
                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

Dotyczące zamówienia na dostawę mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do Ośrodka 
Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – 
przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 

I. KIERUJĄCY ZAPYTANIE (ZAMAWIAJĄCY): 

BC PROGRES Bożena Chlebek 
Os. Równie 2 
34-452 Ochotnica Dolna 
NIP 7352212093 
zwany dalej Zamawiającym. 

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: 

1. W związku z realizacją projektu „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej 
zapraszamy do składania ofert na dostawę mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do Ośrodka 
Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – 
przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 

2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem trybu konkurencyjności określonym w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4 . Ninie jsze zapytanie ofer towe zos ta ło umieszczone na s t ronie in ternetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na stronie internetowej Lidera 
projektu – www.przedszkole-maliodkrywcy.com.pl 

5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w 
niniejszym zapytaniu.  

 III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, 
materiały i akcesoria artystyczne. 
39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 
oświetlenia) i środki czystości  

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli zabawek i pomocy dydaktycznych do Ośrodka 
Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym 
zakresem przedmiotu zamówienia) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. 

Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.07.2018r 

Miejsce dostarczenia i montażu mebli będących przedmiotem niniejszego postępowania - Ochotnica 
Dolna, osiedle Kamieniec 4  

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.przedszkole-maliodkrywcy.com.pl


                                                                     

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI 
1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym zapytaniu 
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć ofertę zgodnie z wzorem 

określonym załącznikiem nr 2. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Niezależnie od warunków wskazanych powyżej wykonawca musi spełniać następujące 

warunki: 
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zdolności techniczne 
bądź osobowe do wykonania zamówienia;  
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku, poprzez podpisanie oświadczenia o 
posiadanych uprawnieniach i kompetencjach do realizacji zamówienia ofertowego. 

b) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jego sytuacja finansowa zapewni 
wykonanie zamówienia ofertowego 

c) nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne; 
Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 

d) przedstawi cenową w formie ceny brutto; cena podana w ofercie powinna obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego.  

e) nie być powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorcą 
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, pełnomocnika, pozostawaniu 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. 
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w; imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  



                                                                     

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:  
Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt.), 
Sposób wyliczenia punktacji: 

Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za zamówienie obliczana wg wzoru: 
                                   Najniższa cena oferty 
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 100% 
                                     Cena badanej oferty  
Maksymalna liczba punków: 100 
Punty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę. 
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w 
złożonych pierwotnie ofertach. 

X. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym należy złożyć do dnia 22.06.2018r do godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do 
Zamawiającego, oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferty należy składać: osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego: BC Progres 
Bożena Chlebek, os. Kamieniec 4, 34-452 Ochotnica Dolna  w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie 
ze wskazaniem nazwy i adresu Oferenta oraz z dopiskiem „Oferta na dostawę mebli, zabawek i 
pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach 
projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.
10.01.02-12-0186/17-00 

2. Sekretariat Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godz. 9.00-12.00, w przypadku 
problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami pracy sekretariatu 
konsekwencje obciążają Oferenta, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z 
tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku przesiania oferty pocztą lub 
przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia 
(złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego juko 
miejsce składania ofert. 

4. Otwarcie kopert nastąpi w 22.06.2018r  o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. 
5. Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w języku polskim, na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych (załącznik nr 4), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Dokumenty winny być opieczętowane pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do 
składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisane przez te osoby. 

7. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 
służących do wypełnienia oferty. 

8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne 
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

9. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana 
e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

10. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 10 dni od terminu złożenia oferty. 
11.  Przewiduje się możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego o wartości nie 

przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. 

XI. OSOBA DO KONTAKTU: 
Bożena Chlebek, tel. 669 204 723, e-mail: biuro@bcprogres.pl 
          



                                                                     

XII. INFORMACJA O WYBORZE OFERT 
10.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 3 dni roboczych licząc 
od dnia otwarcia ofert. 
10.2. Zamawiający zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po 
wybraniu oferty.  

XIII. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Celem zamówienia jest dostawa mebli zabawek i pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania 
Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej 
2. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. 
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zażądania od Wykonawców 
dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności potwierdzających zgodność i parametry 
zamawianego sprzętu). 
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo 
zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w 
szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert 
przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego 
zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania 
rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który 
nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku 
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
6. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 
– w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy 
oraz bez zachowania należytej staranności.  
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym 
m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia oraz uznania bądź 
kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją 
projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
10. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku gdyby 
działania lub zaniechania działania Wykonawcy skutkowały dla Zleceniodawcy częściową lub 
całkowitą nie kwalifikowalnością kosztów realizacji projektu. 
 11. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, w 
terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
1 Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 



                                                                     

2 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy. 
3 Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
4 Załącznik nr 4: Oświadczanie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
5          Załącznik nr 5: Wzór umowy. 

\ 

Załącznik nr 1 
Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
Dostawę mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w 
Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej 
nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 



                                                                     

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
NAZWA 
TOWARU

SPECYFIKACJA iloś
ć

Cena 
brutto

Warto
ść 
brutto

1.
1

Poducha 
duża

Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny ( bawełny i poliester). W kształcie 
kwiatka w Kontrastowych kolorach • śr. całkowita ok. 150 cm • wys. maks. 
ok. 20 cm.

1

2.
2

Pufa piłka 
duża

Doskonałe siedzisko w kształcie i kolory imitują piłkę nożną. Pufa 
wykonana z imitacji skóry, z wypełnieniem z ciętej pianki poliuretanowej. 
• śr. Ok 70 cm • waga ok  4,2 kg . kolor czerwono -biała

2

3.
3

Bujak bujaki do zabaw i odpoczynku w kształcie kurki.  Pokrycie wykonane z 
trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości.

1

4.
4

Gruszka 
mała 

Gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby 
siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną, 
odporną na ścieranie: ok 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości  w 
kolorze czerwonym, -3 szt. Szarym-2 szt. wymiary ok.• waga 4 kg • śr. 60 
cm • wys. 80 cm

5

5.
5

Kanapa pufa-kanapa z pokrowcem z poliestru, wypełniona pianką. Przybliżone 
wymiary wys. 78 cm wys. siedziska 35 cm. wym. 130 x 105 cm.  
Odcienie szarości.

3

6.
6

stół 
prostokątny 
z bukowym 
ob.

 Stół wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. Ok 18 mm w 
tonacji buku, obrzeżem PCV. Metalowe narożniki, przystosowane do 
montażu nóg 
 (z kompletem nóg)  
 • wym. blatu 120 x 74 cm  
Kształt blatu – prostokątny, Kolor obrzeża PCV: bukowy 

• Regulowana wysokość nóżek – ok 4 poziomy

9

7.
7

stół 
kwadratow
y z 
bukowym 
ob.

