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Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ”     Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 2017 r. 
Anna Mazur 

ul. ppłk. Srogiego 1 
28-100 Busko-Zdrój 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur kieruje prośbę o przesłanie ofert na 
dostawę do przedszkola POMOCY ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci 
w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” - Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do przedszkola POMOCY DYDAKTYCZNYCH 
i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” 
realizowanego w okresie 01.07.2017 do 31.08.2018 - Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej według poniższego zestawienia: 

CZĘŚĆ I – POMOCE ZUŻYWALNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 

„WYPRAWKA” klej uniwersalny, temper 6 kolorów, papier rysunkowy biały, 
plastelina, butelki z dozownikiem, karton A3 kolorowy, papier 
rysunkowy A3, brystol biały A3, pędzel okrągły, pedzle płaskie, 
pompony, folia piankowa, dziurkacz z 4 wkładami, pasy papieru, 
bibuła krowa, bibuła tygrys, bibuła leopard, bibuła karbowana, 
tektura falista różne kolory, teczki, kredki, kolorowe oczka, 
nożyczki, kredki świecowe grube, bibuła gładka, papier 
wycinankowy, druciki kreatywne 

25 

2. BRYSTOL format 50X70, 25 kolorów 2 

3. FLAMASTRY z nietoksycznym tuszem, 12 kolorów, 12 szt. w opakowaniu 25 

4. FARBY AKWARELOWE zmywalne, bezpieczne dla alergików i astmatyków, 12 kolorów  5 

5. 
FARBY Z PIECZĄTKAMI do malowania palcami lub robienia pieczątek, w 10 kolorach, 

żelowa konsystencja farby, piankowa pieczątka każda inna, farby 
nietoksyczne, bezpieczne dla alergików 

3 

6. 
KRĘPINA gramatura 180 g, wymiary 250x50, po 2 szt każdego koloru kolor: 

biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, różowy, fioletowy, 
brązowy, czarny, pomarańczowy 

5 

7. 
PAPIER KSERO format A4, liczba arkuszy: 500, gramatura 80g/m2, białość: 140-

153 
13 
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8. TAŚMA KLEJĄCA rozmiar 18x20 mm 25 

9. TAŚMA DWUSTRONNA szer. 5 cm 3 

10. 
KLEJ W SZTYFCIE ok. 20Vg, nie zawiera rozpuszczalników syntetycznych, bezpieczny 

dla alergików 
25 

11. KOLOROWA TAPETA zima, 121X360 1 

12. PŁATKI KOSMETYCZNE okrągłe, 100-120 szt. w opakowaniu 5 

13. PATYCZKI DO USZU 100 szt. w opakowaniu 5 

14. CELAFON zestaw 6 rolek 2 

15. BANER BIALY BANER DO SAMODZIELNEGO OZDOBIENIA 2 

16. TEMPERÓWKA podwójna, z metalu  10 

CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. KSIĄŻKI, BAJKI bajki w ilustracjach  2 

2. 
KSIĄŻKI, BAJKI wierszyki przytulanki- publikacja prezentująca zabawy bazujące na 

naturalnej aktywności dzieci 
1 

3. 
KSIĄŻKI, BAJKI historyjki obrazkowe, np. sekwencje zdarzeń, historie obrazkowe 

w domu, kolejność zdarzeń, odpowiedzialność, i co później 
5 

4. KSIĄŻKI, BAJKI wielki podręcznik scenariuszy 1 

5. KSIĄŻKI, BAJKI książki audio 4 

6. KSIĄŻKI, BAJKI wyliczanki rymowanki 2 

7. KSIĄŻKI, BAJKI dźwiękowe opowieści 1 

8. 
BAJKI GRAJKI bajki muzyczne na płytach CD, których bohaterowie mają 

użyczone głosy  
8 

9. MOZAIKI KOLOROWE mozaika geometryczna z podstawa i siatka 5 

10. MOZAIKI KOLOROWE mozaika w drewnianym pudelku- figury i kształty magnetyczne  2 

11. GRY DZWIĘKOWE 42 instrumenty muzyczne w zestawie z szafką 1 

12. GRY EDUKACYJNE puzzle edukacyjne: wiosna ,lato, jesień, zima; puzzle  4 

13. GRY EDUKACYJNE puzzle miękkie różne tematy 3 

14. GRY EDUKACYJNE puzzle drewniane, 4 sztuki w komplecie 2 

15. GRY EDUKACYJNE kostka z kieszonkami 2 

16. 

UKŁADANKI 
(GEOMERTYCZNE, 
PRZESTRZENNE I INNE) 

puzzle zawody, układanka obrazkowa gdzie kto mieszka, 
układanka gdzie jest moja mama, ślady i faktury zwierząt, 
układanka małe, większe, największe, puzzle zwierzaki i ich 
przysmaki, puzzle dopasuj kolorami, układanka zabawne kształty 

8 
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CZĘŚĆ III – ZABAWKI 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 

LALKI lalka interaktywna, dł. ok. 40 cm, gumowe rączki, nóżki, buzia. 
Ubrana, wydaje dźwięki (przykładowe: płacze, śmieje się, mówi, 
śpiewa), lalka z akcesoriami (przykładowe: butelka, nocnik, 
smartfon, zestaw lekarza, zestaw fryzjerski) certyfikaty, atesty 

5 

2. 
LALKI lalka niemowlę, ubrana, niemowlęce ubranko, gumowa, bez 

włosów dł ok. 35 cm, certyfikaty, atesty 
2 

3. 
LALKI typ Barbie, ubrane, solidne wykonanie, długość ok. 30cm, 

certyfikaty, atesty 
3 

4. 

SAMOCHODY samochód duża laweta, mieści w sobie dodatkowe sportowe 
samochodziki (mogą być dodatkowo w zestawie), opuszczana 
rampa pozwalająca na umieszczenie pojazdów wewnątrz, duże 
koła, wymiary ok. 70cm długość, opinie, atesty 

1 

5. 
SAMOCHODY duży samochód ciężarowy z odpinaną przyczepą, opuszczane 

burty, Drugość całkowita zestawu ok 85 cm, wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego, opinie, atesty 

1 

6. 

SAMOCHODY duży samochód - holownik wyposażony w dodatkowy pojazd (np. 
walec, ładowarka) długość całkowita pojazdu ok. 94 cm., posiada 
ruchomy podjazd, naczepa odczepiana, wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego, opinie, atesty 

1 

7. 

