestaw służy do zabaw ruchowych w sali lub na 

boisku. Umożliwia tworzenia nowych torów z 

przeszkodami. 

1kpl 

10 
 

Znaki drogowe 
Zestaw przenośnych znaków drogowych często 
spotykanych na ulicy przy pomocy których 

można przeprowadzić zajęcia z wychowania 

1kpl 



2 
 

komunikacyjnego, wym. 85 x 32 cm; 12 

znaków 

IV Materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej 

11 
 

Skakanki 
skakanki sznurkowe z zabawnymi drewnianymi 

uchwytami w formie zwierzątek dł. 2,22 m; 
4szt 

12 
 

Duże jojo 
wym. 20 cm na dwóch linkach z czterema 
uchwytami 

2szt 

13 
 

Różdżka z piłeczką 
Piłeczka na lince przytwierdzona do różdżki dł. 

38 cm śr. piłki 6,5 cm 
2szt 

14 
 

Gra zręcznościowa 

Gry zręcznościowe dla grupy dzieci – ćwiczą 
zwinność i precyzję. Podobne w budowie ale 

oparte na dwóch zasadach: rzut piłeczką do celu 

oraz rzut obręczą tak by trafić na trzpień. 

Wykonane z plastiku. wym. 56 cm 

2kpl 

15 
 

Gra zręcznościowa 

Gra zręcznościowa do zabaw indywidualnych 

bądź w parach. Odbijanie piłeczki i łapanie w 

siatkę wymaga umiejętności szybkiego 
reagowania. 2 siatki z plastikowymi 

uchwytami; piłeczka 

1kpl 

16 
 

Gra w Klasy z pianki 

Po złożeniu wszystkich elementów otrzymamy 

chodniczek w formie znanej i lubianej gry w 
klasy. Nieograniczone brzegi elementów 

pozwalają na dowolne łączenie ich ze sobą po 

to by stworzyć własne gry. Zestaw pozwala na 
ułożenie maty do zabaw i ćwiczeń. Wielkość i 

forma gry umożliwiają wykorzystanie jej w 

pokoju sali zabaw i w ogrodzie. 12 szt. o wym. 

30 cm; 4 krążki 

1kpl 

17 
 

Dort - rzutki 
Bezpieczne, zaokrąglone końcówki. Tarcza śr. 

42 cm 
1kpl 

18 
 

Puszki dźwiękowe 

4 pary dźwiękowych puszek wykonanych z 

lakierowanego drewna co chroni je przed 
zabrudzeniem. Zadaniem dziecka jest 

odszukanie i dobranie do siebie odpowiednich 

par. Przy każdej puszce zamontowany jest 
wygodny uchwyt w postaci czerwonej kulki. 

Całość umieszczona została w drewnianej 

podstawie. - wym. podstawy 29 x 15,5 x 2,3 cm 

- wym. puszek: 6,7 x 6,7 x 4,7 cm 

2kpl 

19 
 

Gra logiczna Kolorowy kod 

Gra polega na wybraniu z książeczki jednego ze 

stu zadań – układanek (kodów) o różnym 

stopniu trudności. od 5 lat. 

1kpl 

20 
 

Dysk sensoryczny 

Dysk którego objętość może być regulowana 

ilością powietrza. Do zabaw ruchowych jak i 

podkładania do siedzenia i leżenia. Specjalne 

wypustki pobudzają zmysł dotyku wspomagają 
ćwiczenia rehabilitacyjne. śr. 32 cm 

3szt 

21 
 

Piłkarzyki 

Korpus stołu piłkarzyków wykonany jest z 

wysokogatunkowego drewna i wysokiej jakości 
utwardzanej płyty MDF pokryty warstwą 

laminatu odpornego na ścieranie. Stół posiada 

wygodne otwory z tyłu bramek do wyciągania 

piłeczki po strzeleniu gola.  wymiary całkowite: 

1szt 



3 
 

długość: 125 cm; szerokość: 101 cm z 

prowadnicami (bez prowadnic 61 cm); 

wysokość: 79 cm Wymiary pola gry: długość: 
105 cm; szerokość: 58 cm Wymiary po 

spakowaniu: długość: 124,5 cm; szerokość: 60 

5 cm; wysokość: 12 cm Pozostałe dane 
techniczne: piłeczki o średnicy 30 mm; 

szerokość ścianki: 15 mm; materiał: 

laminowana płyta MDF; 2 poprzeczki 

stabilizujące konstrukcje; kolor: czarny; 
regulowana wysokość nóg; 2 manualne liczniki 

na gole; otwory do wrzucania piłek po obu 

stronach boiska; przeciwpoślizgowe gumowane 
uchwyty; prowadnice o grubości 13 mm 

wykonane ze stali chromowanej; waga: ok 24 

kg 

V Klocki 

21 
 

Klocki drewniane kolorowe 100 100 szt, wym. 2,5 do 3 cm 1kpl 

22 
 

Szalona wieża 
gra składa się 58 klocków: 6 czerwonych, 12 
niebieskich i 40 naturalnych; od 5 lat 

1kpl 

23 
 

Klocki skręcone 

Zestaw śrub nakrętek oraz listew i klocków z 

otworami. Wszystkie elementy wykonane z 

kolorowego tworzywa łatwe w montażu i 
konstrukcji maszyn oraz zwierząt. Dobry do 

ćwiczeń usprawniających manipulowanie i 

twórcze myślenie. 76 szt.; wym. od 2 do 12,8 
cm 

1kpl 

24 
 

Duże klocki 

Zestaw dużych klocków w kształcie cegieł. 