Stół wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. Ok. 18 mm w 
tonacji buku, obrzeżem PCV Oskrzynia z metalowymi narożnikami, 
przystosowanymi do montażu nóg (z kompletem nóg) 
 • wym. blatu ok. 74 x 74 cm  
Kształt blatu – kwadratowy. Kolor obrzeża PCV: bukowy 

• Regulowana wysokość nóżek ok 4 poziomy

2

8.
8

Krzesełko 
białe

Krzesełka z siedziskiem i oparciem  z lakierowanej sklejki bukowej o gr.ok. 
6 mm. Stelaż wykonany z rurki okrągłej o śr. Min. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone 
oparcie.  
Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do 
tyłu,  
Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.  
Krzesełka można stawiać jedno na drugim 
Kolor stelaża biały. Rozmiar krzesła 2

25

9.
9

Biurko z 
szafką i 
szufladą 

Biurko, o wym. ok 1200 x 600 x 760 mm z płyty laminowanej o gr.  min. 18 
mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone  
 Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem (szara), poniżej szafka 
zamykana na zamek z uchwytem(szara).  Z tyłu biurka blenda płytowa o 
wys. Ok 400 mm.  
Szerokość miejsca na krzesło wynosi ok 700 mm. 
Korpus  szuflady wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym  Front 
szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną  w 
kolorze szarym. Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF  
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę 
frontu  
- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe. Przybliżone wymiary.  
-  wym. frontu szuflady ok. 370 x 183 mm  
-  wym. wewn. szuflady ok. 320 x 430 x 90 mm 
-  wym. frontu szafki ok. 370 x 370 mm  
- wym. wewn. szafki ok. 370 x 370 x 490 mm
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10.
10

Krzesełko 
białe

Krzesełka z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr ok 
6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane 
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami, zaokrąglone oparcie .  
Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do 
tyłu,  
Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.  
Krzesełka można stawiać jedno na drugim 
Kolor stelaża biały Rozmiar krzesła 3

25

11.
11

szafka 
wisząca - 
lewa

Korpus szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z 
obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym 
szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półka wykonana z płyty laminowanej o gr ok. 18 mm w kolorze białym z 
obrzeżem PCV 1 mm. 
Szafka z  1 przegrodą oraz 1 półką  z lewej strony szafki  
- mała półka w komplecie  
Szafka wyposażona w drzwiczki o wym.  370 x 370 mm - kolor biały. 
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na 
krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o 
jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym 
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st  
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę 
frontu  
Po montażu -  drzwiczki są wsunięte w głąb szafki ( odpowiednio o gr. 
frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.   
Szafka wisząca  o wym. (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 410 mm 

2

12.
12

Szafka z 
szufladami 
i 
drzwiczkam
i.

Regał  o wym. ok.(szer x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm  
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym 
szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr ok.18 mm w kolorze 
białym z obrzeżem PCV 1 mm.  
Regał wyposażony w wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. Ok 80 
mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 
przestrzenie), górna przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 3 
przestrzenie)  
Górna przestrzeń wyposażona w półki w kolorze białym o wym. 365 x 370 
mm oraz drzwiczki o wym.  370 x 370 mm.w kolorze białym, drzwiczki 
wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach 
zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany 
na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej 
matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym 
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę 
frontu  
Dolna przestrzeń wyposażona w 2szt szuflad o wym. ok. frontu: 752 x 183 
mm w kolorze szarym.  

1



                                                                     

13.
13

Szafka 
asymetrycz
na 

Regał  o wym. ok. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm  
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym 
szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze 
białym z obrzeżem PCV 1 mm.  
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 2 półkami   (3 przestrzenie). Dolna i górna przestrzeń posiada 
przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń 
posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku (cały regał - 6 
przestrzeni)  
Regał wyposażony w 3szt drzwiczek o wym.  370 x 370 w kolorze 
czerwonym, białym, szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm 
z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od 
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią 
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w 
kolorze.  
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st  
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę 
frontu

1

14.
14

Szafka 
asymetrycz
na z 
szerokimi 
szufladami

Regał o przybliżonych wym. (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm  
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda 
(z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)  
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym. i. Regał 
z 1 półką (2 przestrzenie). Dolna przestrzeń z przegrodą umieszczoną ok 
370 mm od prawego boku. ,górna przestrzeń posiada przegrodę 
umieszczoną 370 mm od lewego boku  ( cały regał - 4 przestrzenie) Regał 
przystosowany  wyposażony w 2szt drzwiczek  o wym. ok. 370 x 370 w 
kolorze białym i szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF, front od 
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią 
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze Szafka wyposażona w półki 
o wym. ok. 355 x 370 mm oraz 4 szuflady o wym. frontu: 752 x 183 mm, 
2szt kolor biały, 2szt kolor szary. Front szuflad wykonany z płyty MDF , 
front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty 
folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze w  kolorze szarym, 
wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad  
- wym. frontu ok.752 x 183 mm

1

15.
15

Szafka  na 
plastikowe 
pojemniki - 
z 2 
przegrodam
i

Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
Plecy , wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr ok 18 mm w kolorze białym 
z obrzeżem PCV 1 mm. 
Szafka z wnęką na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze stopkami 
chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Szafka z  2 pionowymi przegrodami( 3 przestrzenie). 
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych 
pojemników z prowadnicami  
Szafka  o wym. (szer x gł. wys.): 1040 x 480 x 1054 mm . Szafka 
wyposażona w pojemniki: * 16szt - pojemnik z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego. Dostarczany z prowadnicami. • wym. 31,2 x 43 x 7,5 cm  
• transparentne * 2szt - pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Dostarczany z prowadnicami. • wym. 31,2 x 43 x 15 cm  
• transparentne, * 1szt - pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Dostarczany z prowadnicami. • wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm  
• transparentne

4



                                                                     

16.
16

Szafka 
asymetrycz
na 

Regał  o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm  
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr ok.18 mm w kolorze 
białym z obrzeżem PCV 1 mm.  
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 2 półkami   (3 przestrzenie). Dolna i  górna przestrzeń posiada 
przegrodę umieszczoną 370 mm od prawego boku, środkowa przestrzeń 
posiada przegrodę umieszczoną 370 mm od lewego boku ( cały regał - 6 
przestrzeni)  
Regał wyposażony w 3szt drzwiczek  o wym.  370 x 370  w kolorze jasno 
różowym, błękitnym, szarym. Drzwiczki wykonane z płyty MDF, front od 
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią 
termoplastyczną - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium 
wpuszczony w płytę frontu  
Po montażu -  drzwiczki są wsunięte w głąb regału.  

