Załącznik nr 6 do SIWZ

Lp.

Nazwa
1. 1Kącik manipulacyjnosensoryczny typu łąka, staw

Ilość/ Opis
j.m.
2
SZT

Dwa różne dwuczęściowe kąciki manipulacyjne wykonane z lakierowanej
sklejki. Do montażu w rogu sali lub płasko na ścianie. W wesołych kolorach
oraz z różnymi atrakcjami, np. przesuwanki czy elementy z tkanin o różnych
fakturach. Wym. elem.: min. 120 x 100
cm. Kącik powinien posiadać: przesuwanki, elementy w różnych kształtach,
elementy z różnego rodzaju tkanin, z różnymi wypełnieniami - szeleszcząca folia,
groch, dzwoneczki, silikon, lusterko, piszczałka i elementy zapinane na różne
sposoby.

2.

Ścianka
manipulacyjnosensoryczna typu las

2 SZT Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami
sensorycznymi, przesuwankami wykonane z tkaniny o różnych fakturach.
Wym.: min. 120 x 120 cm

3.

Ścianka manipulacyjnosensoryczna – z
motywami łąki

2 szt. Ścianka powinna zawierać dużą przesuwankę oraz lustra z pleksi, ponadto wiele
elementów z kwiatami, oraz elementy sensoryczne i dźwiękowe
Wym. min. 120 x 100 cm

4.

Mata sensoryczna z
motywami morza/oceanu

1
SZT.

Sensoryczna mata powinna być wykonana z pianki pokrytej trudnopalną
tkaniną. Dodatkowe, sensoryczne elementy pokryte tkaniną bawełnianą. Na
macie powinny znajdować się też lusterka wykonane z tworzywa sztucznego,
motywy nawiązujące do oceanu (ryby itp.)
Średnica/długość min. 140 cm, grubość min. 2 cm

5.

Mata z lusterkami tkanina trudnopalna

1
SZT.

Mata z pianki o gr. min. 2 cm obszyta tkaniną trudnopalną, wyposażona w min. 3
lusterka. Średnica maty/długość min. 140 cm.

Załącznik nr 6 do SIWZ

6. Zestaw typu kuchnia

1 SZT. Zestaw kuchenny do zabawy z min. dwiema szafkami z drzwiczkami, z
możliwością wykorzystania podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka
mikrofalowa, lodówka. W zestawie zlewozmywak z kranem i pokrętłami,
dwupalnikowa kuchenka oraz mini lada do podawania potraw, półeczki do
przechowywania przyborów kuchennych. wym. 120 x 40 x 80 cm (+/- 15 cm)

7. Koń na biegunach

6 SZT. Wyposażony w wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty, wym.
min. 85 x 30 x 40 cm (+/- 15 cm), min. 3 różne kolory

8. Zabawki typu pojazdy
ratunkowe

6 SZT Pojazdy ratunkowe z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. wym. min. 15 x 9 x
10 cm (+/- 5 cm)

9. Zabawka typu
samochód osobowy z
figurkami

2 SZT Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Wykonane z wysokiej jakości miękkiego
plastiku, wytrzymałe, kółka ciche i nie rysujące powierzchni.
• dł. min. 30 cm

10.Zabawka typu
ambulans z figurkami

2 SZT Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Wykonane z wysokiej jakości miękkiego
plastiku, wytrzymałe, kółka ciche i nie rysujące powierzchni.
• dł. min. 25 cm

11.Zabawka typu
ładowarka

2 SZT Pojazdy budowlane z ruchomą łyżką, wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, wytrzymałe, kółka ciche i nie rysujące powierzchni.
dł. min. 25 cm

12.Zabawka typu
spychacz

2 SZT Pojazdy budowlane z ruchomą łyżką wykonane z wysokiej jakości miękkiego
plastiku, wytrzymałe, kółka ciche i nie rysujące powierzchni. dł. min. 25 cm

13. Plac z rondem

2 SZT. Zestawy tras, składające się z wielu elementów, m.in. drogi, ronda itp.
wykonane z wysokiej jakości plastiku, dł. toru min. 2,5 m
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14. Akcesoria kuchenne z
rondelkiem

2 SZT. Zestaw przyborów kuchennych. Składający się z rondla, patelni, garnuszka,
sitka, min. 2 łopatki do mieszania potraw
dł. elem. min. 15 cm

15. Akcesoria kuchenne z
czajnikiem

2 SZT. Zestaw przyborów kuchennych. Składający się z rondla, czajnika, patelni,
łopatki do mieszania potraw
dł. elem. min.15 cm
2 szt. Klasyczne wózki-pchacze, wykonane z drewna, stabilne i bezpieczne.
wym. min. 48 x 43 x 30 cm (+/- 10 cm)

16. Wózek pchacz dla
lalek
17. Wózek pchacz np.
piesek, samochód

2 szt.