SAMOCHODY samochód - duża wywrotka, szerokie, duże koła ułatwią 
podróżowanie samochodem po różnego typu nawierzchniach, 
opuszczana skrzynia ładunkowa, można łatwo opróżnić jej 
zawartość, długość ok 70 cm, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, opinie, atesty  

1 

8. 
SAMOCHODY samochód policyjny, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, gumowe opony, opinie, atesty, długość ok. 25- 30 cm 
2 

9. 
SAMOCHODY samochód straż pożarna, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, rozsuwana drabina, długość samochodu ok. 30-40 cm, 
opinie atesty 

2 

10. 
SAMOCHODY samochód ambulans, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, gumowe opony, opinie, atesty, długość ok. 25- 30 cm 
2 

11. 

KLOCKI klocki wafle - z tworzywa sztucznego, w łatwy sposób łączą się ze 
sobą lub mogą być łączone z podstawą, możliwość tworzenia 
niezliczonych konstrukcji, są kompatybilne, co pozwala łączyć 
zestawy ze sobą, wym. klocka ok 10 x 10 x 1 cm, ilość elementów 
ok. 200 szt. , różne kształty, wiejskie zwierzątka, produkowane z 
najwyższej jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1 

12. 

KLOCKI klocki wafle z tworzywa sztucznego, w łatwy sposób łączą się ze 
sobą lub mogą być łączone z podstawą, możliwość tworzenia 
niezliczonych konstrukcji, są kompatybilne, co pozwala łączyć 
zestawy ze sobą, wym. klocka 10 x 10 x 1 cm, ilość elementów ok. 
170 szt., standardowe kształty, produkowane z najwyższej jakości 
materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości 
zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1 
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13. 

KLOCKI drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na 
wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle, dziecko podczas 
zabawy kształtuje precyzję rączek a także poprawia koordynację 
wzrokowo-ruchową, uczy się rozpoznawania kształtów i kolorów.  
zestaw zawiera ok. 100 kolorowych klocków w różnych kształtach. 
Całość zapakowana jest w wiaderko. Klocki produkowane z 
najwyższej jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa.  

1 

14. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne - słomki klocki z tworzywa sztucznego oraz 
łączników, pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie słomek 
ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form - od płaskich figur po 
duże, bardzo skomplikowane konstrukcje. Elementy zestawu 
umieszczone są w pudełku z rączką, wykonanym z tworzywa 
sztucznego, produkowane z najwyższej jakości materiałów i 
spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości zabawek i 
testów bezpieczeństwa. 

1 

15. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne - figury w kształcie trójkątów, czworokątów, 
pięciokątów i sześciokątów foremnych, pozwalają na tworzenie 
konstrukcji, pozwalają na budowanie brył, ok. 180 szt. • wym. Ok. 
4 x 4 cm oraz 4,5 x 4,5 cm, produkowane z najwyższej jakości 
materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości 
zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1 

16. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne płatki śniegu w różnych kształtach i kolorach, 
w plastikowym pojemniku z rączką, budowanie z klocków pobudza 
dziecięcą wyobraźnię i rozwija kreatywność, w zestawie 
obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości ich 
złożenia, ok  340 elem. o śr. ok 4 cm, produkowane z najwyższej 
jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze standardy 
jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1 

17. 

KLOCKI duże klocki, dzięki którym można budować i  wysokie wieże,  
zamki lub cokolwiek, co dziecku przyjdzie do głowy, duże klocki, 
które pozwolą dziecku szybko zobaczyć efekty swojej pracy, ok 
150 elementów, produkowane z najwyższej jakości materiałów i 
spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości zabawek i 
testów bezpieczeństwa. 

2 

18. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne Clics, charakterystyczny sposób łączenia daje 
możliwość budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych 
konstrukcji, wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe, 
instrukcja budowy. wym. klocka ok 5 x 5 cm, zestaw ok. 260 
klocków, akcesoria, produkowane z najwyższej jakości materiałów 
i spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości zabawek i 
testów bezpieczeństwa. 

1 

19. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne puzzle w różnych kształtach i kolorach, 
wyposażenie: obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe 
możliwości ich złożenia, pudełko do przechowywania, ok. 300 
elem. o wym. od ok. 3 x 3 do 3 x 6 cm, produkowane z najwyższej 
jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze standardy 
jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1 
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20. 

ZESTAW MAŁY LEKARZ zestaw powinien zawierać np.: stetoskop, lusterko 
laryngologiczne, zacisk, nożyczki, pęsetę, strzykawkę, okulary, 
plakietkę, słoiczek z lekiem, termometr, walizkę. Zestaw powinien 
być wykonany z wysokiej jakości, materiałów, bezpieczny dla 
dzieci. 

3 

21. 

ZESTAW MAŁY 
BUDOWNICZY 

zestaw zawiera np.: piłę, klucz francuski, młotek, śrubokręt, stół 
warsztatowy, imadło, młotek, klucz francuski, śrubokręt, wózek na 
kółkach, wiaderko, inne akcesoria (śrubki, nakrętki itp.),kask, 
skrzynka na narzędzia, wiertarka, piła,. Zestaw wykonany z 
wysokiej jakości, materiałów, bezpieczny dla dzieci 

3 

22. 

ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA  

zestaw zawiera po kubki, talerze, widelce, noże, łyżeczki, gąbka, 
patelnia, cedzak, łopatka, łyżka, pokrywka, garnek, dodatkowo 
suszarka na naczynia, wym. akcesoriów ok. 5-13 cm. Zestaw 
wykonany z wysokiej jakości materiałów, bezpieczny dla dzieci 

1 

23. 

ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA 

zestaw zawiera: kuchnie z dwoma palnikami i otwieranym 
piekarnikiem, ruchome pokrętła, wys. ok 90 cm, akcesoria: czajnik 
z pokrywką, garnek z pokrywką, patelnia, filiżanki, solniczka, 
talerzyki, sztućce. Zestaw wykonany z wysokiej jakości materiałów, 
bezpieczny dla dzieci 

1 

24. 
ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA 

zestaw zawiera: kubki, łyżeczki • talerzyki • dzbanek do kawy • 
kubek na śmietankę • cukierniczka • wys. elem. do 18 cm, Zestaw 
wykonany z wysokiej jakości, materiałów, bezpieczny dla dzieci 

1 

25. MASKOTKI 
miś pluszowy duży ok. 60 cm. wykonany jest z bardzo 
przyjemnego w dotyku pluszu. Zabawka spełnia wszelkie normy 
Unijne i jest bezpieczna. 2 komplety tych samych maskotek 

5 

26. 

MASKOTKI maskotki przytulanki zwierzątka np. kotek, piesek, konik, miś, 
sowa, wykonany jest z bardzo przyjemnego w dotyku pluszu. 
Zabawka spełnia wszelkie normy Unijne i jest bezpieczna. 
Wysokość ok. 25 cm, 2 komplety takich samych maskotek 

5 

27. 