Klocki umożliwiają budowanie wyjątkowo 

dużych konstrukcji. Klocki łączą się ze sobą w 
tradycyjny sposób. 32 dużych (dł. 23 cm) i 16 

małych (12 cm) elem. 

1kpl 

25 
 

Plastikowa mozaika 

Geometryczne kształty z tworzywa.  6 kolorów; 

ok. 250 elem.; wym. od 2,5 cm do 5 cm; 
grubość 0,5 cm 

1kpl 

VI Zabawki dydaktyczne 

26 
 

Gra "Super farmer" 

Jesteś farmerem hodujesz zwierzęta. Twoje 
stado wciąż rośnie. Ale musisz uważać! W 

okolicy grasują lis i wilk. Twoje zwierzęta 

mogą stać się dla nich cennym łupem… Zbierz 
stado i zostań superfarmerem. wym. 27 x 19 x 3 

6 cm; od 7 lat; 2–6 graczy 

1szt 

27 
 

Gra "Symetria" 

Czy dwie części jednego obrazu są identyczne? 

Czy strona lewa jest taka sama jak strona 
prawa? Ta układanka obrazkowa pozwoli. W 

zestawie znajduje się wiele obrazków a każdy z 

nich podzielony jest na dwie części 

1szt 

28 
 

Gra "Zgadnij kto to?" 

Gra polega na odgadywaniu jaką postać wybrał 
przeciwnik. Gra rozwija spostrzegawczość 

umiejętność zapamiętywania i kojarzenia. 

Jedno przemyślane pytanie może 
wyeliminować kilka postaci za jednym razem. 

1szt 



4 
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Grać można w dowolnym miejscu dzięki 

specjalnej rozkładanej planszy. 2 plansze; 2 

arkusze z postaciami; 4 podpórki; od 6 lat 

29 
 

Gra "Rola sygnalizatora" 

Książka z prawdziwym sygnalizatorem 

świetlnym. Trzeba pomóc zwierzakom w 

wykonaniu przeróżnych manewrów drogowych, 

zapalając dla nich odpowiednie światło. 
Wskazówki kryją się w wierszyku 

pozwalającym zapamiętać podstawowe 

przepisy drogowe. Do książki dołączone są 3 
autka, którymi maluchy mogą przemierzać ulice 

i radzić sobie z drogowymi wyzwaniami. 12 

stron, wym. 220 x 250 mm 

2szt 

30 
 

Dydaktyczne karty - 5 zmysłów 

formie lakierowanych kart połączonych w 
książeczkę pozwala dziecku zapoznać się z 5 

zmysłami oraz poznać różnicę między nimi. 

Dziecko przyporządkowuje dany przedmiot do 
zmysłów. Istnieje możliwość wpisania 

własnego słownictwa w pustych okienkach pod 

obrazkiem. wym. 28,5 x 10,5 cm 

1kpl 

31 
 

Gdzie jest moja mama? - 

układanka dydaktyczna 

zawartość: 4 tablice przedstawiające małe 
zwierzątka oraz 24 karty z wizerunkiem 

dorosłych zwierząt; od 2 lat 

1kpl 

32 
 

Makatka "Drzewo na 4 pory roku" 

Drzewko wykonane z miękkiej pianki pokrytej 
kolorowym filcem to również idealne miejsce 

do ekspozycji dziecięcych prac plastycznych. 

Inspirowane kontaktem z przyrodą papierowe 

ptaki dekorowane wydzierankami owoce czy 
bibułkowe kwiaty z pewnością rozwiną 

zainteresowania przyrodnicze uczniów i 

przedszkolaków oraz wspaniale ozdobią 
drzewko czterech pór roku. 1 szt.; wym. 130 x 

80 cm 39 elementów ruchomych 

1kpl 

VII Drabinki 

33 
 

Drabinki półokrągłe 

Zestawy gimnastyczne w formie prostych i 

zaokrąglonych drabinek wykonanych z 

tworzywa. Doskonałe do zabaw w sali oraz na 

podwórku. Umożliwiają budowanie torów 
przeszkód oraz konstrukcji wspinaczkowych 

służących pokonywaniu wysokości. 4 drabinki 

po złożeniu w koło śr. 132 cm wys. 40 cm 

1kpl 


