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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

OPIS TECHNICZNY 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn” 

 

Dostosowanie pomieszczeń 
  

Umywalka biała 
Umywalka ceramiczna, z głowicą umożliwiająca ograniczenia maksymalnej temperatury  i 
wypływu wody, perlator, z elementami do montażu, z korkiem automatycznym, elastyczne 
wężyki przyłączeniowe, wymiary ok. 50x36.  Demontaż starej i zamontowanie nowej. 

 Nakładka 
zmniejszająca obwód 

ustępu 

Nakładka sedesowa , z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem w kolorach różowy, niebieski, 
wymiary ok 30x40x15, zakończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed 
ześlizgnięciem się z WC, wym. 30x40x15cm 

 Podesty dziecięce do 
toalet i umywalek 

Bezpieczny antypoślizgowy podest, najlepiej w  kolorach różowy, niebieski, wymiary ok 
42x30x14, zakończony gumowymi anty poślizgami, wym. 42x30x14 

  
Podgrzewacz wody 

Elektryczny, pojemnościowy podgrzewacz, moc 2000W, zasilany -230V, z zewnętrzną regulacją 
temperatury, pojemność 100l, dobrze  izolowany zewnętrznie, z systemem bezpieczeństwa, 
zbiornik odporny na korozję, w cenie montaż. 

 Dozownik na ręczniki 
papierowe 

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach, biały, odporny na uderzenia, z wizjerem zawartości 
ręczników, przykręcany do ściany, z zestawem kołków mocujących. Pojemność 500 listków, 

 Półka na kubeczki Półka łazienkowa  na 10 dziecięcych  kubeczków z wieszakami na ręczniki,  
 Lustro Lustro zabezpieczone przed odpryskami szkła w przypadku stłuczenia, odporne na wilgoć, wym. 

ok. 55x45 

 Podajnik mydła Z zaworem typu nie kapek, metalowy, pojemność 1l, Zbiornik wielokrotnego napełniania, 
napełnianie z kanistra, sposób uruchamiania: przycisk,  Wizjer do kontroli poziomu mydła, 
Przeznaczenie: mydło w płynie, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany z zestawem wkrętów z 
kołkami 

 Suszarka do rąk włączana automatycznie,  obudowa ze stali lakierowanej na biało, moc min 1500 W, wydajność 
min. 4m³/min. Dostawa z montażem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie toalet dla dzieci i 

dla personelu 

 

Wyposażenie 
 

Odkurzacz typu 
Kärcher sucho, 

Odkurzacz typu sucho mokro. Mechaniczne wyłączanie pływaka przy maksymalnej wysokości 
napełnienia. Uchwyt na elementy wyposażenia i hak na kabel na urządzeniu. Wyposażenie: wąż 
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mokro ssący min.  2,5 m z kolankiem, 2 rury ssące o dł. 0,5 m, ssawka do odkurzania na mokro i na 
sucho, szczotka uniwersalna, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, papierowy worek 
filtruj ący, filtr wkładany. Pojemnik min.  15 l. Moc min. 1000W, zasilanie 230-240V, 
podciśnienie min 200 mbar, wydajność min. 50l/s 

 
Pralka automatyczna 

Pralka biała,  zasilanie 230-240V, załadunek 7 kg, klasa A++, wirowanie min. 1200obr/min z 
regulacją, moc 2300 W, ochrona przed zalaniem, ładowana od frontu, wskaźniki elektroniczne, z 
automatyką wagową 

 Froterka Do podłóg drewnianych, z tworzywa itp. Moc min 600W, zasilanie 230-240V, dłg przewodu 
min 7m, z funkcją odsysania kurzu, uchwyt na kabel, rolki transportujące, min 3 pady 

 
 

Wyposażenie do utrzymania 
czystości 

 
 
 