MASKOTKI maskotki - postacie z bajek, np. Myszka Miki, Minnie, Pluto, Kubuś 
Puchatek, Tygrys, Minionek, Pokemon, Olaf, Świnka Peppa, świnka 
Jacek, Masza, Niedźwiedź, Psi Patrol, My Little Pony,  wykonane są 
z bardzo przyjemnego w dotyku pluszu. Maskotki mogą wydawać 
dźwięki, spełniają wszelkie normy Unijne i są bezpieczna dla dzieci. 
Wysokość ok 30 cm, 2 komplety takich samych maskotek 

5 

28. 

AKCESORIA DLA LALEK różne zestawy zawierające np. 1) wanienkę, buteleczkę, smoczek, 
lusterko, itp., 2) buteleczkę, smoczek, pieluszkę, kocyk, smycz do 
smoczka, uroczą obręcz / zabawkę do kocyka, 2 pojemniczki na 
kosmetyki, itp, 3) torebka, skarpetki, śliniaczek, talerzyk z 
przegródkami, sztućce, pudełko na puder itp.  wykonany z 
wysokiej  jakości materiałów i spełniających wszystkie 
najważniejsze standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

5 

29. 

FARMA ZE 
ZWIERZĘTAMI 

w skład zestawy wchodzą zwierzęta: np. koń, krowa, koza, owca, 
kura, kaczka, indyk, zagroda, budynek, itp. wszystkie elementy 
wykonane zostały z wytrzymałego i bardzo elastycznego materiału 
spełniający wszystkie najważniejsze standardy jakości zabawek i 
testów bezpieczeństwa. 

2 

30. 
KOLEJKA Z TORAMI  zestaw zawiera w sobie liczne zakręty, skrzyżowania i wiadukty, co 

umożliwia układanie tras w różne kształty, dodatkowo 
2 
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wyposażone w pojazdy. Zestawy można ze sobą łączyć, wiele 
możliwości składania. Wykonany  z wysokiej  jakości materiałów i 
spełniających wszystkie najważniejsze standardy jakości zabawek i 
testów bezpieczeństwa.  

 

CZĘŚĆ IV – KSIĄŻECZKI SENSORYCZNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 

KSIĄŻECZKI 
SENSORYCZNE 

co najmniej 12 różnych wzorów książeczek wykorzystujących 
różne materiały i tworzywa stymulujące zmysł dotyku o różnych 
strukturach i fakturach – prążki, paski, materiały gładkie, śliskie, 
szorstkie z przedmiotami twardymi, miękkimi, puszystymi, 
zawierające karty, na których można  coś przepleść, przełożyć np. 
labirynt, przewlekanie myszek w serze. Każda strona powinna 
nieść ze sobą jakąś naukę. np. kółko i krzyżyk, układanie wieży, 
szeregowanie od największego do najmniejszego,  dobieranie wg 
koloru, figurek,  kształtów, przeliczanie elementów, składanie 
obrazka w całość,  zasuwanie suwaka, sznurowanie buta, 
przypinanie nap, zapinanie guzików, pasków itd. 

25 

 

CZĘŚĆ V – DEKORACJE NA ŚCIANĘ 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 

DEKORACJE NA ŚCIANĘ dekoracje interaktywne na ściany, zawierające ruchome elementy 
dotykowe, wydające dźwięki, fakturowe elementy dekoracyjne, 
sensoryczne przedmioty, zapraszające dzieci do zabawy, a 
jednocześnie pozwalające na polisensoryczne doznania różnych 
faktur, rozwijające małą motorykę, służące do stymulowania 
zmysłu dotyku, słuchu oraz wzroku 

5 

 
CZĘŚĆ VI – DYWANY 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 

DYWANY dywan jednokolorowy (1szt.) i dywan z nadrukiem w dziecięce 
wzory i kolory (1szt.) z możliwością wykorzystania w zabawie 
edukacyjnej. Przędza syntetyczna, termicznie stabilizowana, z 
efektem typu frise. Tkany maszynowo. Posiadający atest 
higieniczny PZH i certyfikat trudnopalności. Wysokość runa ok. 8 
mm. Wymiary: 1) 4 x 5 m, 2) 4 x 3 m. 

2 
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CZĘŚĆ VII – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. ZESTAW START UP 
zestaw zawierający plakaty, gry, scenariusze zajęć oraz nagrania i 
inne przydatne rzeczy do nauki języka angielskiego dzieci 

1 

2. BAJKI  bajki do wykorzystania do nauki języka angielskiego 2 

3. UKŁADANKI, GRY 
puzzle przeciwieństwa, duże plansze: gdzie jest piesek, gra co 
gdzie jest, domino: zwierzęta 

4 

 
CZĘŚĆ VIII – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJEĆ Z LOGOPEDĄ 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 
ZESTAW DO ĆWICZEŃ 
ODDECHOWYCH 

zestaw zawierający min. elastyczne dwie rozwijane tuby, cztery 
piłeczki, dwa ustniki  

3 

2. 
GRY LOGOPEDYCZNE gra sylaby do zabawy, kształcąca słuch fonemowy (umiejętność 

analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo-
słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową  

1 

3. 
GRY LOGOPEDYCZNE gra  głoski do zabawy, kształcąca słuch fonemowy (umiejętność 

analizy i syntezy sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo-
słuchowo-ruchową, koncentrację słuchową 

1 

4. 

GRY LOGOPEDYCZNE gra tropimy rymy, przygotowuje do nauki czytania i kształci 
umiejętności, które są ważne w przygotowaniu do czytania, czyli 
słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz 
koncentrację słuchową.  

1 

5. 
GRY LOGOPEDYCZNE gra minami, zabawna gra edukacyjna, w której gracze za pomocą 

robienia różnych min zdobywają karty przeciwników 
1 

6. 
GRY LOGOPEDYCZNE zabawne gry, w trakcie których dziecko ćwiczy intensywność, siłę i 

kierunek oddechu, co pozwala mu kształtować prawidłowy tor 
oddechowy 

3 

7. 

GRY LOGOPEDYCZNE inne gry logopedyczne mające na celu rozwój mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej 
wymowy głosek, poszerzania słownika czynnego oraz rozwoju 
percepcji słuchowej 

3 

8. 
KARTY DO ĆWICZEŃ 
LOGOPEDYCZNYCH 

karty wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do ćwiczenia głosek.  10 
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CZĘŚĆ IX – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ GIMNASTYCZNO-RUCHOWYCH 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 
PIŁKI piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych, różne 

kolory, średnica min. 30 - 50 cm 
3 

2. TUNEL tunel typu zygzak, wymiary:  śr. 46 cm,  dł. 280 cm 1 

3. 