Klasyczne wózki-pchacze, wykonane z drewna, stabilne i bezpieczne.
wym. min. 45 x 50 x 30 cm (+/- 10 cm)
Wykonany z drewna, kółka nieślizgające się, nie rysujące powierzchni, po
której się poruszają. wys. min. 45cm

18. Chodzik

2 szt.

19. Mały wózek
spacerowy

3 SZT. Wózek wykonany z bezpiecznych i dobrej jakości materiałów, estetycznie
wykończony. wys. min. 35cm

20. Lalka szmaciana- mix
wzorów

16
SZT.

Miękka lalka do przytulania, posiadająca różne kolory włosów i ubranek,
• dł. 40cm (+/- 6cm)
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21.Lalka szmaciana chłopiec mix
wzorów

Miękka lalka do przytulania, posiadająca różne kolory włosów i ubranek,
10SZT. dł. 40 cm (+/- 6cm)

22.Lalka szmaciana dziewczynka mix
wzorów

10
SZT.

23.Nakładanka- różne
rodzaje

20 SZT Nakładanka składająca się z kilku elementów, wykonana z drewna.
Pojedyncze elementy nasadza się według wielkości.
• wym. 15 x 10 cm (+/- 5cm)

24.Wieża z puzzlami

Miękka lalka do przytulania, posiadająca różne kolory włosów i ubranek,
dł. 40 cm (+/- 6cm)

10 szt. Zestaw zawiera min. 5 plastikowych kostek układanych jedną na drugą oraz
min. 20 puzzli ze zwierzętami z różnych środowisk przyrodniczych: takich jak,
np. wieś, sawanna, morze, las.

25.Zabawka drewniana
np. zwierzątko na
kółkach z elementami
do przesuwania na
drucie

6 SZT Mobilna zabawka z kolorowym labiryntem. W skład zestawu wchodzi min.
1 drut oraz kilka elementów do przesuwania • wym. min. 14 x 12 x 8 cm
(+/- 5cm)

26.Zabawka drewniana z
elementami do
przesuwania na drucie
– różne wzory

6 SZT Kolorowy labirynt, w którego skład wchodzi min. 1 drut oraz kilka elementów
• wym. min. 13 x 13 x 10 cm (+/- 5cm)

27.Labirynt
manipulacyjny z
elementami do
przesuwania na
drutach

2
SZT.

Labirynty manipulacyjne, składające się z wielu kolorowych elementów, łatwych
do przesuwania na min. dwóch drutach
• wym. min. 25 x 10 x 18cm (+/- 5cm)
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28.Zestaw
manipulacyjnoedukacyjny z
labiryntem,

2 SZT Drewniany, kolorowy sześcian dający dziecku możliwość wyboru kilku
różnych zabaw na każdej ścianie - w tym koła zębate, liczydło, kolorowe
literki, labirynt z drutów z elementami do przesuwania i np. zegar,
przesuwanki
• wym. min. 35 x 30 x 55 cm (+/- 5cm)

29.Zestaw do zabawy i
rozwoju aktywności
typu domek

2 SZT Zestaw do zabawy, który ma oferować dziecku wiele możliwości
aktywności. Różnorodne zabawki mają pozytywnie wpływać na rozwój
zdolności motorycznych i poznawczych u dzieci. Zestaw powinien być łatwy
do przekształcania go z zamkniętego w otwarty, dwustronny kącik, powinien
zawierać wiele ciekawych funkcji m. in. sortowanie kształtów, ruchomy
teleskop, otwierane okno i drzwiczki oraz zdejmowany panel interaktywny z
różnymi funkcjami.
• wym. otwartego kącika min. 125 x 65 x 65cm (+/- 15cm)
• wym. zamkniętego kącika min. 85x 65 x 65 cm (+/- 15cm)