 Zmywarka z 
wyparzaczem 

Zmywarka uniwersalna gastronomiczna z wyparzaczem+ podstawa, Spełnia normy HACCP,  
Wymiary kosza: 500x500x120 mm,  Wydajność praktyczna: 400 naczyń / 1 godz., Wysokość 
naczynia: 320 mm,  2 cykle mycia: 120/180 s. + Dodatkowy cykl mycia do pracy ciągłej, 
Temperatura mycia: 50-60 °C , Temperatura wyparzania:90 °C (regulowana) W zestawie kosz 
na talerze, kosz na szkło oraz kosz na sztućce. Wbudowane dozowniki płynów. Moc 4,9 W 
System myjąco-płuczący obrotowy - Mycie i płukanie w dwóch kierunkach: od góry i od dołu. 
Zasilanie 400V, Konstrukcja dwupłaszczowa, zbiornik tłoczony. Dostawa z podłączeniem 

 Zestaw garnków   garnki stalowe wielowarstwowe : z pokrywą, w tym 5l, 4l, garnek wysoki z jednym uchwytem 
– 2l, rondel stalowy z pokrywą 5l, rondel 2 l, patelnia do naleśników stalowa śr. min 32mm 

 Zestaw sztućców 
dużych 

Łyżka wazowa poj 2l-1szt i poj. 1 l- 1szt, łyżki do serwowania – 2szt, widelec do serwowania-2, 
łyżka cedzakowa-1, łyżka do spaghetti-1, łopatka do przewracania-1 

 Zestaw naczyń dla 
dzieci 

Naczynia dla dzieci, nietłukące się i odporne na uszkodzenia, działania temperatury oraz kwasy 
owocowe, nadające się do mycia w zmywarkach, z atestem PZH Talerz głęboki lub miseczka o 
pojemności ok. 0,3 l, talerz płaski-średnica ok. 190mm, talerzyk deserowy- ok. 120mm, kubek-
0,25l 
 

 
 
 
 
 
 

Wyposażenie kuchni 

 Stoły przedszkolne z 
regulacją 

Stół z regulacją wysokości w zakresie 1-3, 6-osobowy, nogi z jasnego drewna lakierowanego, 
blat ze sklejki laminowanej, wymiary blatu 120x74, Obrzeże PCV lub ABS 1mm 

 
Krzesełko dziecięce  

Krzesło przedszkolne n 2 i 3 drewniane siedzisko kolorowe, nogi zabezpieczone przed 
rysowaniem podłogi (po 9 szt),  z atestem. 

 
Regał otwarty duży 

Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie higienicznej E1. 
Kolor buk, wymiary 800x380x810 mm, połowę szerokości zajmują półki, połowę 4 szuflady 

 
Szafka z szufladami 

Szafa wym. 83,6 x 40 x 190, w kol. jasnego drewna z płyty wiórowej wyposażona w 2 półki od 
góry od dołu 4 szuflady. 

 

Szafy zamykane ze 
schowkami 

Szafa z 4 szufladami od dołu od góry szafka dwudrzwiowa z półkami drzwi zamykane  wym. 
80x180x36 [cm] Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie 
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higienicznej E1. Kolor buk 
 

Szafa zamykana 
Szafa zamykana dzielona pionowo z półkami, drzwi zamykane na klucz wym. ok. 80x180x38 
wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w klasie higienicznej E1 kolor buk 

 
Regał wózek na prace  

Regał na kółkach  Umożliwia przechowywanie prac w formatach do A3  
Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie higienicznej E1. 
Kolor buk min.  wym. 48,5 x 33 x 90 cm kolor buk 

 
Biurko nauczyciela 

Biurko nauczycielskie z zamykaną na klucz  szafką z półkami, pod blatem szuflada wymiary: 
120x60x76 cm. Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie 
higienicznej E1. Kolor buk 

 
Krzesło wysokie 

Krzesło nauczycielskie z regulacją wysokości, obrotowe z podłokietnikami wys. siedziska 47 
cm, szer. 54 cm, gł. siedziska 42 cm 

 
Biblioteczka  

Mebel łączący funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do książek, a zarazem 
stanowi kącik czytelniczy. Wykonane z płyty wiórowej w tonacji jasnego drewna  min.  wym. 98 
x 90 x 66 cm, wys. siedziska 34 cm 

 Dywan  Dywan z atestem Higienicznym, wzór dywanu- figury geometryczne. wym. 2 x 3 m 
 

Wykładzina dywan  
Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. wym. 3 x 4 m, wzór ulice miasta lub 
figury geometryczne. 

