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         Załącznik nr 3 

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu Ilość 

1. Pudełko interaktywne 

Pudełko interaktywne, drewniane, wykonane 

z trwałego i bezpiecznego tworzywa. Ma 

uczyć kreatywności i logicznego myślenia. 

Każda ściana powinna pokazywać nową 

zabawę, czy to liczydło, labirynt, obrotowe 

klocki lub rysunki zwierząt. Zabawka ma 

służyć do rozwijania sprawności małej 

motoryki. Pudełko powinno spełniać rolę 

wielofunkcyjną. 
2 

2. Książeczka sensoryczna 
Książeczka ma służyć do czytania, 
oglądania i dotykania. 2 

3. Puzzle dla malucha 

Puzzle dla malucha (wiek 1-3). Układanki 
kilkuelementowe dopasowane do wieku 
dzieci. Układanki mają rozwijać koordynację 
oko-ręka, ćwiczyć spostrzegawczość i 
koncentrację. Układanki wybierane losowo. 

4 

4. Puzzle drewniane 

Puzzle drewniane działające na zasadzie 
dopasowywania elementów, np.: zwierzątek 
do właściwych miejsc na planszy rozwijają 
koordynację ręka-oko i uczą rozpoznawania 
kształtów. Układanki wykonane z drewna 
malowanego bezpiecznymi, nietoksycznymi 
farbami. 

4 

5. 
Drewniane układanki - 
wkładanki 

Drewniane układanki, które mają za zadanie 
rozwijać sprawność malucha i ćwiczyć 
koordynację ręka-oko. Ponadto ćwiczą 
chwyt pęsetowy  dziecka i przyczyniają się 
do rozwijania zmysłu dotyku i wzorku. 
Układanki różnorodne. 4 

6. Puzzle z dziurką 
Puzzle z dziurką, które mają na celu służyć 
maluchowi jako pierwszy sorter.  2 

7. Cymbałki/ksylofon 

Cymbałki wykonane z drewna, bez ostrych 

kształtów, malowane farbami ekologicznymi 

lub wodnymi. Mające służyć dziecku jako 

pierwszy instrument muzyczny. Motyw 

wybierany losowo. 1 
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8. Bębenek Bębenek wykonany z drewna oraz z innych 

materiałów, które nie są toksyczne. 

Zabawka przeznaczony dla dzieci w wieku 

do lat 3. 

1 

9. Tamburyn Instrument drewniany posiadający cztery 

podwójne talerzyki oraz wzmocnioną 

membranę.  Zabawka idealna do różnego 

rodzaju zabaw rytmiczno-muzycznych. 

1 

10. Marakas Instrument muzyczny służący do zajęć 

rytmicznych, wykonany z drewna bądź 

ekologicznego plastiku. 

4 

11. Kastaniety Drewniane instrumenty muzyczne. 

Wykonane z gładkiego drewna, bez 

zaostrzonych elementów, odpowiednie dla 

małych dzieci do lat 3. 

4 

12. Terkotka/kołatka Instrument muzyczny wykonany z drewna, 

przeznaczony dla małych dzieci. Gładkie 

drewno, bez ostrych elementów, malowane 

farbą ekologiczną, bądź wodną. 

2 

13. Dzwonki Instrument – grzechotka, wykonany z 

drewna i metalowych elementów, bądź 

tworzywa sztucznego. Przeznaczony dla 

dzieci do lat 3. 

3 

14. Gąsienica spacerowa Wąż/gąsienica spacerowa przeznaczona do 

spacerów z małymi dziećmi. Wykonana z 

poliestru, wypełniona włókniną piankową. 

Powinna zawierać materiały odblaskowe i 

co najmniej 16 uchwytów do trzymania. 

1 

15. Woreczki z grochem Zestaw woreczków wypełniony ziarnem 

grochu. Zestaw powinien zawierać różne 

kolory. 

1 

 

16. 

 

Sensoryczne kamienie 

Zestaw silikonowych, kolorowych kul, bądź 

dysków o różnorodnej fakturze, z różnymi 

dodatkami w środku. Zestaw powinien 

zawierać minimum 4 różne kamienie, z 

różnymi fakturami. 

 

1 

 

17. 