30.Stolik edukacyjny

2
SZT.

Stolik edukacyjny interaktywny z możliwością słuchania piosenek, melodii i
różnych komunikatów, poznawania np. zwierząt, kształtów w języku
polskim i angielskim. Interaktywne klawisze, mają stwarzać możliwość m.in.
gry na pianinie, nauki nazw owoców i warzyw, nazw kolorów i liczb, a także
możliwość usłyszenia alfabetu.
W całym edukacyjnym stoliku powinny znajdować się elementy do
manipulowania, których zadaniem będzie zajmowanie uwagi dziecka.
Technologia edukacyjnego stolika powinna pozwalać dobierać treści
edukacyjne do etapu rozwoju dziecka
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Zabawka powinna być łatwa w składaniu i rozkładaniu oraz możliwość
zabawy w łóżeczku, czy na podłodze.
Zabawka poprzez interakcje z dzieckiem powinna działać wielozmysłowo,
rozwijać np. słuch, wzrok czy zdolności manualne. Centrum aktywności
składać się powinno ze świecących elementów, wesołych melodyjek,
dodatkową funkcją są różne zabawki, które w zależności od wieku i zdolności
dziecka, mobilizują je do różnorakiej aktywności – np. ćwiczą rączki.
Zabawka, w zależności od wieku przeznaczona dla malucha leżącego,
siedzącego lub stojącego.
• wym.: min. 50 x 40 x 10 cm (+/-10 cm)

31. Zabawka typucentrum aktywności

2 szt.

32. Interaktywny
chodzik- różne
wzory (motywy
zwierzęce)

2 SZT. Chodzik powinien oferować sposoby na zajęcie rąk siedzącego malucha.
Dziecko powinno mieć możliwość naciskania podświetlanych przycisków,
zapoznawać się z alfabetem i cyframi. Chodzik powinien mieć wygodny
uchwyt i solidną podstawę na 4 kółkach, których zadaniem będzie wspieranie
dziecka podczas stawiania pierwszych kroków. Dodatkową funkcją powinny
być różne komunikaty, piosenki i melodie, zachęcające do dalszego ruchu.
Wyraziste kolory, muzyka, światełka i wykończenie przyciągające uwagę
dziecka i rozwijające zmysły
wym.. min. 45 x 40 x 10 cm (+/-10 cm)

33. Zabawka typujeździk pchacz

10szt.

34. Zabawka typucymbałki na kółkach
do prowadzenia

10 szt. Zabawka wykonana z drewna, z cymbałkami i pałeczkami do gry
wym. min. 25 x 15 x 10 cm (+/-5 cm)

35. Zabawka typutelefonik

2 SZT. Zabawka powinna być przystosowana do ciągnięcia na sznurku, posiadać
ruchome elementy typu buzia, oczy itp. wym. min. 15 x 15 x 12 cm (+/-3 cm)

Zabawka do pchania wykonana z drewna, ma za zadanie zachęcić dziecko do
chodzenia oraz zabawy. Kółka pokryte gumą zapobiegające niszczeniu się
podłogi. wym. min. 15 x 60 x 8 cm (+/-5 cm)
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36. Interaktywna
zabawka w formie
zwierzątka (np.
szczeniak)

3 SZT. Zabawka powinna reagować na dotyk dziecka piosenkami i wypowiedziami,
które uczą pierwszych słów, nazw części ciała, kolorów, kształtów itp.
Urządzenie powinno mieć możliwość zmiany poziomu nauki, ponieważ każde
dziecko uczy się w swoim tempie np. na pierwszym poziomie dziecko naciska
konkretne elementy i słucha pierwszych słów, kolorów, alfabetu, itp.
wys. 30 cm (+/-5 cm)

37. Zabawka typu
akordeon

2 SZT. Zabawka powinna pozwalać na grę jak na prawdziwym instrumencie.
Wielkość zabawki przystosowana do małych dzieci, wyposażona w wygodne
dla małych dłoni uchwyty. Zabawka ma za zadanie umuzykalniania,
rozwijania koordynacji ruchowej, poczucie rytmu, oraz uczyć kreatywności w
zabawie. Oprócz funkcji muzycznych, zabawka powinna pozwalać na
trenowanie palców, odkrywanie detali o różnorodnej teksturze.
wym. min. 10 x 10 x 20cm (+/-3 cm)

38. Zestaw
instrumentów
muzycznych

2 SZT. Zestaw do umuzykalniania, rozwijania koordynacji ruchowej, poczucia
rytmu. Instrumenty powinny być łatwe do schwytania i utrzymania w rączce.
Jeden zestaw powinien zawierać min. 3 instrumenty np. tamburyn, kastaniety
(z kolorowymi motywami np. zwierzęcymi)

39. Zabawka typu aktywna kostka

2 szt.