 Tablica szkolna 
korkowa 

Tablica korkowa z aluminiową ramą 90 x 120 cm, Grubość tablicy 18 mm 

 Tablica szkolna 
magnetyczna 

Tablica szkolna zielona magnetyczna wym. 170x100 cm 

 
 
 
 
 

 
 

Meble 
złożone 

 
Zestaw rolet dla SP w 

Tokarach 

Rolety na okna dachowe- 6 sztuk  
Rolety z gęstej tkaniny, brązowe w kasecie PCV z prowadnicami, kolor prowadnic – brązowy, 
wymiary ramy - 640 mm- szerokość;  1090 mm - wysokość, wymiary szyby - 580mm- 
szerokość; 1020mm -  wysokość   

 Zestaw rolet do 1 Sali 
SP Kawęczyn 

5 szt.  rolet montowanych do ściany nad oknem, wymiary tkaniny dłg (wysokość) 120 cm, 
szerokość 130. Kolor jasna zieleń 

 Zestaw role do SP 
Skarżyn 

2 szt na okna ,Wymiar okna: wysokość okna 210 cm, długość 220 cm, kolor 

 
 
 

Rolety okienne 
z montażem 

 Pufy różnych 
kształtów 

Pufy miękkie wypełnione pianką, pokryte trwałą tkaniną PCW łatwą w utrzymaniu czystości.śr. 
30-35, wysokość siedziska 32 cm. 

 
Gruszka mała 

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby 
siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości.  • waga 4 
kg • śr. 80 cm • wys. 60 cm różne kolory 

 
Poduszki kolorowe 

Poduszki pokryte trwałą tkaniną, którą łatwo utrzymać w czystości. wym. ok 40x40, różne 
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kwadratowe kolory  
 

Poducha sensoryczna 

Miękka, wygodna poducha w kształcie zwierzątka (kotek piesek itp.) kolorowa. Wypełnione 
granulatem dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną 
PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Posiada elementy sensoryczne np łapki na 
guziki, piszczący nos, szeleszczące uszy z dzwoneczkami w środku, na głowie i ogonie miłe w 
dotyku futerko, dolne łapki ze sznurówkami, wypełnione grochem.  waga ok 4 kg 

 
Kanapka 

Kanapka z pianki, z oparciami tylnym i bocznymi, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. niebieska, wym. 98 x 39 x 45 cm 

 materace 3 częściowe Min. wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm, pokryty tkaniną PCV 
 

Kanapka rozkładana 
Kanapka z oparciem, rozkładana  Pokryta trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą 
łatwo utrzymać w czystości. Wymiary  48 x 80 x 49 cm wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, 
niebieska 

 
Poduszki okrągłe 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione 
gąbką. Wymiary  śr. 35 cm, wys. 3 cm kpl 10 szt różne kolory 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie wypoczynkowe 
 

 

Regał szatniowy 
poczwórny  
zamykany 

Regał z 4 komorami, których wnętrza wyposażono w podwójne haczyki oraz półkę na 
dodatkową nie dającą się zawiesić odzież. Korpus szafy wykonano z grubej płyty wiórowej. 
Szafa wsparta na zapewniającym stabilność oraz umożliwiającym oddzielne przetrzymywanie 
zabrudzonego obuwia, stelażu. Drzwiczki komór wyposażono w zamki gwarantujące bezpieczne 
przechowywanie rzeczy i wykonane z metalu uchwyty. Wym.: wys. 170 x szer. 102 x gł. 40 cm. 
Okleina jasna drewnopodobna (buk, olcha) 

 
Szafa ubraniowa 

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, z drążkiem na ubranie i półką na kapelusze, z zamkiem na 
klucz, płyta jasne drewno,  