CHUSTY  materiał: barwny, wytrzymały, miękki w dotyku, bezpieczna 
wykonana z atestowanych materiałów, odpowiednio wzmacniana, 
nie zawiera ftalanów Kolorystyka: tęcza (fioletowy, niebieski, 
zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony) Uchwyty: 24 (tęczowe), 
średnica 3m 

2 

4. 
SZARFY kolorowa szarfa gimnastyczna, bardzo lekka, idealna do 

pierwszych układów choreograficznych w tańcu i balecie.  Długość 
całkowita taśmy - 200cm Długość pałeczki - 40cm 

13 

5. 
POMPONY pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego, 

wymiary dł. pasków 28 - 30cm, szer. pasków 5 mm  
13 

 
CZĘŚĆ X – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ TECHNICZNO-PLASTYCZNYCH 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. 
KOLOROWANKI kolorowanki książkowe przeznaczone dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 
164 

2. 
TEKTURA tektura falista w arkuszach 50x70 cm, arkusze w różne kolory,  

tęczowe, sterczowe itp.  
164 

3. 
FOLIA PIANKOWA folia  z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, zszywania i klejenia, różne 

kolory, wzory i faktury, min. 10 arkuszy formatu A4 w opakowaniu 
80 

4. 

SZABLONY DO 
WYCINANIA 

szablony wykonane z twardego plastiku, umożliwiające łatwe i 
precyzyjne odrysowywanie i wycinanie różnych kształtów (okręgi, 
owale i prostokąty, litery, cyfry, motyle, części twarzy, kwiaty, 
liście owoce, zwierzęta korony itp. ), wymiary ok. 20 x 30 cm.  

40 

5. 
MASA PLASTYCZNA samoutwardzalna masa do modelowania, czas schnięcia 12-24 

godziny, komplet 10 różnych kolorów, każdy po 150 g. 
10 

6. 
MASA PAPIEROWA do wykonywania różnych przedmiotów dekoracyjnych: 

płaskorzeźby, ramki, maski karnawałowe, koraliki, broszki, ozdoby 
choinkowe, waga ok. 420 g 

40 

7. 
PIASEK KINETYCZNY piasek aksamitnie miękki i łatwy do sprzątania, nie wysycha i 

zachowuje właściwości mokrego piasku, waga ok. 750 g 
20 

8. RAFFIA DEKORACYJNA ok. 50 g, różne kolory (żółta, zielona, czerwona) 20 

9. 
FILC DEKORACYJNY wym. 20x30 cm, grubość 2mm,  1 opak.=10 arkuszy w różnych 

kolorach 
20 

10. JAJKA STYROPIANOWE wysokość ok. 10 cm 160 

11. BĄBKI STYROPIANOWE wysokość ok. 10 cm 160 
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12. 
PIÓRKA DEKORACYJNE długość ok. 5-7 cm, po 2 szt. każdego koloru, kolory: żółty, zielony, 

czerwony, biały 
20 

13. 
BROKATY zestaw 12 kolorowych błyszczących brokatów w pojemniczkach 

solniczkach 
20 

14. 
DRUCIKI KREATYWNE 
"WYCIOR" 

kolorowe, o długości ok. 30 cm, ok. 30 szt. w opakowaniu 40 

15. POMPONY dekoracyjne, mix kolorów, dł. Ok. 7mm, ok. 350 szt w opak. 20 

16. 
NAKLEJKI Z PIANKI 
RÓŻNE MOTYWY 

wymiary: ok. 10 mm, ok. 50-100 szt w opakowaniu (kwiatki, serca, 
zwierzaki, motyle, z nadrukiem Wielkanoc, z nadrukiem 
bożonarodzeniowym itp.) 

20 

17. CEKINY cekiny okrągłe kolorowe, 5-10 mm, ok. 15g 20 

18. CEKINY cekiny w kształtach: zwierzątka, gwiazdki, kwiatki, itp., ok. 25g 40 

19. 
DZIURKACZ OZDOBNY dziurkacz ozdobny z motywem np.: motyla, kwiatka, płatka śniegu, 

wielkość motywu 1-2 cm, min. 4 różne motywy po 5 szt. 
20 

20. 
KORALIKI, PEREŁKI 
SAMOPRZYLEPNE 

perełki rozmiaru około 1 cm, z jednej strony wypukłe, a z drugiej  
płaskie i posiadające warstwę klejącą, 200 szt 

20 

21. 

KLEJ  250 g dający mocne, elastyczne, bezbarwne spoiny. Po 
wyschnięciu nie wydzielający substancji szkodliwych dla zdrowia. 
Stosowany do klejenia na zimno i na ciepło np.: drewna z 
drewnem i materiałami drewnopodobnymi, drewna z tkaninami i 
papierem.  

10 

22. 
WATA BAWEŁNIANO-
WISKOZOWA 

ok. 200 g w worku 10 

23. SZTALUGI sztaluga przyścienna dla3 dzieci z pojemnikami 2 

24. BRISTOL format A3, 10 kolorów, 100 sztuk 2 

25. WYDRAPYWANKI 8 arkuszy w kolorze czarnym  z patyczkami do wydrapywania 20 

26. FARTUSZKI 3 sztuki fartuszków do prac plastycznych 10 

27. OCZKA oczka ruchome, średnica 0,2-2 cm 2 

28. 
KREDKI 
SUCHOŚCIERALNE 

12 sztuk do rysowania na tablicy suchościeralnej 3 

 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na części I - X). 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-5% (dotyczy to każdego z podanych 

wymiarów). 

4) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 

5) Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Planowany termin realizacji dostaw: do 30.09.2017 r. 
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3. Wymagania wobec dostawcy: 

1) brak powiązań z zamawiającym pod względem osobowym i kapitałowym. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty w formie oryginału: 

- ofertę – załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
4. Kryterium oceny oferty: 

100% = Cena. Każda z części oceniana będzie odrębnie. 

 
5. Osoba uprawniona do kontaktu:  

Anna Mazur: tel. 602 407 096. 

 

6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. 
Termin składania ofert: 21.08.2017, godz. 15:00. 
 

7. Ofertę można: 
a) dostarczyć osobiście/ na adres: Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur, ul. ppłk. 
Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: j.w. 
O zachowaniu terminu na składanie ofert decyduje data wpływu oferty. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

OFERTA 

 

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: dostawę do przedszkola POMOCY 
ZUŻYWALNYCH, DYDAKTYCZNYCH i ZABAWEK dla dzieci w ramach projektu nr 
RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” składam ofertę o następującej treści:  
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za: 

CZĘŚĆ I – POMOCE ZUŻYWALNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. 