1

17.
17

Regał z 2 
przegrodam
i i półką

Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
Plecy wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze 
białym z obrzeżem PCV 1 mm.  
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki ( 2 
przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 6 
przestrzeni)  
Górna przestrzeń wyposażona w drzwiczki o wym.  370 x 370 mm- 3szt w 
kolorze białym, dolna przestrzeń wyposażona w 6szt szuflad o wym. 370 x 
183 mm - 4szt kolor szary, 2szt kolor błękitny  
Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio 
o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią 
korpusu.   
Regał  o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm 

1

18.
18

Regał z 2 
przegrodam
i i 2 
półkami

Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze 
klon z obrzeżem PCV 2 mm.  
Plecy wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon,  
od wewnątrz w kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze 
białym z obrzeżem PCV 1 mm.  
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  cokół o wys. 80 mm ze 
stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z  2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości 
szafki ( 3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał 
- 9 przestrzeni)  
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o 
wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach,  oraz  o wym. 355 x 370 
mm w środkowej kolumnie  
Górna przestrzeń wyposażona w 3szt drzwiczek - 2szt kolor szary, 1szt 
kolor błękitny o wym.  370 x 370 mm. Srodkowa przestrzeń wyposażona w 
3szt szuflad w kolorze jasnoróżowym o wym. 370 x 183 mm, dolna 
przestrzeń wyposażona w 3szt szuflad, 1szt w kolorze jasnoróżowym, 2szt 
kolor biały o wym. 370 x 183 mm. 
Po montażu -  drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio 
o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią 
korpusu.   
Regał  o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm 

1



                                                                     

19.
19

Biblioteczk
a

Zestaw meblowy złożony z:  
1 szt. - Biblioteczka postawiona na cokole z ściankami bocznymi o wys. 
876 mm (wraz z cokołem). Regał z półką na wysokości 468 mm. Pod półką 
trzy komory do przechowywania książek. Biblioteczka obustronna.. 
Fronty  wykonane z płyty MDF Front od wewnętrznej strony laminowany na 
biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej 
fakturze w kolorze białym  
Cokół, dwie boczne ścianki oraz spód regału wykonane z płyty 
laminowanej  w kolorze klon. 
Półka i przegrody wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym. 
Wymiar całości ok (szer. x gł. x wys.) :1166 x 415 x 876 mm 
1 szt. - Szafka z wygodnym siedziskiem z oparciem.  Siedzisko  mocowane 
na napy. 
Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej w kolorze klon. 
Przegroda wykonana z płyty laminowanej w kolorze białym.. 
Szafka z  1 pionową  przegrodą.  
Siedzisko z pianki, pokryte wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze szarym,  
Szafka o wymiarach ok. (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 876 mm  
Siedzisko o wymiarach ok. wys. oparcia - 565 mm, dł. siedziska 690 mm, 
szer. siedziska: 415 mm

1

20.
26

Szatnia- 
rogowa

Szatnia rogowa składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do 
ławeczki. 
Ławeczka o wymiarach ok. (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 
325 mm, pod ławeczką, półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, 
przedzielona przegrodą na 2 równe przestrzenie.  
Powyżej ławeczki korpus o wymiarach ok. (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm 
x 250 mm x 985 mm.  
Korpus składa się z części narożnej wyposażonej w 2 podwójne 
chromowane wieszaki (po jednym z każdej strony) oraz z czterech 
równych przestrzeni (po dwie z każdej strony) wyposażonych w podwójny 
wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce 
mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm. W górnej części 
korpusu wydzielone są półeczki, które posiadają zabezpieczenie, dzięki 
któremu rzeczy z nich nie wypadają.  
Cała konstrukcja szatni wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. ok. 
18 mm. w tonacji klonu. 
Wymiar całkowity szatni ok (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 
1310 mm

4

21.
27

Szatnia - 
prosta 5 - 
klon

Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do 
ławeczki. 
Ławeczka o wymiarach ok. (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 
mm, pod ławeczką, półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, 
przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). 
Powyżej ławeczki z korpus o wymiarach ok. (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 
250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich 
wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach 
korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm.  
W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada 
zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają.  
Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu 
wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.  
Wymiar całkowity szatni ok (szer x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 
mm

6

Łóżeczko 
przedszkoln
e

Łóżeczko do leżakowania. Metalowa konstrukcja. Obicie z tkaniny 
przepuszczalnej powietrze. Możliwość układania łózek jedno na drugim. 
Przybliżone wymiary 132,5 x 59 x 12 cm. Kolor niebieski.

25

Wózek na 
łóżeczka

Wózek- metalowa konstrukcja na kółkach do przewożenia i 
przechowywania min 15 łóżeczek. 
Przybliżone wymiary  131,8 x 58,3 x 11,8 cm

2

Szafa na 
pościel

Szafa z przesuwanymi drzwiami do przechowywania pościeli. Minimum 30 
oddzielnych przegródek. Przybliżone wymiary -142 x 48,5 x 200 cm. 
Wykonana z płyty MDF kolor brzoza.

2



                                                                     

25.
28

Klocki dla 
malucha

10 klocków o różnych kształtach. Klocki można wykładać do pojemnika 
przez odpowiednie otwory wym. ok. 14 x 14 x 21 cm 

1

26.
29

Zabawka 
edukacyjna 
- liczenie

Zabawka edukacyjna w kształcie żółwia wyposażona w kółka i sznureczek 
dla najmłodszych dzieci wykonana z wysokogatunkowego, bezpiecznego 
dla dzieci plastiku. Uczy dziecko pierwszych cyferek (od 1 do 5) 

1

27.
30

Zestaw 
mały doktor

zestaw medyczny zawiera lekarską torbę wyposażoną między innymi w 
stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z pompką, otoskop do badania 
ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska 

1

28.
31

Drewniany 
pociąg ze 
zwierzętam
i mix 
wzorów

Ciuchcia z wagonami i ze zwierzakami, wykonane z drewna. Wagony 
można łączyć za pomocą magnesów. • wym. wagonika 6,5 x 5,5 x 5 cm • 
dł. całości 22 cm• od 12 miesięcy

1

29.
32

Auto Auto do prowadzenia wraz z naczepą pełną zwierzaków, wykonane z 
drewna, z gumowymi kołami. Naczepa jest dołączona za pomocą pętelki 
ze sznurka. W komplecie zwierzęta; koń, krowa, świnka... • wym.  ok. 25 
x 10 x 10 cm • sznurek o długości min. 60 cm  

1

30.
33

Garaż z 
trasą ok. 
4,3 m

Garaż z trasa z możliwością dowolnego łączenia elementów i tworzenia 
konstrukcji. • dł. toru ok.4,3 m • wym. 100 x 80 cm

1

31.
34

Labirynt 
dwustronny

Drewniany labirynt na okrągłych nóżkach z minimum 20 przesuwanymi 
elementami. Można go ustawić pionowo lub poziomo.wym. ok. 30 x 30 cm 

1

32.
35

Labirynt 
drewniany

Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami, po których 
przesuwać można różne, drewniane elementy. śr. Prętów ok. 5 mm  
Przybliżone wymiary: 23 x 12,8 x 16,8 cm. ok 25 koralików o wym. od 1,7 
x 1,7 x 1 cm do 2,2 x 2,2 x 2,3 cm.

1

33.
36

Magnetyczn
e labirynty

Kolorowe labirynty z różnymi motywami i wzorami ćwiczące sprawność 
manualną dziecka. 

4

34.
40

Piramida Zabawka do rozpoznawania, nazywania kolorów rozpoznawania i 
nazywania kolorów, segregowania i liczenia, rozwija koordynację ruchowo 
– wzrokową. Ok 55 elementów.