Zabawa kostką powinna rozwija zdolności manualne i zręcznościowe
dziecka, ćwiczyć koncentrację i koordynację wzrokową. Zabawka wykonana
w wesołej kolorystyce, mająca funkcje wykonywania różnych zadań.
Niektóre elementy po naciśnięciu powinny wydawać dźwięki. Kostka
dostosowana do małych dłoni. wym. min. 15 x 15 x 12 cm (+/-3cm)
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40. Zabawka
interaktywnadopasowywanie
kształtów- różne
rodzaje

8 SZT. Zabawka powinna łączyć cechy zabawek manualnych, uczyć między innymi
liczb i rozpoznawania kształtów. Możliwość wkładania do odpowiednich
otworów klocki, a zabawka powinna informować jakie mają kształty i jakie
znajdują się na nich np. cyfry, rozpoznawać dźwiękiem moment, gdy dziecko
będzie wkładać do jej wnętrza rączkę lub klocki.

41. Zabawka typu zjeżdżalnia
krążków/kulek

4 szt.

42. Zabawka typu
nakładanka - z
motywami
zwierzęcymi

43. Piramidka z
miękkich klocków z
motywami
zwierzęcymi

Zabawka powinna posiadać otwory, do których dziecko może wrzucać
kolorowe elementy i obserwować, jaką drogę one pokonują. Zabawka powinna
wydawać efekty dźwiękowe oraz świetlne,
wym. całkowite: 30 x 15 x 25 cm. (+/-5cm)

2 SZT. Zabawka typu nakładanka, składająca się z wielu elementów, pozwalających
się nakładać.
Zabawka powinna spełniać kilka funkji, np. wprawiona w ruch odchylać się
na boki i powracać do pierwotnej pozycji, grzechoczące dźwięki przy
potrząsaniu.
Nakładanka powinna składać się z min. pięciu elementów, np. – zaokrąglonego
trzonka, trzech kolorowych krążków różnej wielkości i głowy.
Dzieci powinny mieć możliwość poznawania różnych kształtów i cyfr.

2 szt.

Zabawka powinna składać się z min. 4 miękkich klocków o różnorodnej
strukturze materiałów, klocki powinny układać się w piramidkę tworząc serie
obrazków, wym. 1 klocka: 9 x 9 x 9 cm. (+/-3cm)
Zabawka powinna zapoznawać dziecko z figurami geometrycznymi, cyframi,
wizerunkami zwierząt, ale także nauką języka i wzbogacaniem słownictwa.
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44. Zabawka typuścianka
manipulacyjna

2 SZT Zabawka powinna składać się z dwustronnego toru dla kulek, gdzie kulka
wpada z jednej strony, a wypada z drugiej. Dzięki tego typu zabawce dzieci
powinny zapoznawać się z takimi pojęciami jak szybciej/wolniej, itp.
wym. min. 30 x 40 x 10 cm (+/-5 cm)

45. Zabawka typupiramida

4 SZT

Zabawka typu piramida powinna składać się z min. 5 szt. drewnianych
pudełeczek różnej wielkości, które można układać jedno na drugim lub
wkładać jedno w drugie. Dodatkową funkcją powinny być wycięte otwory, do
których należy dopasowywać klocki o różnych kształtach.

46. Zabawka typu
piramida - domki z
figurkami zwierząt

4 SZT

Zabawka – domki z figurkami zwierząt - powinna składać się z min. 5 szt.
domków różnej wielkości układanych w piramidę oraz 5 szt. figurek zwierząt

47. Zabawka typunakładanka 3D

4 SZT Zabawka wykonana z drewna, elementy trójwymiarowe. Zabawka powinna
zainteresować dziecko swoimi kolorami i nauczyć rozpoznawać kształty.
Elementy zabawki powinny nawiązywać do konkretnych motywów, np.
farma, zwierzęta wym. 20 x 20 cm (+/-5cm)
figurki o wym. od 3 do 8 cm

48. Zabawka typunakładanka z filcem
– motywy zwierząt

2 SZT Zabawka powinna składać się z kolorowych, drewniano-filcowych puzzli, do
nauki rozpoznawania zwierząt, kolorów, kształtów i logicznego myślenia. W
skład zestawu powinny wchodzić figurki zwierząt o wym. ok. 4-8 cm, które
dziecko ma umieścić w odpowiednim miejscu zabawki.
wym. min. 20 x 25 x 2 cm (+/- 5 cm)
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49. Drewniane puzzleróżne motywy np.
miasto, dinozaury

6 SZT. Zestaw drewnianych puzzli powinien składać się z kolorowych plansz z
min. 6 figurkami do wstawienia. Dzieci powinny mieć możliwość
wkładania w odpowiednie miejsca drewnianych elementów.
Zestaw powinien składać się z planszy ze sklejki o wym. min. 30 x 20 cm
(+/-6cm) oraz drewnianych kształtów o różnych wymiarach.

50. Zabawka typupuzzle tekturoweróżne rodzaje

4 szt.