 

Dyski sensoryczne 
Zestaw dysków sensorycznych. W zestawie 
powinny być min. 4 sztuki. Dyski 
sensoryczne wykonane z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do ćwiczeń 
równowagi, korekcji wad postawy oraz 
masażu stóp. Powinny zawierać specjalne 
wypustki. Minimalny rozmiar : 17cm i 

 

1 
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maksymalne obciążenie 100 kg. 

 

18. 

 

 

Klocki wafle 

 

Klocki wykonane z tworzywa sztucznego, 

wszystkie klocki muszą być kompatybilne, 

co pozwala łączyć zestawy ze sobą 

zwiększając możliwości zabawy. Minimalne 

wym. klocka 10 x 10 x 1 cm, minimalnie 48 

klocków konstrukcyjnych w zestawie. 

 

 

2 

19. Duża lupa Lupa pozwoli dziecku na poznawanie świata 

przyrody i na badanie małych kawałków 

otaczającej go rzeczywistości. 

Powiększenie: 2x 3x 4x., śr. lupy 10 cm, dł. 

19 cm 

4 

20. Mała lupa z rączką Lupa ma posiadać min. śr. 30 mm i 

powiększenie 3x a druga strona o śr. 13 mm 

i powiększenie 6x., min. dł. 7,5 cm 

20 

21. Klepsydra z olejkiem Klepsydra z olejkiem, który po odwróceniu 

spływa do dolnej części, min. wym. 5 x 7 cm 

1 

22. Sznurowanki/przewlekanki Zabawka, która wspiera motorykę małą. 
Wykonana najlepiej z drewna, bądź 
tworzywa sztucznego. W komplecie ze 
sznurówką służącą do przewlekania. 
Minimalne wymiary zabawki 12 x 16,5 cm 

4 

23. Interaktywne autko Interaktywne autko wydające dźwięki w 

języku polskim, odpowiednie dla dzieci od 1 

roku życia. Autko powinno być w zestawie z 

baterią. Wybierane losowo (np. straż, 

policja, pogotowie) 

4 

24. Szeleścik – zabawka 

niemowlęca 

Szeleścik powinien być wykonany z 

miękkich, bezpiecznych materiałów. W 

kontrastowych kolorach, o zróżnicowanych 

fakturach, wypełniony szeleszczącą folią. 

Minimalne wymiary zabawki: 18x26 cm. 

2 

25. Lalka szmaciana Lalka szmaciana wykonana z bezpiecznego 

dla dzieci materiału oraz wypełniona 

miękkimi elementami. Minimalna wysokość 

lalki to: 20 cm. 

3 

26. Książeczka  

„Baby Montessori” 

Książeczki z serii „Baby Montessori” są 

przeznaczone od narodzin do 2 lat. Tytuły 

książeczek wybierane losowo. 

2 

27. Książeczka obserwacyjna Książeczka obserwacyjna, np. „Mój rok” to 

propozycja dla dzieci w wieku od 2 lat, 

pomoże zaobserwować i zrozumieć różnice 

1 
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między porami roku. 

28. Książeczka „Pucio” Książeczki z serii „Pucio” są idealne dla 

małych dzieci, wspomagają rozwój mowy. 

Ponadto książki zostały dostosowane do 

poszczególnych etapów rozwoju dziecka. 

Tytuły wybierane losowo. 

3 

29. Książeczka „Ciało” Książeczka ma przedstawiać schemat ciała, 

idealna dla dzieci, które dopiero się tego 

uczą, np.: pt.: „Ciało, to ciekawe” . 

1 

30. Zestaw farb Zestaw powinien zawierać łącznie 6 litrów 

farby. W zestawie 6 podstawowych kolorów. 

6 szt. X 500 ml. 

4 

31. Klej Klej wielofunkcyjny, bezpieczny dla dzieci i 

nietoksyczny. Minimalna pojemność: 1000 g 

10 

32. Kolorowy papier Zestaw kolorowego papieru w rozmiarze A4, 

minimalna zawartość kartek w ryzie 20 

arkuszy. 

10 

33. Kolorowy blok Rozmiar kartek A3 20 

34. Blok techniczny Blok w rozmiarze A4. 20 

35. Pastele olejne Zestaw pasteli olejowych, min. 24 kolory 10 

36. Szary papier pakowy Zestaw 10 sztuk szarego papieru 

pakowego. Wymiary 105x126 cm. 