1

35.
41

Drewniana 
układanka

Kreatywne, drewniane układanki, które rozwijają zdolności manualne i 
precyzję u dzieci, a także wspomagają naukę liczenia. Zabawa polega na 
nałożeniu odpowiednich klocków na odpowiednie drążki. Podstawy mogą 
tworzyć różne kształty. Minimum 16 elementów.

1

36.
42

Duże 
dziecięce 
korale z 
podstawą - 
duży 
zestaw

Zestawy dziecięcych korali z podstawą. Korale mają różne kształty i 
kolory.  
ok.40 elem. â€˘ 4 podstawy o wym. 21,5 x 6 x 2 cm â€˘ 16 kart pracy o 
wym. 26 x 21 cm

1

37.
43

Układanki z 
pinezek

Zabawa polegająca na tworzeniu własnych pomysłów z drewnianych 
kształtów za pomocą pinezek. Dziecko posługując się młoteczkiem 
przybija kształty. 1 szt. tablicy korkowej o wym. min. 24,6 x 16,6 x 0,8 cm 
drewnianych młoteczków i kolorowych pinezek i drewnianych kształtków.

1

38.
44

Drewniane 
klocki 

ok 30 elementów. o wym. 4 x 3 x 3 cm do 6 x 3 x 3 cm z pudełkiem do 
sortowania.

1

39.
45

Zestaw do 
segregowan
ia

Zestaw pojemników w różnych kolorach i o różnej wielkości, szczypce i 
kolorowe kostki z otworami. Zabawka ćwicząca koncentrację i precyzję. 
Elementy wykonane z tworzywa sztucznego.  Min.6 kubków o różnej 
średnicy ok. 50 kostek, pałeczki do chwytania.

1

40.
46

Gry 
zręcznościo
we

Gry zręcznościowe rozwijające motorykę rąk, koordynację wzrokowo-
ruchową, spostrzegawczość, orientację i koncentrację- różne zestawy. 
(labirynty, przekładanki,

10



                                                                     

41.
48

Tor z 
samochodzi
kami

Kolorowy tor z samochodzikami. 1

42.
51

Drewniane 
zabawki 
zręcznościo
we

Z możliwością wyginania i formowania 1

43.
52

Zwierzaki-
Figuraki. 
Zadania 
grafomotor
yczne

Anna Szczepańska. Zbiór ćwiczeń przeznaczony dla dzieci od lat 7 oraz dla 
uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Zadania, 
oparte na graficznych wzorach zwierząt, rozwijają motorykę rąk, 
doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzeganie, orientację 
przestrzenną na płaszczyźnie kartki, koncentrację uwagi oraz uczą 
cierpliwości. Format A4 

1

44.
57

Wieża z 
klocków

Różnej wielkości klocki, z rysunkami o różnorodnej tematyce. 2

45.
59

Puzzle 
nakładanki

Drewniana podstawka z elementami do dopasowania. Różne wzory. 3

46.
60

Układanki 
dla 
najmłodszy
ch - 

Proste puzzle, składające się z małej ilości elementów, tworzących proste 
obrazki.

3

47.
64

zegar Drewniany zegar dla najmłodszych – nauka czasu 1

48.
65

Zestawy 
puzzli, 
układanek i 
gier

Zestawy do ćwiczenia koordynacji, spostrzegawczości, logicznego 
myślenia. 
Dla dzieci od 3 roku życia. Różnorodna tematyka.

10

49.
73

Puzzle -
mapa Polski

Mapa Polski z drewnianymi elementami. Do nauki województw. 1

50.
76

Zestaw 
patyczków 
modułowyc
h

Patyczki z tworzywa sztucznego w różnych rozmiarach i kolorach z 
szablonami do układania. Ok 200 elementów.

1

51.
77

Karty zadań Zestawy dwustronnych kart zadań z lakierowanego kartonu z wzorami o 
różnych stopniach trudności. min 20 kart. 

1

52.
78

mozaika Zestaw kolorowych wpinanych elementów -guziczków z podstawką , do 
układania obrazków.

2

53.
80

sześcian 
manipulacy
jny

Sześcian z pianki, umożliwiający ćwiczenia manualne. Wyposażony w 
zamki, sznurki, guziczki. Wymiary ok. 30 x 30 x 30 cm

1

54.
81

Lalki Miękkie lalki Przytulanki z zestawem ubranek. Długość ok 50 cm 2

55.
83

Zabawki do 
nauki 
sznurowani
a

Zabawki z sznurkami do przewlekania. Różne wzory. 4

56.
87

Gra Gra wzory, kolory, memory   rozwijająca pamięć, spostrzegawczość, 
koncentrację.

1

57.
88

Gra 
edukacyjna

Gra składająca się z kolorowych kuli, nawlekanych na sznurek zgodnie z 
wzorem na kartach. Zestaw składający się z minimum 55 kart i ok. 12 
kolorowych koralików 

1



                                                                     

58.
89

Kuleczkowe 
tory.

Zestaw drewnianych elementów, które można układać w dowolnych 
konfiguracjach. Zestaw składa się min. Z 45 elementów i 10 szklanych 
kulek. 
Gra rozwijająca kreatywność i wyobraźnię przestrzenną.

1

59.
90

Klocki 
drewniane

Wspaniały zestaw kolorowych, wykonanych z naturalnego drewna klocków 
Zestaw kolorowych, drewnianych klocków do ukadania. 

1

60.
91

Domino Zestaw kolorowych drewnianych kostek domino z dodatkowymi 
elementami. 
Min. 100 kolorowych kostek + elementy konstrukcyjne (mosty,tory, 
równoważnie)

1

61.
92

Zestawy 
klocków 
drewnianyc
h

Zestawy kolorowych klocków wykonanych z drewna z elementami 
tematycznymi.

2

62.
94

Zestaw do 
ćwiczeń 
sensoryczny
ch

Komplet kauczukowych kwadratów do zabawy i obserwacji 
zniekształconych odbić w lustrach czy oglądania otoczenia przez pryzmat 
zmieniających się kolorów.W zestawie  minimum 7 szt. Kwadratów w 
różnych kolorach, lupa, lustro płaskie, lustro wklęsłe i wypukłe. wym. ok 
14 x 14 x 3 cm

1

63.
95

Klocki 
budowlane

Zestawy klocków o tradycyjnym zestawie łączenia. Z możliwością łączenia 
elementów z różnych zestawów. Min 300 elementów w zestawie. 
Wielkość klocków ok. 2,5cm x 5 cm do 7x5 cm. Zestawy o tematyce dla 
chłopców i dziewczynek.

5

64.
99

Klocki 
konstrukcyj
ne 

Zestawy kolorowych klocków konstrukcyjnych z tworzywa w różnych 
kształtach i kolorach. Zestawy o różnorodnej tematyce i formie łączenia 
elementów, składające się z minimum 50 elementów w zestawie.