 
Regał metalowy 

Regał magazynowy   na metalowych ramach, wzmocnione półki z płyty o grubości min 25 mm, 
wy,84x40x185 

 
 
 

Meble do wyposażenia szatni 
z montażem 

 
Klocki drewniane 

różne zestawy 

Zestawy klocków drewnianych- klocki wykonane z drewna barwionego, po ok 100 klocków 
(zestaw- min 88, 1- min 100, 1- min. 120 każdy  w zestawie, klocki różnych kształtów, wymiary 
klocka podstawowego min 3x3x3 cm. Zestawy zawierają różne elementy umożliwiające 
budowanie konstrukcji  tematycznych np. miasto, zamek, ogród itp 

 Geometryczne 
kształty z tworzywa 

Komplet figur kolorowych umożliwiających układanie wzorów wg kart. Zestaw zawiera min. 
250 elementów. Grubość elementów 5 mm, wymiary min. 2,5 cm i wiecej 

 Wywrotka ró żne, z 
akcesoriami 

Samochód wywrotka z tworzywa wytrzymałego na odkształcenia, różne kolory, ruchoma 
skrzynia, długość min 40 cm,  różne modele,  

 

 Mata miasto Mata- plansza ze schematem miasta do zabaw, wym. min 140x70x0,5 cm,   
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 Śpiąca lalka Lalka śpiący bobas z ruchomymi powiekami, w piżamce, wymiary  min 35 cm,  
 

Zestaw narzędzi 
Zestaw narzędzi dla małego majsterkowicza, min 10 narzędzi podstawowych o wym. dłg ok 20 
cm (młotek, piłka, wkrętaki itp.) oraz nakrętki, miarkę itp. W walizce lub torbie 

 
Zestaw perkusyjny 

Instrumenty w torbie lub walizce: tamburyn, marakasy, dzwonki, trójkąt, grzechotki, kastaniety 
różne- min 10 szt. 

 Bujak jamnik Bujak dl 2-3 dzieci, z tworzywa, z siedziskami i uchwytami dłg ok 100 cm, 
 

Plansze do zabaw 
ruchowych- zestaw 

Plansze do gier ruchowych w plenerze (np. gra w klasy, rzuty do celu, itp.), ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo ruchowej, umiejętności językowych, matematycznych  min wym. 
100x100 cm, min 2 plansze 

 Skakanka  Długość 2m, tradycyjna sznurkowa, z rączkami 
 Piłka  Piłka kolorowa z tworzywa , średnica 30 cm 
 

Lalki ró żne 

Lalki różne modele:. miękka dłg min 25 cm-1szt, płacząca, ubrana, dłg min 25 cm-1szt, 
siusiająca, pijąca z nocnikiem, butelką dłg min 25 cm-1szt, lalka duża min 50 cm - 1szt, lalka do 
czesania z akcesoriami dłg min 25 cm-1szt, lalka do ubierania z kpl ubranek dłg min 25 cm-1szt, 
, lalka bobas- chłopiec i dziewczynka dłg min 25 cm- po 1szt 

 łóżeczko dla lalek Drewniana dłg min 50 cm, z pościelą (poduszka, kołdra, materac) 
 Zestaw małego 

lekarza 
Zestaw na wózku lub w torbie, walizce, min 10 elementów  

 Duża kuchnia Kuchnia z akcesoriami (garnki, patelnia, czajnik, naczynia)  
 łazik Samochód terenowy dłg min. 60 cm, szerokie opony, mocna konstrukcja 
 Pojemnik na zabawki pojemnik z trwałego  tworzywa sztucznego zamykany, min.  wym:46x38x34cm 
 Kasa sklepowa z 

kalkulatorem 
Kasa ze skanerem – z kalkulatorem, podświetlanym skanerem, w skład wchodzą wypełniony 
produktami  koszyk na zakupy, monety, banknoty, karta płatnicza, min wymiary 35x15x17,5 