10 

37. Plastelina W zestawie min. 12 kolorów. 10 

38. Bibuła Bibuła karbowana, w zestawie minimalnie 6 

kolorów. 

10 

39. Pędzelki Grube pędzelki przeznaczone dla małych 

dzieci.  

20 

40. Ciastolina Zestaw ciastoliny – minimalnie w zestawie 6 

kolorów. 

10 

41. Fotelik bujaczek  Leżaczek, który z czasem może zamienić 

się w dziecięcy fotelik. Z rozkładaną 

podpórką, odczepiany pałąk z zabawkami, 

Poszycie siedziska można zdejmować i prać 

w pralce, funkcja kojących wibracji. 

Maksymalne obciążenie w pozycji leżaczka: 

9 kg, maksymalne obciążenie w pozycji 

krzesełka: 18 kg. 

2 
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42. Pierwsze klocki malucha Minimum 10 klocków o różnych. Klocki 

można wykładać do pojemnika przez 

odpowiednie otwory. Minimalne wym. 14 x 

14 x 21 cm (dł x szer x wys) 

1 

43. Edukacyjny stolik Edukacyjny stolik wykonany z materiałów 

sztucznych, posiada interaktywne przyciski, 

światełka i piosenki. 

Stolika ma posiadać w zestawie nogi.  

Minimalne wymiary 56 x 41 x 14 cm (dł x 

szer x wys) 

1 

44. Zabawka spychacz Pojazdy budowlane wykonane z miękkiego 

plastiku, kółka wykonane z tworzywa, 

zawierające ruchome elementy.  

Minimalna dł. 28 cm. 

1 

45. Traktor Masywny i bezpieczny pojazd, dzięki czemu 

dziecko może np. usiąść na kabinie traktora 

i jeździć na nim odpychając się nogami. 

Traktor posiada ruchomą np.: łyżkę. 

Wykonaną z tworzywa sztucznego, 

odpornego na warunki atmosferyczne. O dł. 

60 cm i maksymalne obciążenie 100 kg 

1 

46. Drewniane układaki Drewniane zwierzątka, które wyginają się w 

różne kształty, różne wzory. 

3 

47. Labirynt Labirynt manipulacyjny o wym. Min. 24 x 10 

x 19 cm (dł x szer x wys) 

2 

48. Muzyczna farma Zestaw powinien zawierać farmę, figurkę 

rolnika oraz min. 4 figurki zwierząt (np.: 

świnkę, kurę, konika). Zabawka 

interaktywna.  

1 

49. Wagoniki z klockami Drewniane wagoniki z klockami w różnych 

kształtach i kolorach. W zestawie min. 17 

elementów.  

1 

50. Obrazkowe sześciany Puzzle kostkowe,  12 różnych kostek o wym. 

min. 6 x 6 x 6 cm 

1 

51. Sorter drewniany Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i min. 12 

pomalowanymi figurkami pasującymi do 

wyciętych otworów skrzynki, o wym. 17,5 x 

17,5 x 6,5 cm 

1 

52. Nakładanka dźwiękowa - 

farma 

Nakładanka ma przedstawiać różne środki 

transportu lub zwierzęta z farmy naśladująca 

ich odgłosy, min. 7 elem. do nakładania, o 

wym. 28 x 28 cm. 

1 
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53. Nakładanka z filcem Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle ze 

zwierzątkami, min. wym. zwierzątek ok. 6 

cm. 

1 

54. Owoce Imitacje owoców z tworzywa sztucznego 

odporne na uderzenia, realistyczne pod 

względem kształtu i koloru. Min. 24 elem.  

1 

55. Zdjęcia – pomoce 

dydaktyczne  

Duże zdjęcia służące jako pomoce 

dydaktyczne (mogą być to zdjęcia zwierząt, 

emocji itp.) ok. 70 kolorowych fotografii, 

wymiary zdjęcia 21x15 cm. 

1 

56. Pojemnik na zabawki Pojemnik do przechowywania zabawek, 

klocków. Na kółkach do łatwego 

przemieszczania. Minimalne wymiary: 

56cmx29,5cmx36,5cm 

4 

57. Drewniany wózek/pchacz Wózek – pchacz wykonany z drewna,  

malowany bezpiecznymi dla dzieci farbami. 