7

65.
107

Klocki 
wafle 

Zestaw kolorowych klocków konstrukcyjnych z miękkiego plastiku w 
formie kwadratowego wafla. Wymiary klocka ok. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm 
Minimum 500szt w zestawie

1

66.
109

Klocki 
wafle

Zestawy kolorowych klocków konstrukcyjnych z miękkiego plastiku w 
formie kwadratowego wafla, z możliwością łączenia elementów z różnych 
zestawów. Przybliżone wymiary klocków 10 x10 x1 cm 
Min 50 szt. w zestawie  

4

67.
111

Słomki 
konstrukcyj
ne.

Zestaw kolorowych słomek konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego oraz 
łączników. 
Średnica słomek ok. 0,7 cm. Minimum 400 szt. w zestawie 
Dla dzieci od lat 3

1

68.
112

 Zestaw 
klocków 
konstrukcyj
nych

• W praktycznym, plastikowym opakowaniu na kółkach. • wym. opak. 40 x 
30 x 20 cm • 300 prostokątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 i 4 cm, w 
5 kolorach • 70 kwadratowych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w 3 
kolorach • 50 trójkątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w 5 
kolorach • 50 półokrągłych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w 5 
kolorach • 80 kołków do łączenia o dł. 3,5 cm • 28 dwustronnych kart 
zadań z lakierowanej tektury o wym. 17,5 x 11,5 cm 
• od 3 lat

1

69.
113

Skrzynka z 
narzędziam
i

Zestaw dla małego majsterkowicza z drewnianymi elementami do 
skręcania i rozkręcania, oraz narzędziami. W zestawie: śrubki drewniany 
młotek, śrubokręt itp

1

70.
114

Drewniane 
narzędzia w 
blaszanym 
pudełku

Zestaw narzędzi w poręcznej, metalowej walizce. • wym. walizki 19,5 x 
13 x 7 cm • śrubokręt o dł. 12 cm • młotek o dł. 15 cm • klucz o dł. 15 cm 
• 5 śrub • 2 podkładki z 2 otworami • 2 podkładki z 4 otworami • duża 
podkładka o wym. 17 x 10 cm 

1

71.
115

Gry 
planszowe

Zestawy ciekawych gier planszowych, dla dzieci od 3-6 lat 4

72.
117

Gra do 
nauki 
zawodów

Gra do zabawy w zawody. Powinna zawierać co najmniej  6 plansz o wym. 
minimum 17 x 11cm  ,ruletka, minimum 36 kartoników z narzędziami

1



                                                                     

73.
118

Lalka 
szmaciana 

Miękkie lalki do przytulania. 4 szt. dł. minimum 46 cm 4

74.
119

Lalka 
szmaciana 

Miękkie lalki do przytulania. 3 szt., dł. minimum56 cm 3

75.
120

Lalka z 
nocnikiem 

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi, 
głowę i powieki, oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i siusia. W 
zestawie: nocnik i butelka. Wys. minimum 31 cm 

1

76.
121

Lalka z 
krzesełkiem 
do 
karmienia

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów do karmienia. Posiada ruchome 
ręce, nogi i powieki oraz zdejmowane ubranko. Lalka pije i sika. W 
zestawie z krzesełkiem o wym. min 16,5 x 16,5 x 29 cm oraz akcesoria

1

77.
122

Lalka 
fryzjerka

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów fryzjerskich. Posiada ruchome 
ręce, nogi i powieki, oraz zdejmowane ubranko, wraz z akcesoriami 
fryzjerskimi. Wys. minimum 32 cm

1

78.
123

Lalka z 
pieskiem 

Plastikowa lalka z małym pieskiem lub kotkiem. Posiadająca ruchome ręce 
i nogi oraz zdejmowane ubranko i buty. Wys. minimum 43 cm

1

79.
126

Misie Miękkie maskotki- misie. 3 szt., wys. minimum 25cm 3

80.
131

Pacynki Pacynki przedstawiające rodzinę. W skład zestawu powinna wchodzić : 
pacynka-mama 1 szt., pacynka- tata 1 szt., pacynka dziewczynka 1 szt., 
pacynka- chłopiec 1 szt., pacynka- babci- 1 szt., pacynka- dziadek. 
Wysokość pacynek minimum 26 cm

6

81.
132

Pacynka 
terapeutycz
na 

Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową. Powinna posiadać otwór z tyłu 
głowy i workowate ręce, w które mieszczą się dłonie zarówno dziecka, jak 
i osoby dorosłej. Wym. co najmniej 70 x 12 x 15

1

82.
133

Domek dla 
lalek

Dwupiętrowy domek dla lalek. Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
ruchome drzwi, okna, schody, kolorowe meble, taras z basenem. Wym. 
minimum 59 x 39 x 15 cm

1

83.
134

Kuchenka Kuchenka drewniana o wym. co najmniej 80 x 33 x 106 cm 1

84.
136

Zestaw do 
herbaty 

Metalowy serwis do herbaty dla najmłodszych 1

85.
137

Zestaw do 
zabawy w 
cukiernika

Zestaw do zabawy w małego cukiernika 1

86.
138

Zestaw 
kuchenny

Zestaw kuchenny do zabawy w małego kucharza z dużym zestawem 
akcesoriów kuchennych

1

87.
139

Zabawa w 
fryzjera

Duży zestaw do zabawy w fryzjera 1

88.
140

Zabawa w 
lekarza

Zabawka z akcesoriami do zabawy w lekarza 1

89.
141

Sklep  z 
asortyment
em

Supermarket z kasą i innymi akcesoriami 1

90.
142

Tort 
urodzinowy

Drewniany tort urodzinowy 1

91.
143

Kasa 
sklepowa

Drewniana kasa sklepowa z akcesoriami 1

92.
144

Statek 
piracki

Drewniany statek piracki z akcesoriami 1

93.
145

Narzędzia z 
pojazdem

Zestaw narzędzi z pojazdem dla młodego mechanika 1



                                                                     

94.
146

Warsztat Duży zestaw majsterkowicza 1

95.
147

Stolik do 
zabawy z 
matą 
edukacyjną

Stolik o wym. co najmniej 148 x 81 x 56cm wraz z matą (dywanikiem) 
edukacyjną

1

96.
149

Drewniane 
tory

Drewniane tory z minimum 2 pociągami 1

97.
150

Drewniany 
parking 

Drewniany parking z małymi samochodami 1

98.
151

Autka 
drewniane

Zestaw zawiera minimum 6 drewnianych samochodzików 1

99.
152

Zestaw 
małych 
plastikowyc
h pojazdów

Zestaw plastikowych pojazdów zawierający około 20 pojazdów 1

100.
153

Wyścigówki Zestaw 4 aut wyścigowych-3szt 3

101.
162

Zabawki- 
pojazdy dla 
chłopców 

Traktor z przyczepą duży1 szt., wywrotka 1 szt - duża, dźwig duży 1 szt, 
śmieciarka duża 1 szt, betoniarka duża 1 szt, wyścigówka z napędem 1szt. 