 Piłka do skakania  Piłka o skakania z uchwytami, antywybuchowa, 45 cm 
 Piłka do skakania  Piłka o skakania z uchwytami, antywybuchowa, 55 cm 
 Ringo Sensoryczne Ringo gumowe o średnicy min 17 cm, z wypustkami, guma odporna na chlor 
 Koło latające Koło o średnicy min 28 cm , lekkie z zaokrąglonymi krawędziami zewnętrznymi 
 

Tunel typu Stonoga 
Tunel z lekkiej tkaniny poliester, stelaż: sprężysty, samorozkładalny, zamknięcie tunelu 
mocowane na rzepy, Wymiar: min. średnica 48cm, długość 180cm 

 
Woreczki – kolory 

Woreczki wykonane z tkaniny poliestrowej i wypełnione są granulatem polipropylenowym. 
Waga każdego woreczka min. 90  gram. Wymiary min10 cm . min w czterech kolorach. W 
zestawie 10 woreczków 

 Misie różne Misie różne Miękkie w dotyku ,Wymiary min 30 cm,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zabawki 
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 Duży zestaw 
obiadowy 

Zestaw zawiera min 4 komplety : talerz płaski, talerz głęboki, kubek łyżka, nóż, widelec, 
średnica talerz min 12 cm, sztućce, dłg min 12 cm 

 Straż pożarna Samochód strażacki dłg min 38 cm z drabiną ruchomą,rozsuwaną  duża wytrzymałość tworzywa 
 

Betoniarka 
Samochód betoniarka,  z odpornego tworzywa  na  z obracającym się  bębnem dłg min 38 cm, 
duża wytrzymałość 

 Koparka charakteryzująca się dużą wytrzymałością koparka dłg min. 33 cm 
 

Puzzle drewniane 
różne wzory 

Puzle drewniane ze sklejki lakierowanej min 24 elementy, wymiary 30X25 cm różne wzory- 
2kpl,  puzle warstwowe – 2 wzory (min 4 warstwy), puzle z b. dużymi elementami min 4 
lelmenty (ok. 16x 16cm)- 1 szt 

 
Domek dla lalek duży 

Wykonany z wysokiej jakości drewna, precyzyjnym malowaniu, z wyposażeniem (min 17 szt) 
min 3 poziomy, solidna konstrukcji. Wymiary wys.  ok. 70 cm. Przystosowany do jednoczesnej 
zabawy na tyle dużywięcej dzieci. Przystosowany dla lalek o wys. 10 cm.  

 Zestaw zabawek do 
piaskownicy (dla 

grupy) 

Zestaw z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zdobionego grafiką wtopioną w plastik , 
odpornego na warunki atmosferyczne. Zestaw zabawek dla grupy  zawiera min.  wiaderko z 
sitkiem- 5, łopatka-5, grabie-5, konewka, młynek , foremki-2, Dłg. el. Ok 25 cm 

 

Zestaw bajek typu 
grajek 1 

Bajki autorzy m. in. Jan Brzechwa, Bracia Grimm, Maria Konopnicka, czytają m. in: Barbara 
Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Magda Zawadzka, Wiesław Michnikowski, Jan Kobuszewski, 
Piotr Fronczewski. W zestawie min 10 bajek w tym Czerwony Kapturek",„Alicja w krainie 
czarów”,  „Kot w butach”„Pinokio”,„Przygody Piotrusia Pana”, „Jaś i Małgosia”„Król Ból”. 
„Przygody Pimpusia Sadełko”. 

 Zestaw bajek typu 
grajek 2 

Zestaw bajki grajki 2 , czytają znani polscy aktorzy, bajki+ piosenki w zestawie 10 bajek 

 
Gra typu rybki 

Gra zręcznościowa kształtująca koordynację wzrokowo-ruchową z wędką i zabawkami z 
haczykami  w zestawie min. 2 wędki, 8 zwierzątek 

 
Gra planszowe  

Gra planszowa dl a 4 graczy. W zestawie plansza, pionki, kostka , bajka i instrukcja . tytuł Jaś i 
Małgosia, Czerwony Kapturek itp 

 
Książka z 

ćwiczeniami typu 
Uczmy się słówek 

400 kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, 
meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, 
artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań w każdym języku. wymiar 
zeszytu 28 x 21,5 cm; 3 gry planszowe; puzzle z numerami od 1 do 20; gra lotto i bingo. 

