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Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu 

pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole” 

znak postępowania: IWP.271.3.3.2018 

Lp. Nazwa wyposażenia Opis parametrów / cech technicznych i jakościowych 
Jedn. 

miary 
Ilość 

1 Basen z piłeczkami  Basen wykonany z nylonowej tkaniny kaletniczej o 

wymiarach co najmniej 2 x 2 m, wysokość 60 cm, w 

zestawie 5 000 piłeczek o średnicy 6 cm każda 

szt. 1 

2 Materac składany 3-

częściowy  

Materac 3- częściowy obszyty tkaniną PCV, łatwą do 

utrzymania czystości, wymiary po rozłożeniu 180 x 60 x 

5 cm 

szt. 21 

3 Zestaw klocków 

piankowych  

Wykonane z pianki pokrytej trwałą i zmywalną tkaniną, 

można je łączyć w tory przeszkód, jak również tworzyć 

przestrzenne konstrukcje, 33 elementy, w skład zestawu 

wchodzi:   

- walec duży - długi: szt. 2 

- walec duży - średni: szt. 1 

- walec duży - krótki: szt. 4 

- belka duża - długa: szt. 2 

- belka duża - średnia: szt. 1 

- belka duża - krótka: szt. 4 

- trójkąt duży - długi: szt. 2 

- trójkąt duży - średni: szt. 1 

- trójkąt duży - krótki: szt. 4 

- półwalec duży: szt. 2 

- prostopadłościan: szt. 2 

- daszek duży: szt. 2 

- opona 1/2 duża: szt. 2 

- mini mostek: szt. 2 

- daszek półkoło: szt. 2 

szt. 2 

4 Piłki do skakania Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają 

stabilne uchwyty do trzymania, średnica 55 cm 

szt. 5 

5 Piłki do skakania Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają 

stabilne uchwyty do trzymania średnica 65 cm 

szt. 4 

6 Tunel prosty Kolorowy tunel wykonany z miękkiego materiału, 

wzmocniony elastyczną konstrukcją, łatwy do 

rozłożenia, wymiary długość min. 2,8 m, średnica min. 

45 cm 

szt. 4 
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7 Chusta animacyjna 

typu spadochron 

Chusta animacyjna typu spadochron średnica 6 m, 12 

uchwytów 

szt. 4 

8 Zestaw przyrządów 

gimnastycznych  

Rozbudowany zestaw zawiera najważniejsze, najczęściej 

stosowane przybory, czyli laski, obręcze, deski 

balansujące oraz komplet przedmiotów konstrukcyjnych, 

wspomagających montaż, tzn.: pachołków, podstaw, 

spinaczy. Zawartość zestawu: 9 antypoślizgowych 

podstaw wielofunkcyjnych, 8 obręczy płaskich, 3 deski 

balansujące, 6 pachołków z 3 otworami, 6 spinaczy 

drążek/obręcz płaska, 5 drążków gimnastycznych 

szt. 1 

9 Drabinka przedszkolna 

gimnastyczna 

W zestawie elementy montażowe do przymocowania 

drabinki do ściany. Odstęp między ścianą a drabinką po 

zamontowaniu: około 11 cm 

szt. 3 

10 Zjeżdżalnia dla dzieci Wykonana z kolorowego, trwałego tworzywa 

sztucznego, posiada uchwyty na końcu schodków, 

chroniące dziecko przed upadkiem. Wyposażona w ślizg 

o dł. 180 cm, wysokie ścianki boczne i zaokrąglone 

krawędzie, bezpieczne dla każdego malucha. 

• od 2 do 6 lat 

szt. 2 

11 Jeździki motorki, np. 

policyjny 

Motor na dwóch kółkach, pełni również funkcję rowerka 

biegowego co gwarantuje bezstresową naukę utrzymania 

równowagi i nauki jazdy na rowerze. 

Jeździk jest lekki dzięki czemu jest łatwy do 

przenoszenia a prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie go 

w czystości. 

- wykonany z trwałego tworzywa odpornego na warunki 

pogodowe i promieniowanie UV, udźwig do 50 kg, dla 

dzieci w wieku 2+ 

szt. 4 

12 Jeździk wóz policyjny Samochód może być wprawiany w ruch za pomocą nóg 

dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na 

nogi), bądź popychany jak wózek przez osobę dorosłą. 

Dzięki temu rozwiązaniu z auta mogą korzystać także 

mniejsze dzieci. Auto wyposażono w kierownicę z 

klaksonem, drzwi kierowcy można zablokować. 

Przednie koła obracają się o 360 st. Auto posiada 

elementy charakterystyczne dla wozów policyjnych 

szt. 4 

13 Jeździk wóz strażacki Samochód może być wprawiany w ruch za pomocą nóg 

dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na 

nogi), bądź popychany jak wózek przez osobę dorosłą. 

Dzięki temu rozwiązaniu z auta mogą korzystać także 

mniejsze dzieci. Auto wyposażono w kierownicę z 

klaksonem, drzwi kierowcy można zablokować. 