1

102.
163

Maty 
piankowe

Kreatywne maty piankowe uczące rozpoznawania kształtów, stymulujące 
zmysł wzroku, dotyku oraz umiejętności manualne i ruchowe

1

103.
164

Ilustracje 
przedstawi
ające 
przeciwieńs
twa

Ilustracje z przeciwieństwami rozwijające umiejętność logicznego 
myślenia i kojarzenia

1

104.
167

Gra w 
przeciwieńs
twa

Gry edukacyjne składające się z kartoników, na których namalowano pary 
przeciwieństw 

1

105.
168

Tor Domino 
drewniany

Drewniany kolorowy tor domino 1

106.
169

Domino - 
Alfabet

Domina polegające na dopasowywaniu identycznych obrazków. Kształcące 
logiczne myślenie, twórczą aktywność, zdolności poznawcze oraz 
wytrwałość w wykonywaniu zadań od początku do końca

1

107.
170

Piankowe 
domino

Piankowe domino z dużymi elementami 1

108.
172

Mikser 
kolorów

Zestaw służący do zajęć z wykorzystaniem kolorów- miksowania kolorów 1

109.
173

Geometryc
zne kształty

Drewniane elementy w geometrycznych kształtach- klocki 1

110.
174

Mozaika Drewniana mozaika rozwijająca spostrzegawczość i twórcze myślenie 1

111.
175

Zabawka 
edukacyjna 
kształtując
a m.in. 
zdolności 
manualne, 
zmysły i 
koordynacj
ę

 Gra jest ukierunkowana na kształcenie i rozwój zdolności manualnych 
oraz rozwój zmysłów, stymulację i koordynację pracy obu półkul 
mózgowych 

1



                                                                     

112.
176

Kółko i 
krzyżyk

Kółko i krzyżyk- gra rozwijająca spostrzegawczość i logiczne myślenie 1

113.
177

Zabawa 
edukacyjna

Zabawa edukacyjna polegająca na rysowaniu zapamiętanych obrazów 1

114.
178

Puzzle do 
nauki 
orientacji 
w 
przestrzeni

Drewniane puzzle edukacyjne pomagające w zrozumieniu określeń 
służących nazywaniu relacji między przedmiotami np. nad, przed, za, 
obok, przed, pod

1

115.
179

Puzzle do 
nauki 
rozmiarów

Drewniane puzzle edukacyjne pomagająca w zrozumieniu koncepcji 
wielkości

1

116.
180

Puzzle 
uczące 
kształtów 
geometrycz
nych

Puzzle uczące dzieci rozpoznawania różnych kształtów i dopasowywać je 
do odpowiednich konturów

1

117.
181

Szlaczki i 
rytmy

Zabawa polegająca na propozycji dokończenia szlaczków i rytmów 1

118.
182

Gra w 
cienie

Gra ucząca rozpoznawania kształtów i konturów 1

119.
183

Gra w 
odszukiwan
ie takiego 
samego 
obrazka

Gra polegająca na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki 
widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce 

1

120.
184

Gra w 
odgadywani
e 

Gra polegająca na odgadywaniu, co znajduje się na karcie wylosowanej 
przez innego gracza za pomocą pytań

1

121.
185

Poznajemy 
zawody

Gra ucząca dzieci nazw zawodów 1

122.
186

Karty do 
nauki 
czytania

Pomoc pozwalająca kształtować właściwy kierunek czytania od lewej 
strony do prawej- zestaw kart

1

123.
187

Puszki 
dźwiękowe

Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków 1

124.
189

Onomatope
je - karty 
do 
prezentacji

Karty z kolorowymi rysunkami oraz podpisy wykonane wielkimi literami 
drukowanymi. Minimum dwa zestawy kart 

1

125.
190

Rytmy i 
dźwięki

Rytmy i dźwięki-pakiet pomocy do prezentowania zadań dzieciom na 
tablicy. Zestaw powinien zawierać przykładowe kontrolne karty pracy do 
kserowania oraz instrukcje

1

126.
191

Zgadywanki 
obrazkowo-
dźwiękowe

Zgadywanka co najmniej 20 zagadek  dźwiękowych dotyczących naszego 
otoczenia

1

127.
192

Dźwięki w 
domu

Gra dźwięki w domu gdzie zadaniem dziecka jest rozpoznanie dźwięku i 
połączenie go z odpowiednią ilustracją. Co najmniej 12 plansz o wym. 
13,2 x 20,4 cm, 120 kartoników, CD z nagraniem dźwięków 

1

128.
193

Historyjki 
piosenkowo
-obrazkowe

Historyjki piosenkowo- obrazkowe zawierające co najmniej 21 historyjek 
obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami

1



                                                                     

129.
194

CD z 
historyjkam
i 
piosenkowo
-obrazkowe

CD z historyjkami piosenkowo-obrazkowymi 1

130.
195

Trening 
słuchu. 
Ćwiczenia 
rozwijające 
percepcję 
słuchową u 
dzieci

Pomoc dydaktyczna autorstwa Joanna Grabana i Romana Sprawki. Zbiór 
ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie 
wszystkich jej funkcji, pogrupowanych tematycznie, uwzględniających 
stopniowanie trudności

1

131.
196

Bajki do 
słuchania i 
układania 
obrazków

Historyjki obrazkowe prezentujące znane dzieciom bajki np. Kopciuszek, 
Kot w Butach, Pinokio, Siedmiomilowe buty, Trzy świnki, Żółw i Zając. 
Zestaw z  płytą CD z treścią bajek. CD z nagraniami bajek co najmniej 32 
karty o wym. 11,2 x 7,8 cm 

1

132.
197

Bajki do 
słuchania 

Zestawy bajek do słuchania dla dzieci na płytach CD- co najmniej 10 CD. 1

133.
198

Zestaw do 
odgadywani
a przez 
dotyk

Głównym zadaniem jest rozpoznanie przedmiotu po kształcie, przez 
dotyk, nie patrząc na niego. Zestaw zawiera co najmniej 44 elementy o 
wym. od 4,5 cm do 9 x 3,5 cm, 3 maski, worek , instrukcja 

1

134.
199

Kot w 
worku

Kot w worku- dziecko za pomocą dotyku musi rozpoznać, co przedstawia 
wylosowany element. Co najmniej 9 dwustronnych plansz o wym. 
minimum 15 x 15 cm 27 obrazków. 

1

135.
200

Szeregi i 
relacje 

Szeregi i relacje- pomoc pomagająca w usprawnieniu systemu językowego 
i procesów myślowych. Zestaw zawiera co najmniej 300 elem. 
tekturowych, 60 pasków wzorcowych i  instrukcja.