 Skojarzenia - karty 
do angielskiego 

Karty przedstawiające przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Każda ilustracja posiada 
nazwę po angielsku. 20 plastikowych kart o wym.: 13 x 13 cm 

 
Mapa Polski dla 
najmłodszych 

Makatka przedstawiająca mapę Polski. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane 
na rzepy, Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli 
miast i związanych z nimi legend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoce dydaktyczne 
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• Min. wym. 84 x 87 cm 
 

Gra memory typu 
Flagi 

gra towarzyska . Zestaw zawiera:  
ok. 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata  
• dla 2-6 graczy  
• od 5 lat 

 

Gra typu Unia 
Europejska 

Dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę o Unii Europejskiej. 
Zawartość pudełka:  
• dwustronna plansza do gry o wym. 67 x 48 cm  
• 4 pionki  
• kostka  
• 100 kartonowych flag  
• 4 podkładki do układania flag  
• instrukcja 

 4 sezony –plansze 
przyrodnicze 

plansze do omawiania zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianami pór roku. 
Przedstawiające zmiany sezonowe, z podpisami do zawieszenia na scianie. Wysokośc min 60 cm 

 Uczymy się 
resyclingu- kosze na 

odpady 

Gra planszowa do nauiresyclingu zawiera 20 pojemników na odpady 4 ciężarówki, planszę: 
wymiary 39x39 cm, instrukcję 

 
Ekologiczne puzzle 

1 ) 3X obustronnie zadrukowane; 
- dołączony obrazek odpowiada. 30-40 elementów 
- zawierające wyjątkowe ilustracje; tematy np. Las, żabki, 4 sezonyrozmiar opakowania 

 
Magnetyczne plansze 

typu Bawmy się 
liczbami 

pomoc edukacyjna, do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. • 12 magnetycznych kart o wym. 25 
x 5 cm  
• 60 magnetycznych żetonów o wym. 4,8 x 4,8 cm  
• instrukcja 

 Liczydło stojące Koraliki w 2 kolorach zakres do 100, rama drewniana, wym. 85 x 120 cm 
 

Magnetyczna linijka 
gigant 

Magnetyczna duża miara o długości 3 m. Za pomocą dołączonych magnetycznych elementów 
można łatwo zilustrować działania matematyczne (dodawanie odejmowanie). 39 szt. 
dwustronnych tabliczek 38 szt. magnesów do oznaczania 

 Rozwijamy nasze 
umiejętności 

Gra ćwicząca pamięć spostrzegawczość i refleks. Zawiera planszę w kształcie koła o. śr. 64 cm; 
300 kartoników (wym. 3 x 3 cm); 18 żetonów; gra dla 1–6 graczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoce dydaktyczne 

 Brystol mix  100 arkuszy A3w 10 kolorach, min. 200g/m² 
 Brystol biały  100 arkuszy A4, 200g/m² 
 Wkład z kolorowego 

papieru rysunkowego  
400 arkuszy A4 min. w 8 kolorach, min. 80g/m² 
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 bibuła - mix kolorów Bibuła , różne kolory min 10, arkusze wym. 200x50  lub odpowiednio, 
 Nożyczki 

przedszkolne 
Nożyczki z zaokrąglonymi końcami, dłg min.  12 cm 

 Taśma 
samoprzylepna 

zestaw 

Przeźroczysta taśma klejąca biurowa o dużej sile przylegania do papieru , wykonana z 
polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym , łatwa do przerywania, różne 
szerokości w zestawie min 12 mm,18 mm, 24mm dłg min 20mm 

 Klej przezroczysty Klej przeźroczysty, nietoksyczny, w opakowaniu ułatwiającym rozprowadzanie min. 200 ml 
 

Klej magiczny poj. 1l 
Wielofunkcyjny, bezpieczny i nietoksyczny, doklejenia większości porowatych powierzchni 
takich jak: papier, tkaniny, drewno, ceramika,  Opakowanie min. 1l 