Może posłużyć także do przechowywania 

zabawek i wspomagać naukę chodzenia.  

2 

58. Jeździk drewniany Jeździk wykonany z drewna, nadający się 

do wewnątrz i na zewnątrz. Pomalowany 

farbami ekologicznymi, bądź wodnymi, które 

są bezpieczne dla dzieci. 

2 

59. Mata edukacyjna Mata edukacyjna, piankowa dwustronna 

służąca do kreatywnej zabawy małych 

dzieci. Wymiary min. 150x180x1 cm 

1 

60. Drewniane klocki Klocki wykonane w różnych kształtach, z 

drewna bukowego. W naturalnym kolorze, 

bądź pokryte ekologiczną farbą. W zestawie 

ok. 100 sztuk klocków.  

1 

61. Klocki magnetyczne Klocki/kostki magnetyczne, które można 

składać na różne sposoby ze względu na 

zawarty w nich magnes.  

2 

62. Auto sensoryczne Auto pozwoli dziecku na poznawanie  

kształtów, faktur, materiałów i dźwięków. 

Powinno zawierać, np.: ruchomą kierownicę 

wraz ze skrzynią biegów, elementy 

przesuwane, materiały o różnej strukturze, 

drewniane wałki z różnymi fakturami, 

elementy ruchome wspomagające rozwój 

psychomotoryczny dziecka, ławeczkę. Min. 

wym. 109 x 74 x 67 cm. 

1 

63. Ścianka manipulacyjna Zestaw ścianek manipulacyjnych 

wykonanych ze sklejki, z aplikacjami np. 

bawełnianymi. Dziecko ma uczyć się 

1 
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kolorów i kształtów. Bawić się przesuwając 

kształty po torach wzdłuż całej ścianki. 

Zestaw powinien zawierać fakturę gładką i 

chropowatą, daszek z pianki, z 

wyjmowanym okienkiem oraz okno z 

zasłonkami otwieranymi ekspresem i 

pałeczki do wystukiwania rytmów. Min. wym. 

1. cz. 135 x 119 cm, wym. 2. cz. 154 x 102 

cm 

64. Mata narożna Mata narożna wypełniona gąbką, obszyta 

bawełnianą tkaniną o wym. 195 x 173 x 22 

cm 

1 

65. Zestaw materacy Zestaw powinien zawierać 2miękkie 

materace, obszyte materiałem PCV, z 

obrzeżem w kształcie np. trawki 

(mocowanym na rzepy). 

Min. wym. 133 x 50 x 5 cm 

3 

66. Zestaw piankowy Zestaw powinien zawierać pianki obszyte 

trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w 

czystości. Elementy mają tworzyć tor 

przeszkód dla maluchów, które zaczynają 

ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację 

ruchową. W skład zestawu powinny 

wchodzić: kostka wyspa, materac kwadrat 

sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), materac 

narożny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), 

sensoryczne schody, sensoryczna drabinka, 

kształtka pagórki, kształtka Zygzak. 

1 

67. Ozdoby na ścianę Duże dekoracje do zawieszenia na ścianie. 

Wykonane z twardej tektury, z otworami do 

mocowania. Można mocować także za 

pomocą zawieszek, w skład jednego 

zestawu powinny wchodzić np.: 2 chmurki o 

minimalnych wym. 60 x 40 cm i słoneczko o 

śr. 45 cm, w skład drugiego zestawu 

powinny wchodzić 3 ozdoby np.: motylek o 

min. wym. 60 x 48 cm, pszczółka o min. 

wym. 54,5 x 48,5 cm, ptaszek o min. wym. 

51,5 x 48,5 cm. 

4 

68. Makatka Makatka w formie np. dużego, kolorowego 

drzewa, które rozwija się i zmienia wraz z 

nastaniem kolejnych pór roku. W ciągu 

można  zmieniać kolorystykę korony itp. Ma 

zawiera ruchome elementy, o min. wym. 130 

x 80 cm 

1 
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Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, 

że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży 

obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, 

stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są 

gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. 

Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po 

stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed 

standardami producenta. 