1

136.
201

Ćwiczenia 
pamięci 
symultanicz
nej i 
sekwencyjn
ej

Zestaw  do ćwiczenia pamięci symultaniczno- sekwencyjnej dla wszystkich 
dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Zestaw zawiera co najmniej 
20 plansz tekturowych formatu A4 z kolorowymi rysunkami, dwustronnie 
zafoliowane, 36 plakietek ,  instrukcja do wszystkich ćwiczeń

1

137.
202

Karty do 
zajęć dla 
dzieci z 
zaburzenia
mi 
komunikacj
i

Zestaw kart do zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. 
Zestaw zawiera co najmniej  20 plansz tekturowych formatu A4 z 
kolorowymi rysunkami i pytaniami, co najmniej 80 etykietek z 
odpowiedziami do układania na planszach plus opis przykładowych 
ćwiczeń

1

138.
203

Szeregi i 
relacje 

Pomoc pomagająca w usprawnieniu systemu językowego i procesów 
myślowych. Co najmniej 300 elementów tekturowych, 60 pasków 
wzorcowych i instrukcja

1

139.
204

Gra w 
dmuchanie 
słomką

Gra w dmuchanie słomką. Wym. minimum 35 x 25 x 8 cm 1

140.
205

Gra 
edukacyjna 
do zajęć 
logopedycz
nych

Gra edukacyjna do zajęć logopedycznych z wykorzystaniem mimiki- 
minimum 33 karty 

1

141.
206

Wyrażenia 
dźwiękonaś
ladowcze

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze- program wraz z płytą CD do ćwiczeń 
słuchowych przeznaczony dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem, 
dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, dzieci dwujęzycznych oraz dla 
osób uczących się języka polskiego jako obcego.

1



                                                                     

142.
207

Samogłoski 
i 
wykrzyknie
nia

Samogłoski i wykrzyknienia- program wraz z płytą CD do ćwiczeń 
słuchowych przeznaczony dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem, 
dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, dzieci dwujęzycznych oraz dla 
osób uczących się języka polskiego jako obcego.  

1

143.
208

Zestaw 
plakietek i 
etykietek 
obrazkowyc
h

Zestawy plakietek i etykietek do przenoszenia obrazów z rzeczywistości na 
obrazki, uczące dziecko rozumienia pytań i udzielania na nie odpowiedzi. 
Minimum  12 tekturowych plansz wzorcowych zwierząt, minimum 36 
tekturowych elementów obrazkowych, co najmniej  38 etykietek 
opisowych, opis przykładowych ćwiczeń.

2

144.
209

Historyjki 
obrazkowo-
zadaniowe 
z pytaniami

Zestaw minimum 21 historyjek obrazkowych składających się z trzech 
obrazków przedstawiających kolejne etapy jednego zdarzenia. Format: 
A4, plansze: minimum 21 dwustronnie kolorowych kart. 

3

145.
210

Litery 
dotykowe 
duże

Litery i cyfry „napisane” piaskiem. Minimum 26 elementów  o wym. 16 x 
13 cm

1

146.
211

Alfabet i 
słowa

Elektroniczna baza interaktywna, która ułatwi dziecku naukę nowych 
treści. Carotiny połączone przewodami o dł. minimum 60 cm, 
 wym. 30 x 27 x 6 cm, co najmniej 15 dwustronnych kart o wym. 23 x 16 
cm  

1

147.
212

Sylaby 
otwarte z 
grupą 
spółgłoskow
ą

Sylaby przedstawione są przy pomocy wielkich liter drukowanych, co 
najmniej 123 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm - minimum  60 żetonów w 4 
kolorach do oznaczania samogłosek, spółgłosek, oraz głoski/litery „i” 
pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie 

1

148.
213

Sylaby 
otwarte

Sylaby składające się wielkich liter drukowanych. Zestaw zawiera co 
najmniej 254 karty o wym. 10,5 x 7,4 cm - minimum 80 żetonów w 4 
kolorach (20 x 4) – do oznaczania samogłosek, spółgłosek oraz głoski/litery 
„i” pełniącej rolę zmiękczenia w sylabie 

1

149.
214

Sylaby 
zamknięte

Sylaby znajduje się na osobnych kartonikach, przedstawione przy pomocy 
wielkich liter drukowanych. Co najmniej 236 kart o wym. minimum 10,5 x 
7,4 cm - co najmniej 60 żetonów w 3 kolorach (20 x 3) – do oznaczania 
samogłosek i spółgłosek w sylabach. 

1

150.
215

Zestaw 
sylabki 

Zestaw do nauki sylab. Zawiera co najmniej: samogłoski; wyrażenia 
dźwiękonaśladowcze; pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, 
f, w, t, d; wyrazy do czytania globalnego; zestawy samogłoska plus sylaba 
otwarta; wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych; zadania i 
proste teksty.  Co najmniej 64 karty z broszurą i  z opisem metody i 
poleceniami do ćwiczeń

1

151.
216

Zestaw 
kolorowych 
tacek

Drewniane tacki do zabaw edukacyjnych z piaskiem. 
Co najmniej 4 tacki z drewna bukowego o wym. minimum32 x 23 x 1,5 cm

1

152.
217

Nasadki 
ergonomicz
ne na 
ołówki i 
kredki 6 
szt.

Nasadki korygujące nieprawidłowy uchwyt. o kształtach dopasowanych do 
rączki dziecka. Co najmniej 6 szt.

1

153.
218

Tabliczka 
ze 
szlaczkami

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych. Wym. minimum 
30 x 21 cm 

1

154.
219

Tabliczka 
do ćwiczeń 
oburącz - 
choinki

Tabliczki do ćwiczeń manipulacyjnych do ćwiczeń w pisaniu oburącz. 
Wykonane z płyty MDF wym. minimum 41,5 x 22 cm

1



                                                                     

155.
220

Rodzina - 
liczmany

Zestaw gumowych liczmanów przedstawiających członków rodziny, w 
minimum 6 kształtach i 6 kolorach, do przeliczania i sortowania. Wys. 
minimum od 3 do 6 cm

1

156.
221

Plansza - 
Gry z 
figurami

Plansza do zabaw edukacyjnych- gry z figurami wykonana z tkaniny. 
Wymiary minimum. 150 x 150 cm

1

157.
222

Waga Waga w kształcie małpki. Wymiary: wysokość minimum 18 cm 1

158.
223

Drewniane 
liczydło z 
tablicą

drewniane liczydło 1

159.
224

Cyfry 
dotykowe

Tabliczki z cyframi od 0 do 9 „napisanymi” piaskiem. Pomoc do nauki 
liczb, minimum 10 tabliczek o wym. 16 x 13 cm

1

160.
225

Zestaw do 
nauki 
liczenia w 
zakresie 
1-10

Zestaw do nauki liczenia w zakresie 1-10. Pomoc edukacyjna o wym.  
minimum 22,5 x 22,5 x 6,5 cm, składające się z 10 podstawek do 
umieszczania obrazków i liczmanów, 10 tabliczek z dłońmi, 10 tabliczek z 
liczbami, 10 tabliczek z przedmiotami 

1

161.
226

Zegar 
stojący

Duży zegar do prezentacji godzin. Wymiary minimum śr. 30 cm. 1

162.
227

Duża lupa Lupa do zajęć edukacyjnych, wymiary minimum -średnica10cm. 1

163.
228

Zestaw do 
filtrowania 
wody

Zestaw do filtrowania wody do zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
wody. Zestaw ma zawierać minimum: 5-elementowy pojemnik do filtracji 
wody, żwir, piasek, aktywny węgiel, papier filtracyjny  ,miarka 50 
ml ,gogle o wym. minimum 15 x 7,5 cm