„WYPRWKA” dla 
25 dzieci 

klej uniwersalny, temper 6 kolorów, papier 
rysunkowy biały, plastelina, butelki z dozownikiem, 
karton A3 kolorowy, papier rysunkowy A3, brystol 
biały A3, pędzel okrągły, pędzle płaskie, pompony, 
folia piankowa, dziurkacz z 4 wkładami, pasy 
papieru, bibuła krowa, bibuła tygrys, bibuła leopard, 
bibuła karbowana, tektura falista różne kolory, 
teczki, kredki, kolorowe oczka, nożyczki, kredki 
świecowe grube, bibuła gładka, papier 
wycinankowy, druciki kreatywne 

1   

2. BRYSTOL format 50X70, 25 kolorów 2   

3. FLAMASTRY z nietoksycznym tuszem, 12 kolorów, 12 szt. w 
opakowaniu 

25   

4. 
FARBY 
AKWARELOWE 

zmywalne, bezpieczne dla alergików i astmatyków, 
12 kolorów  

5   

5. 

FARBY Z 
PIECZĄTKAMI 

do malowania palcami lub robienia pieczątek, w 10 
kolorach, żelowa konsystencja farby, piankowa 
pieczątka każda inna, farby nietoksyczne, 
bezpieczne dla alergików 

3   

6. 

KRĘPINA gramatura 180 g, wymiary 250x50, po 2 szt każdego 
koloru kolor: biały, żółty, zielony, niebieski, 
czerwony, różowy, fioletowy, brązowy, czarny, 
pomarańczowy 

5   

7. 
PAPIER KSERO format A4, liczba arkuszy: 500, gramatura 80g/m2, 

białość: 140-153 
13   

8. TAŚMA KLEJĄCA rozmiar 18x20 mm 25   

9. 
TAŚMA 
DWUSTRONNA 

szer. 5 cm 3   

10. 
KLEJ W SZTYFCIE ok. 20Vg, nie zawiera rozpuszczalników 

syntetycznych, bezpieczny dla alergików 
25   

11. 
KOLOROWA 
TAPETA 

zima, 121X360 1   
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12. 
PŁATKI 
KOSMETYCZNE 

okrągłe, 100-120 szt. w opakowaniu 5   

13. 
PATYCZKI DO 
USZU 

100 szt. w opakowaniu 5   

14. 
CELAFON zestaw 6 rolek 2   

15. 
BANER BIALY BANER DO SAMODZIELNEGO OZDOBIENIA 2   

16. TEMPERÓWKA podwójna, z metalu  10   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I  
 

 
CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. KSIĄŻKI, BAJKI bajki w ilustracjach  2   

2. 
KSIĄŻKI, BAJKI wierszyki przytulanki- publikacja prezentująca 

zabawy bazujące na naturalnej aktywności 
dzieci 

1   

3. 
KSIĄŻKI, BAJKI historyjki obrazkowe, np. sekwencje zdarzeń, 

historie obrazkowe w domu, kolejność 
zdarzeń, odpowiedzialność, i co później 

5   

4. KSIĄŻKI, BAJKI wielki podręcznik scenariuszy 1   

5. KSIĄŻKI, BAJKI książki audio 4   

6. KSIĄŻKI, BAJKI wyliczanki rymowanki 2   

7. KSIĄŻKI, BAJKI dźwiękowe opowieści 1   

8. 
BAJKI GRAJKI bajki muzyczne na płytach CD, których 

bohaterowie mają użyczone głosy  
8   

9. 
MOZAIKI 
KOLOROWE 

mozaika geometryczna z podstawa i siatka 5   

10. 
MOZAIKI 
KOLOROWE 

mozaika w drewnianym pudelku- figury i 
kształty magnetyczne  

2   

11. 
GRY DZWIĘKOWE 42 instrumenty muzyczne w zestawie z szafką 1   

12. 
GRY EDUKACYJNE puzzle edukacyjne: wiosna ,lato, jesień, zima; 

puzzle  
4   

13. 
GRY EDUKACYJNE puzzle miękkie różne tematy 3   

14. 
GRY EDUKACYJNE puzzle drewniane, 4 sztuki w komplecie 2   

15. 
GRY EDUKACYJNE kostka z kieszonkami 2   

16. 

UKŁADANKI 
(GEOMERTYCZNE, 
PRZESTRZENNE I 
INNE) 

puzzle zawody, układanka obrazkowa gdzie 
kto mieszka, układanka gdzie jest moja 
mama, ślady i faktury zwierząt, układanka 
małe, większe, największe, puzzle zwierzaki i 
ich przysmaki, puzzle dopasuj kolorami, 
układanka zabawne kształty 

8   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II 
 

 
CZĘŚĆ III – ZABAWKI 
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Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. 

LALKI lalka interaktywna, dł. ok. 40 cm, gumowe rączki, 
nóżki, buzia. Ubrana, wydaje dźwięki (przykładowe: 
płacze, śmieje się, mówi, śpiewa), lalka z akcesoriami 
(przykładowe: butelka, nocnik, smartfon, zestaw 
lekarza, zestaw fryzjerski) certyfikaty, atesty 

5   

2. LALKI lalka niemowlę, ubrana, niemowlęce ubranko, 
gumowa, bez włosów dł ok. 35 cm, certyfikaty, atesty 

2   

3. LALKI typ Barbie, ubrane, solidne wykonanie, długość ok. 
30cm, certyfikaty, atesty 

3   

4. 

SAMOCHODY samochód duża laweta, mieści w sobie dodatkowe 
sportowe samochodziki (mogą być dodatkowo w 
zestawie), opuszczana rampa pozwalająca na 
umieszczenie pojazdów wewnątrz, duże koła, wymiary 
ok. 70cm długość, opinie, atesty 

1   

5. 

SAMOCHODY duży samochód ciężarowy z odpinaną przyczepą, 
opuszczane burty, Drugość całkowita zestawu ok 85 
cm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, opinie, atesty 

1   

6. 

SAMOCHODY duży samochód - holownik wyposażony w dodatkowy 
pojazd (np. walec, ładowarka) długość całkowita 
pojazdu ok. 94 cm., posiada ruchomy podjazd, 
naczepa odczepiana, wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, opinie, atesty 

1   

7. 