Kreatywne zestawy puzzli, składające się z wielu elementów, o różnych
motywach.
Puzzle wykonane z grubej tektury. min. 24 elem.

51. Karty dla dzieci
memo

2 szt.

Gra pamięciowa, która powinna składać się z min. 32 kart z kolorowymi
postaciami. Karty powinny być wykonane są z grubej tektury.

52. Krążki/klocki do
siedzenia

2
Krążki lub klocki do siedzenia z pianki, pokryte trwałą tkaniną
komplet PCW/ekoskóra 10 szt. w komplecie w różnych kolorach. Grubość min. 5
y
cm, średnica/długość jednej krawędzi min. 30 cm.

53. Klocki z miękkiego
tworzywa

10
Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach dla dzieci od 6
komplet m-ca życia w opakowaniu do przechowywania
ów

54. Klocki budowlane
duże

10
Klocki z plastiku, duża różnorodność kształtów i kolorów, min. 70 szt. w
komplet zestawie, opakowanie do przechowywania
ów

55. Zestaw artystyczny

2
W każdym zestawie:
komplet - brystol 100 arkuszy o wym. 50 x 70 cm 25 kolorów
y
- brystol 25 arkuszy o wym. 35 x 50 cm 25 kolorów
- karton gładki 100 arkuszy A4 10 kolorów
- brystol 50 arkuszy A4 mix kolorów
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- papier rysunkowy A4
- mix papieru - kwadratów do origami różne kolory i rozmiary – 300 szt.
- klej czarodziejski 1000 g
- bibuła karbowana mix kolorów – 15 szt.

56. Zestaw materiałów
do działalności
artystycznej

2
W każdym zestawie:
zestawy - papier rysunkowy A4 – 500 arkuszy
- kolorowy papier rysunkowy A4 - 400 arkuszy
- papier wycinankowy nabłyszczany A3 -100 arkuszy, różne kolory
- brystol A3 - 100 arkuszy biały
- brystol A4 - 100 ark. mix kolorów
- folie piankowe - 15 ark.
- klej czarodziejski – 1000 ml
- kredki ołówkowe 12 kolorów - 25 opak.
- plastelina mix kolorów – min. 2,5 kg
- farby tempery 6 kolorów x 500 ml
- tektura falista - 100 ark.
- bibuła karbowana mix 15 kolorów (506033) - 2 kpl.
- papier pakowy - 10 arkuszy
- tektura falista kolorowa A4 - 10 ark.
- ołówki trójkątne 25 szt.

57. Kredki dla dzieci
poniżej 3 lat

24
W komplecie min. 10 różnych kolorów
komplet
y
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58. Farby tempery

2
Farby do pracy w żłobku/przedszkolu, łatwo rozprowadzające się, kryjące,
komplet odpowiednio gęsta konsystencja. Farby są na bazie wody. W komplecie 6
y
różnych kolorów podstawowych, po min. 1000 ml każdego koloru.

59. Pędzle

2
W zestawie min. 20 szt. pędzli w różnych rozmiarach, różne rodzaje
zestawy okrągłych i płaskich końcówek

60. Fartuszek do
malowania

43 szt.

Fartuszek z długimi rękawkami dla dzieci do lat 3

61. Zjeżdżalnia
plastikowa

2 szt.

Stabilna, bezpieczna zjeżdżalnia dla najmłodszych dzieci, ślizg o długości
min. 90 cm umożliwiający łagodny zjazd. Drabinka z szerokimi schodkami
i wygodnymi poręczami. Zestaw odporny na szkodliwe czynniki
atmosferyczne (opady i promieniowanie UV).

62. Tunel kolorowy
typu gąsienica

1 szt.

Tunel typu gąsienica złożony z zestawianych modułów, w tym
naśladujących zwierzę (głowa, ogon) do zabawy dla kilku dzieci naraz.
Elementy z plastiku w intensywnych kolorach umożliwiające
przechodzenie pod nimi i wspinanie się. Długość min. 360 cm. Do użytku
zewnętrznego.

63. Książeczki dla
dzieci

20 szt.

Książeczki z bajkami dla dzieci z twardymi/sztywnymi stronami

64. Kształtki
rehabilitacyjne

2 szt.

Kształtki rehabilitacyjne typu wyspa lub inne po uzgodnieniu z
Zamawiającym. Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w
czystości. Zestaw składający się z elementów o różnej wysokości z
możliwością połączenia ze sobą np. za pomocą rzepów, które utworzą matę
z przeszkodami dla maluchów o wymiarach całkowitych min. 150 cm x
150 cm.
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