1

164.
229

Godło RP Godło w ramie -wym. minimum 31,5 x 36 x 1,5 cm 1

165.
230

Flaga Polski Flaga Polski wym. minimum 50 x 80 cm 1

166.
231

Globus Globus średnica minimum 22 cm 1

167.
232

Fakturowe 
dłonie

Kolorowe dłonie wykonane z gumy, o chropowatej powierzchni- długość 
minimum 16,5 cm

25

168.
233

Fakturowe 
stopy

Kolorowe stopy wykonane z gumy, o chropowatej powierzchni - długość 
minimum 21 cm

25

169.
234

Worki do 
skakania 

Worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych w różnych kolorach 5

170.
235

Kręgle Kręgle minimum 9szt oraz minimum 2 kule z tworzywa sztucznego 1

171.
236

Opaska na 
oczy

Opaska na oczy do zabaw w cicubabkę 10

172.
237

Koszulka w 
kolorze 
jaskrawym

Koszulki w jaskrawych kolorach, zapinane na rzep- rozmiar s 25

173.
238

Chusta Chusta kolorowa do zabaw edukacyjnych- wielkość ok 3,5m 1

174.
239

Klocki 
edukacyjne 
Canoe

Zestaw sześciennych klocków drewnianych w dwóch najbardziej 
kontrastowych kolorach: czarnym i białym, z nadrukowanymi prostymi 
wzorami geometrycznymi. 

1



                                                                     

 1.  Wyszczególniony w tabelach asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.    
      Dostarczone wyposażenie, meble oraz pozostałe artykuły muszą posiadać aktualne    
      certyfikaty, spełniające wymogi bezpieczeństwa, które Wykonawca przedłoży na żądanie  
      Zamawiającego.  
 2.  Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez zamawiającego - 12 miesięcy. 
 3. Maksymalny okres gwarancji, jaki może być zaoferowany przez wykonawcę – 36 
     miesięcy. 
 4. Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za:  
     a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego 
     wyposażenia, 
    b) usunięcie ujawnionych wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu dostawy w przypadku braku 
     danego przedmiotu na rynku – na przedmiot o podobnym przeznaczeniu oraz cechach  
      użytkowych (Po uzgodnieniu z zamawiającym) 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wycenionego przez Wykonawcę asortymentu 
i dokonania zmian w zakresie przewidzianej ceny. 

Załącznik nr 2  

Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
Dostawę mebli i zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w 
ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.
10.01.02-12-0186/17-00 

175.
240

Plansze do 
klocków 
Canoe

Zestaw plansz do klocków Canoe minimum 31 wzorów. 1

176.
241

Zestaw 
instrument
ów 

Zestaw instrumentów składa się co najmniej z Tamburynu 1 szt. Trójkątów 
2 szt., dzwonki diatoniczne małe 1 szt. kastaniety z rączką 2 szt. Marakasy 
1 para Taneczne jajka 2 pary, 5 dzwoneczków z uchwytem 1 szt. Talerze 
małe 1 para, Talerze duże 1 para, Flety 2 szt. Pałeczka z dzwoneczkami 1 
szt., Tonblok 1 szt.

1



                                                                     

Zamawiający: 
BC PROGRES Bożena Chlebek 
Os. Równie 2 
34-452 Ochotnica Dolna 
NIP 7352212093 

Formularz ofertowy 

Dane Wykonawcy 
Nazwa i adres  siedziby: 
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
NIP ……………………… 
REGON ……………………….. 
Nr telefonu ……………………… 
Adres e-mail……………………………………………….    

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na ,,Oferta na 
dostawę mebli i zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w 
ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:  …………………………………………..  zł, 
  
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:  ………………………………………….zł 

(słownie cena oferty brutto : ………...…………………………………………………………) 

podatek VAT %............................................................................... 
                                 

                       

1. Oświadczam/y, że cena podana w Ofercie zawiera wszystkie koszty zamówienia, jakie ponosi 
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres………………miesięcy. (należy 
wpisać okres gwarancji w miesiącach stosując zasadę nie krótszy niż 12 miesięcy.). 

3. Zamówienie wykonamy w terminie  - …………………………… 
                                                                  



                                                                     

  ...............................................................                              ........................................................
.......... 

    Miejscowość, data                                                                                                                  Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

Załącznik nr 3  
Dotyczy: 
Zapytania ofertowego na: 
Dostawę mebli i zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w 
ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.
10.01.02-12-0186/17-00 



                                                                     

…………………………………………………………………….. 
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

Oświadczam, , że /spełniamy – nie spełniamy/* warunki udziału w postępowaniu określone w 
Zapytaniu ofertowym w ten sposób, że:  

1. /Posiadamy – nie posiadamy/* kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności; 

2. /Dysponujemy – nie dysponujemy/* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej /zapewniającej – nie 
zapewniającej/* wykonanie zamówienia; 

4. /Nie zalegamy – zalegamy/* z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia 
społeczne. 

oraz jednocześnie, oświadczam, że: 

1. /Nie podlegamy – podlegamy/* wykluczeniu z postępowania  

.................................................................. 
Data i podpis 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                   

Załącznik nr 4  

……….………………………………………………….…..  

……….………………………………………………….…..  



                                                                     

……….………………………………………………….…..  
imię i nazwisko lub nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a  

……………………………………………….………….............................................................. 
imię i nazwisko 

uprawniony do reprezentowania:  

....................................................................................................................................................................

................................... 
nazwa firmy 

....................................................................................................................................................... 
adres firmy 

.......................................................................................................................................………… 
NIP 

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. BC PROGRES 
Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna, 

w szczególności poprzez: 
➢ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
➢ posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
➢ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
➢ pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

……………….………….   ……………………………………………….. 
miejscowość i data     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik nr 4  
WZÓR UMOWY 

UMOWA 
zawarta w dniu   …………..    roku w  Ochotnicy Dolnej pomiędzy:  
Firmą BC PROGRES Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna,                       NIP: 
7352212093 REGON 364160977, reprezentowaną przez Bożenę Chlebek - Właściciela Firmy, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, 



                                                                     

a Firmą: ………………………………………………………… 
z siedzibą: ……………………………..,  NIP …………………….. 
reprezentowaną przez ………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ l 

 Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania: dostawę mebli i 
zabawek do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. 
„MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00 
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
                                                                        §2 
1. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na dzień 14.12.2017r. 

                                                                        §3 

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają w kwocie 
xxxxxxx złotych (brutto), (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
w tym podatek VAT 23% w wysokości xxxxx  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie Formularza Ofertowego  
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 
3. Przewiduje się możliwość zapłaty faktur częściowych – za częściową realizację zamówienia. 
4. Zamawiający dokona zapłaty za fakturę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej faktury 
wraz z wymaganymi dokumentami. 
5.   Za termin zapłaty przyjmuje się dzień, w którym zostało obciążone konto bankowe 
Zamawiającego. 

§ 4 
Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie 
ilości godzin.  

§ 5 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§ 6 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi 
Powszechnemu. 

§ 8 
Umowa została spisana w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 