Przednie koła obracają się o 360 st. Auto posiada 

elementy charakterystyczne dla wozów strażackich 

szt. 4 

14 Jeździk typu quad Jeździk do odpychania, szerokie koła zapewniające 

stabilność, udźwig do 50 kg, ruchoma kierownica 

szt. 4 
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15 Bujaki do 

pojedynczego lub 

podwójnego 

wykorzystania 

Plastikowe zwierzątka na biegunach, wysokie oparcie, 

wygodne uchwyty, dla dzieci powyżej 2 lat, 

maksymalne obciążenie 50 kg 

szt. 4 

16 Wózek na artykuły 

papiernicze i 

plastyczne 

Praktyczna szafka do przechowywania materiałów 

papierniczych i plastycznych o wymiarach min. 75 x 44 

x 90 cm 

szt. 4 

17 Suszarka do prac 

plastycznych  

Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. 

Stelaż na kółkach wykonany z płyty wiórowej ułatwia 

przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 

lub 50 A4. 

• wym. min. 43 x 45 x 113,5 cm 

szt. 4 

18 Torba z instrumentami W skład zestawu wchodzą: 2 tamburyny, 5 trójkątów, 2 

drewniane marakasy, 1 duże guiro z tarką, 2 tone bloki, 

1 drewniany blok, 2 kolorowe kastaniety, 1 kastaniet na 

rączce, 1 drewniany tone blok,  para klawesów, 

1 metalowy shaker. Zestaw zapakowany w poręczną 

torbę z uchwytami umożliwiającymi jej wieszanie 

szt. 4 

19 Teatrzyk 

wielofunkcyjny 

Teatrzyk wykonany ze sklejki może też po odwróceniu 

być sklepikiem. Zabawa w teatr rozwija inteligencję 

emocjonalną, pozwala pokonać bariery w komunikacji. 

Po stronie sklepiku znajduje się 6 przegródek oraz dwie 

szufladki np. na pieniążki,  wymiary min. 110 x 100 cm 

szt. 1 

20 Pacynki na rękę 

komplet 

Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z 

wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia. 

Torba wyposażona jest w uchwyt, ekspres 

umożliwiający całkowite otwieranie i rozkładanie torby, 

a także taśmy ułatwiające trzymanie pacynek na swoim 

miejscu. Dzięki temu można także przymocować w sali 

otwartą torbę, a pacynki pozostawione na widoku będą 

zachęcały dzieci do częstej zabawy. 14 pacynek o wys. 

od 22 do 30 cm 

szt. 1 

21 Zestaw szafek 

kuchennych 

Zestaw szafek imitujących kuchnię. Wykonane z płyty 

laminowanej lub sklejki. W zestawie co najmniej pralka, 

szafka ze zlewozmywakiem, szafka z kuchenką 

mikrofalową, kuchenka,  wysokość minimalna każdej z 

szafek to 60 cm, przeznaczone dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 

szt. 2 

22 Zestaw śniadaniowy 

zabawkowy dla 

dwojga 

Zestaw dla 2 osób (2 widelce, 2 noże, 2 łopatki, 2 

talerzyki, rondelek, patelnia, jajko sadzone, 2 kiełbaski) 

szt. 5 

23 Zestaw obiadowy 

zabawkowy dla 4 osób 

Zestaw co najmniej 21-elementowy zawierający co 

najmniej 4 talerze, 4 widelce, 4 noże, 4 łyżki, 

rondelek/patelnia z przykrywką i inne akcesoria 

kuchenne 

szt. 5 
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24 Zestaw zabawkowy do 

herbaty 

Zestaw plastikowy zawiera co najmniej : 4 filiżanki z 

podstawkami, 4 łyżeczki, imbryk, cukierniczkę, dzbanek 

na śmietanę 

szt. 7 

25 Zestaw żywności do 

zabawy 

Zestaw zawiera co najmniej 115 elementów różnych 

pokarmów oraz napojów wykonanych z plastiku 

szt. 5 

26 Wózek zabawowy do 

sprzątania z 

akcesoriami 

Plastikowy wózek z akcesoriami do sprzątania 

(zawierający co najmniej szczotkę, wiaderko, szczotkę z 

szufelką, miskę) 

szt. 4 

27 Wózek małego 

lekarza/doktora 

Plastikowy wózek z bogatym wyposażeniem lekarskich 

narzędzi. W zestawie: strzykawka, stetoskop, okulary i 

inne. Wszystkie elementy wykonane są z wytrzymałego 

plastiku. Wysokość min. wózka 59 cm 

szt. 4 

28 Wózek 

majsterkowicza 

Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony 

w różne narzędzia potrzebne małemu mechanikowi, 

zawierający m.in. kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz 

płaski, klucz francuski, suwmiarkę, śrubki, nakrętki 

szt. 4 

29 Klocki wafle duże  Klocki wafle duże o wymiarach 35 x 35 cm każdy, 

zestaw zawierający co najmniej 20 elementów, klocki  

są skonstruowane tak, że pasują do siebie pod każdym 

kątem, co pozwala na tworzenie ciekawych konstrukcji 

np. domku, samolotu czy samochodu 

szt. 4 

30 Klocki plastikowe Klocki plastikowe w pojemniku, co najmniej  500 

elementów, do budowy zarówno płaskich jak i 

przestrzennych konstrukcji 

szt. 5 

31 Tor do zjeżdżania Drewniany tor do zjeżdżania samochodzików, 

w zestawie z 4 samochodzikami 

szt. 4 

32 Leżak dla 

najmłodszych 

Leżaki wykonane z atestowanych tworzyw sztucznych z 

przepuszczającym powietrze materiałem pod kręgosłup, 

z możliwością układania leżaków jeden na drugim 

szt. 21 

 