SAMOCHODY samochód - duża wywrotka, szerokie, duże koła 
ułatwią podróżowanie samochodem po różnego typu 
nawierzchniach, opuszczana skrzynia ładunkowa, 
można łatwo opróżnić jej zawartość, długość ok 70 
cm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, opinie, atesty  

1   

8. 
SAMOCHODY samochód policyjny, wykonany z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego, gumowe opony, opinie, atesty, 
długość ok. 25- 30 cm 

2   

9. 
SAMOCHODY samochód straż pożarna, wykonany z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego, rozsuwana drabina, długość 
samochodu ok. 30-40 cm, opinie atesty 

2   

10. 
SAMOCHODY samochód ambulans, wykonany z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego, gumowe opony, opinie, atesty, 
długość ok. 25- 30 cm 

2   

11. 

KLOCKI klocki wafle - z tworzywa sztucznego, w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą, 
możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji, są 
kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą, 
wym. klocka ok 10 x 10 x 1 cm, ilość elementów ok. 
200 szt. , różne kształty, wiejskie zwierzątka, 
produkowane z najwyższej jakości materiałów i 
spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości 
zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

12. 

KLOCKI klocki wafle z tworzywa sztucznego, w łatwy sposób 
łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą, 
możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji, są 
kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą, 
wym. klocka 10 x 10 x 1 cm, ilość elementów ok. 170 
szt., standardowe kształty, produkowane z najwyższej 
jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

13. 

KLOCKI drewniane klocki w różnych kształtach, które można 
układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne 
budowle, dziecko podczas zabawy kształtuje precyzję 
rączek a także poprawia koordynację wzrokowo-
ruchową, uczy się rozpoznawania kształtów i kolorów.  
zestaw zawiera ok. 100 kolorowych klocków w 
różnych kształtach. Całość zapakowana jest w 
wiaderko. Klocki produkowane z najwyższej jakości 

1   
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materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa.  

14. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne - słomki klocki z tworzywa 
sztucznego oraz łączników, pozwalających na łatwe i 
wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Możliwość 
tworzenia różnych form - od płaskich figur po duże, 
bardzo skomplikowane konstrukcje. Elementy 
zestawu umieszczone są w pudełku z rączką, 
wykonanym z tworzywa sztucznego, produkowane z 
najwyższej jakości materiałów i spełniają wszystkie 
najważniejsze standardy jakości zabawek i testów 
bezpieczeństwa. 

1   

15. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne - figury w kształcie trójkątów, 
czworokątów, pięciokątów i sześciokątów foremnych, 
pozwalają na tworzenie konstrukcji, pozwalają na 
budowanie brył, ok. 180 szt. • wym. Ok. 4 x 4 cm oraz 
4,5 x 4,5 cm, produkowane z najwyższej jakości 
materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

16. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne płatki śniegu w różnych 
kształtach i kolorach, w plastikowym pojemniku z 
rączką, budowanie z klocków pobudza dziecięcą 
wyobraźnię i rozwija kreatywność, w zestawie 
obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe 
możliwości ich złożenia, ok  340 elem. o śr. ok 4 cm, 
produkowane z najwyższej jakości materiałów i 
spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości 
zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

17. 

KLOCKI duże klocki, dzięki którym można budować i  wysokie 
wieże,  zamki lub cokolwiek, co dziecku przyjdzie do 
głowy, duże klocki, które pozwolą dziecku szybko 
zobaczyć efekty swojej pracy, ok 150 elementów, 
produkowane z najwyższej jakości materiałów i 
spełniają wszystkie najważniejsze standardy jakości 
zabawek i testów bezpieczeństwa. 

2   

18. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne Clics, charakterystyczny sposób 
łączenia daje możliwość budowy zarówno płaskich, jak 
i przestrzennych konstrukcji, wykonane z 
polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe, instrukcja 
budowy. wym. klocka ok 5 x 5 cm, zestaw ok. 260 
klocków, akcesoria, produkowane z najwyższej jakości 
materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

19. 

KLOCKI klocki konstrukcyjne puzzle w różnych kształtach i 
kolorach, wyposażenie: obrazkowe instrukcje 
przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia, 
pudełko do przechowywania, ok. 300 elem. o wym. od 
ok. 3 x 3 do 3 x 6 cm, produkowane z najwyższej 
jakości materiałów i spełniają wszystkie najważniejsze 
standardy jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

1   

20. 

ZESTAW MAŁY 
LEKARZ 

zestaw powinien zawierać np.: stetoskop, lusterko 
laryngologiczne, zacisk, nożyczki, pęsetę, strzykawkę, 
okulary, plakietkę, słoiczek z lekiem, termometr, 
walizkę. Zestaw powinien być wykonany z wysokiej 
jakości, materiałów, bezpieczny dla dzieci. 

3   

21. 

ZESTAW MAŁY 
BUDOWNICZY 

zestaw zawiera np.: piłę, klucz francuski, młotek, 
śrubokręt, stół warsztatowy, imadło, młotek, klucz 
francuski, śrubokręt, wózek na kółkach, wiaderko, 
inne akcesoria (śrubki, nakrętki itp.),kask, skrzynka na 
narzędzia, wiertarka, piła,. Zestaw wykonany z 
wysokiej jakości, materiałów, bezpieczny dla dzieci 

3   

22. 

ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA  

zestaw zawiera po kubki, talerze, widelce, noże, 
łyżeczki, gąbka, patelnia, cedzak, łopatka, łyżka, 
pokrywka, garnek, dodatkowo suszarka na naczynia, 
wym. akcesoriów ok. 5-13 cm. Zestaw wykonany z 
wysokiej jakości materiałów, bezpieczny dla dzieci 

1   
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23. 

ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA 

zestaw zawiera: kuchnie z dwoma palnikami i 
otwieranym piekarnikiem, ruchome pokrętła, wys. ok 
90 cm, akcesoria: czajnik z pokrywką, garnek z 
pokrywką, patelnia, filiżanki, solniczka, talerzyki, 
sztućce. Zestaw wykonany z wysokiej jakości 
materiałów, bezpieczny dla dzieci 

1   

24. 

ZESTAW MAŁA 
KUCHNIA 

zestaw zawiera: kubki, łyżeczki • talerzyki • dzbanek 
do kawy • kubek na śmietankę • cukierniczka • wys. 
elem. do 18 cm, Zestaw wykonany z wysokiej jakości, 
materiałów, bezpieczny dla dzieci 

1   

25. MASKOTKI 

miś pluszowy duży ok. 60 cm. wykonany jest z bardzo 
przyjemnego w dotyku pluszu. Zabawka spełnia 
wszelkie normy Unijne i jest bezpieczna. 2 komplety 
tych samych maskotek 

5   

26. 

MASKOTKI maskotki przytulanki zwierzątka np. kotek, piesek, 
konik, miś, sowa, wykonany jest z bardzo przyjemnego 
w dotyku pluszu. Zabawka spełnia wszelkie normy 
Unijne i jest bezpieczna. Wysokość ok. 25 cm, 2 
komplety takich samych maskotek 

5   

27. 

MASKOTKI maskotki - postacie z bajek, np. Myszka Miki, Minnie, 
Pluto, Kubuś Puchatek, Tygrys, Minionek, Pokemon, 
Olaf, Świnka Peppa, świnka Jacek, Masza, Niedźwiedź, 
Psi Patrol, My Little Pony,  wykonane są z bardzo 
przyjemnego w dotyku pluszu. Maskotki mogą 
wydawać dźwięki, spełniają wszelkie normy Unijne i są 
bezpieczna dla dzieci. Wysokość ok 30 cm, 2 komplety 
takich samych maskotek 

5   

28. 

AKCESORIA DLA 
LALEK 

różne zestawy zawierające np. 1) wanienkę, 
buteleczkę, smoczek, lusterko, itp., 2) buteleczkę, 
smoczek, pieluszkę, kocyk, smycz do smoczka, uroczą 
obręcz / zabawkę do kocyka, 2 pojemniczki na 
kosmetyki, itp, 3) torebka, skarpetki, śliniaczek, 
talerzyk z przegródkami, sztućce, pudełko na puder 
itp.  wykonany z wysokiej  jakości materiałów i 
spełniających wszystkie najważniejsze standardy 
jakości zabawek i testów bezpieczeństwa. 

5   

29. 

FARMA ZE 
ZWIERZĘTAMI 

w skład zestawy wchodzą zwierzęta: np. koń, krowa, 
koza, owca, kura, kaczka, indyk, zagroda, budynek, itp. 
wszystkie elementy wykonane zostały z wytrzymałego 
i bardzo elastycznego materiału spełniający wszystkie 
najważniejsze standardy jakości zabawek i testów 
bezpieczeństwa. 

2   

30. 

KOLEJKA Z 
TORAMI  

zestaw zawiera w sobie liczne zakręty, skrzyżowania i 
wiadukty, co umożliwia układanie tras w różne 
kształty, dodatkowo wyposażone w pojazdy. Zestawy 
można ze sobą łączyć, wiele możliwości składania. 
Wykonany  z wysokiej  jakości materiałów i 
spełniających wszystkie najważniejsze standardy 
jakości zabawek i testów bezpieczeństwa.  

2   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III 
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CZĘŚĆ IV – KSIĄŻECZKI SENSORYCZNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. 

KSIĄŻECZKI 
SENSORYCZNE 

co najmniej 12 różnych wzorów książeczek 
wykorzystujących różne materiały i tworzywa stymulujące 
zmysł dotyku o różnych strukturach i fakturach – prążki, 
paski, materiały gładkie, śliskie, szorstkie z przedmiotami 
twardymi, miękkimi, puszystymi, zawierające karty, na 
których można  coś przepleść, przełożyć np. labirynt, 
przewlekanie myszek w serze. Każda strona powinna nieść 
ze sobą jakąś naukę. np. kółko i krzyżyk, układanie wieży, 
szeregowanie od największego do najmniejszego,  
dobieranie wg koloru, figurek,  kształtów, przeliczanie 
elementów, składanie obrazka w całość,  zasuwanie 
suwaka, sznurowanie buta, przypinanie nap, zapinanie 
guzików, pasków itd. 

25   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV  

 

CZĘŚĆ V – DEKORACJE NA ŚCIANĘ 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. 

DEKORACJE NA 
ŚCIANĘ 

dekoracje interaktywne na ściany, zawierające 
ruchome elementy dotykowe, wydające dźwięki, 
fakturowe elementy dekoracyjne, sensoryczne 
przedmioty, zapraszające dzieci do zabawy, a 
jednocześnie pozwalające na polisensoryczne 
doznania różnych faktur, rozwijające małą motorykę, 
służące do stymulowania zmysłu dotyku, słuchu oraz 
wzroku 

5   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ V  

 
D) CZĘŚĆ VI – DYWANY 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość 
brutto 

1. 

DYWANY dywan jednokolorowy (1szt.) i dywan z nadrukiem w 
dziecięce wzory i kolory (1szt.) z możliwością 
wykorzystania w zabawie edukacyjnej.. Przędza 
syntetyczna, termicznie stabilizowana, z efektem typu 
frise. Tkany maszynowo. Posiadający atest higieniczny 
PZH i certyfikat trudnopalności. Wysokość runa ok. 8 
mm. Wymiary: 1) 4 x 5 m, 2) 4 x 3 m. 

2   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VI  

 
CZĘŚĆ VII – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

1. 
ZESTAW START 
UP 

zestaw zawierający plakaty, gry, scenariusze zajęć 
oraz nagrania i inne przydatne rzeczy do nauki 
języka angielskiego dzieci 

1   

2. BAJKI  
bajki do wykorzystania do nauki języka 
angielskiego 

2   

3. UKŁADANKI, GRY 
puzzle przeciwieństwa, duże plansze: gdzie jest 
piesek, gra co gdzie jest, domino: zwierzęta 

4   
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VII  

 
E) CZĘŚĆ VIII – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJEĆ Z LOGOPEDĄ 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. 
ZESTAW DO 
ĆWICZEŃ 
ODDECHOWYCH 

zestaw zawierający min. elastyczne dwie rozwijane 
tuby, cztery piłeczki, dwa ustniki  

3   

2. 

GRY 
LOGOPEDYCZNE 

gra sylaby do zabawy, kształcąca słuch fonemowy 
(umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) 
oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, 
koncentrację słuchową  

1   

3. 

GRY 
LOGOPEDYCZNE 

gra  głoski do zabawy, kształcąca słuch fonemowy 
(umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów) 
oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, 
koncentrację słuchową 

1   

4. 

GRY 
LOGOPEDYCZNE 

gra tropimy rymy, przygotowuje do nauki czytania i 
kształci umiejętności, które są ważne w przygotowaniu 
do czytania, czyli słuch fonemowy, koordynację 
wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz koncentrację 
słuchową.  

1   

5. 
GRY 
LOGOPEDYCZNE 

gra minami, zabawna gra edukacyjna, w której gracze 
za pomocą robienia różnych min zdobywają karty 
przeciwników 

1   

6. 
GRY 
LOGOPEDYCZNE 

zabawne gry, w trakcie których dziecko ćwiczy 
intensywność, siłę i kierunek oddechu, co pozwala mu 
kształtować prawidłowy tor oddechowy 

3   

7. 

GRY 
LOGOPEDYCZNE 

inne gry logopedyczne mające na celu rozwój mowy 
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w 
zakresie poprawnej wymowy głosek, poszerzania 
słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej 

3   

8. 
KARTY DO 
ĆWICZEŃ 
LOGOPEDYCZNYCH 

karty wyrazowo-obrazkowe przeznaczone do 
ćwiczenia głosek.  

10   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ VIII  

 
CZĘŚĆ IX – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ GIMNASTYCZNO-RUCHOWYCH 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. PIŁKI piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych, różne kolory, średnica min. 30 - 50 cm 

3   

2. TUNEL tunel typu zygzak, wymiary:  śr. 46 cm,  dł. 280 cm 1   

3. 

CHUSTY  materiał: barwny, wytrzymały, miękki w dotyku, 
bezpieczna wykonana z atestowanych materiałów, 
odpowiednio wzmacniana, nie zawiera ftalanów 
Kolorystyka: tęcza (fioletowy, niebieski, zielony, żółty, 
pomarańczowy, czerwony) Uchwyty: 24 (tęczowe), 
średnica 3m 

2   

4. 
SZARFY kolorowa szarfa gimnastyczna, bardzo lekka, idealna do 

pierwszych układów choreograficznych w tańcu i balecie.  
Długość całkowita taśmy - 200cm Długość pałeczki - 40cm 

13   

5. 
POMPONY pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa 

sztucznego, wymiary dł. pasków 28 - 30cm, szer. pasków 5 
mm  

13   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IX  
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CZĘŚĆ X – POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ TECHNICZNO-PLASTYCZNYCH 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. KOLOROWANKI kolorowanki książkowe przeznaczone dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

164   

2. TEKTURA tektura falista w arkuszach 50x70 cm, arkusze w różne 
kolory,  tęczowe, sterczowe itp.  

164   

3. 
FOLIA PIANKOWA folia  z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, zszywania i 

klejenia, różne kolory, wzory i faktury, min. 10 arkuszy 
formatu A4 w opakowaniu 

80   

4. 

SZABLONY DO 
WYCINANIA 

szablony wykonane z twardego plastiku, umożliwiające 
łatwe i precyzyjne odrysowywanie i wycinanie różnych 
kształtów (okręgi, owale i prostokąty, litery, cyfry, motyle, 
części twarzy, kwiaty, liście owoce, zwierzęta korony itp. ), 
wymiary ok. 20 x 30 cm.  

40   

5. 
MASA PLASTYCZNA samoutwardzalna masa do modelowania, czas schnięcia 

12-24 godziny, komplet 10 różnych kolorów, każdy po 150 
g. 

10   

6. 
MASA PAPIEROWA do wykonywania różnych przedmiotów dekoracyjnych: 

płaskorzeźby, ramki, maski karnawałowe, koraliki, broszki, 
ozdoby choinkowe, waga ok. 420 g 

40   

7. 
PIASEK 
KINETYCZNY 

piasek aksamitnie miękki i łatwy do sprzątania, nie 
wysycha i zachowuje właściwości mokrego piasku, waga 
ok. 750 g 

20   

8. 
RAFFIA 
DEKORACYJNA 

ok. 50 g, różne kolory (żółta, zielona, czerwona) 20   

9. 
FILC DEKORACYJNY wym. 20x30 cm, grubość 2mm,  1 opak.=10 arkuszy w 

różnych kolorach 
20   

10. 
JAJKA 
STYROPIANOWE 

wysokość ok. 10 cm 160   

11. 
BĄBKI 
STYROPIANOWE 

wysokość ok. 10 cm 160   

12. 
PIÓRKA 
DEKORACYJNE 

długość ok. 5-7 cm, po 2 szt. każdego koloru, kolory: żółty, 
zielony, czerwony, biały 

20   

13. 
BROKATY zestaw 12 kolorowych błyszczących brokatów w 

pojemniczkach solniczkach 
20   

14. 
DRUCIKI 
KREATYWNE 
"WYCIOR" 

kolorowe, o długości ok. 30 cm, ok. 30 szt. w opakowaniu 40   

15. POMPONY dekoracyjne, mix kolorów, dł. Ok. 7mm, ok. 350 szt w 
opak. 

20   

16. 
NAKLEJKI Z PIANKI 
RÓŻNE MOTYWY 

wymiary: ok. 10 mm, ok. 50-100 szt w opakowaniu 
(kwiatki, serca, zwierzaki, motyle, z nadrukiem Wielkanoc, 
z nadrukiem bożonarodzeniowym itp.) 

20   

17. CEKINY cekiny okrągłe kolorowe, 5-10 mm, ok. 15g 20   

18. CEKINY cekiny w kształtach: zwierzątka, gwiazdki, kwiatki, itp., ok. 
25g 

40   

19. 
DZIURKACZ 
OZDOBNY 

dziurkacz ozdobny z motywem np.: motyla, kwiatka, płatka 
śniegu, wielkość motywu 1-2 cm, min. 4 różne motywy po 
5 szt. 

20   

20. 
KORALIKI, PEREŁKI 
SAMOPRZYLEPNE 

perełki rozmiaru około 1 cm, z jednej strony wypukłe, a z 
drugiej  płaskie i posiadające warstwę klejącą, 200 szt 

20   

21. 

KLEJ  250 g dający mocne, elastyczne, bezbarwne spoiny. Po 
wyschnięciu nie wydzielający substancji szkodliwych dla 
zdrowia. Stosowany do klejenia na zimno i na ciepło np.: 
drewna z drewnem i materiałami drewnopodobnymi, 
drewna z tkaninami i papierem.  

10   
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22. 
WATA 
BAWEŁNIANO-
WISKOZOWA 

ok. 200 g w worku 10   

23. SZTALUGI sztaluga przyścienna dla3 dzieci z pojemnikami 2   

24. BRISTOL format A3, 10 kolorów, 100 sztuk 2   

25. WYDRAPYWANKI 8 arkuszy w kolorze czarnym  z patyczkami do 
wydrapywania 

20   

26. FARTUSZKI 3 sztuki fartuszków do prac plastycznych 10   

27. OCZKA oczka ruchome, średnica 0,2-2 cm 2   

28. 
KREDKI 
SUCHOŚCIERALNE 

12 sztuk do rysowania na tablicy suchościeralnej 3   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ X 
 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I X) 
 

 
2.  Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację dostawy 

elementów wyposażenia pomieszczenia do rozdziału cateringu  w przedszkolu i zastawy 

stołowej dla dzieci: 

− cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

− spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

− uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

− uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 
……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 
 ……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

 

 