 Papier szary  Papier makulaturowy o szarobrązowej barwie. Format A3 min 20 arkuszy, gramatura min. 80g 
 Klasyczne markery 

zmywalne 
Zestaw markerów zmywalnych min. 8 kolorów, dłg min 14 cm. Cienka końcówka 

 
Plastelina 

Plastelina szkolna do modelowania przestrzennego. Delikatna w dotyku i łatwa w modelowaniu, 
nieklejąca się do rąk, wielokrotnego użytku, bezpieczna z atestem  PZH. Zestaw min 10 
kolorów, dłg pałeczki min 7,5 cm, śr. min 1 cm 

 Kredki świecowe Zestaw kredek świecowych min 12 kolorów w pud.kart.dłg min 8 cm, średnica min 0,7 cm 
 

Tempery 
Farby gęste z dużą zawartością pigmentu, dobrze kryjące, łatwo zmywające się z rąk i ubrania. 
Zestaw 6 kolorów  po 1l Zgodne z europejskimi  normami bezpieczeństwa. Nie zawierające 
substancji toksycznych, bezpieczne dla dzieci. 

 Zestaw pędzli do 
malowania 

Pędzle szkolne w różnych rozmiarach z naturalnego włosia, końcówki okrągłe i płaskie w 
zestawie min 20 pędzli. Pędzle mogą być stosowane do różnych farb  

 Tektura falista Zestaw różnokolorowej arkuszy tektury falistej min. 10 ,w formacie min A3 

 
 
 
 
 
 
 

Artykuły plastyczne 

 

Gaśnica  

Gaśnica 4 kg do gaszenia pożarów z grupy ABC, wyposażona w zawór odcinający za 
wskaźnikiem ciśnienia,  
który ułatwia kontrolę gaśnicy, konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia, 
zbiornik gaśnicy  
nie podlega kontrolnym badaniom UDT.  
Posiada możliwość wielokrotnego  
napełniania. Spełnia wymagania normy  
europejskiej EN3 oraz Dyrektywy  
Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. i posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Min 3 lata 
gwarancji. 
Dane techniczne: Skuteczność gaszenia  
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- 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego  
- 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie gaszonego urządzenia - 
1000 V, ciśnienie min. 16 bar w temp 20°C, zakres stosowania ok. -0°C- + 60°C 

 

Zestaw oznaczeń 
ewakuacyjnych SP 

Kawęczyn 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii  
fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm.  

a) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej -1, 
b) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej -2 
c) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1,  
d) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2, 
e) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, 
f) Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2,  
g) Kierunek drogi ew,kuacyjnej-strzałka-1 
h)  Wyjście ewakuacyjne-napis1 

 
 

Zestaw oznaczeń 
ewakuacyjnych SP 

Tokary 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii  
fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm.  
1. Pchać- naklejka na drzwi - 3 szt. 
2. Ciągnąć - naklejka na drzwi - 3 szt. 
3. kierunek ewakuacji- 2 szt. 
4. wyjście ewakuacyjne - 2 szt. 

 
Zestaw oznaczeń 

ewakuacyjnych SP 
Skarżyn 

Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii  
fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02. wym. 15 cm x 30 cm.  
1. Wyjście ewakuacyjne - 1 szt. 
2. Droga ewakuacyjna - 1 szt 
3. kierunek drogi ewakuacyjnej - szt. 2 
4. znaki do ewakuacji - schody - szt.4 

 

Apteczka z 
wyposażeniem 

metalowa na ścianę 

apteczka z wyposażeniem, z napisem apteczka i znakiem graficznym., zamykana na klucz 
WYMIARY: wysokość - 400 mm, szerokość - 240 mm, głębokość - 110 mm MATERIAŁ: 
blacha stalowa tłoczna, 
LAKIEROWANIE: kolor biały 
WYPOSAŻENIE APTECZKI, min : 
chusteczki higieniczne ze spirytusem LECO 4op. 
opaska elastyczna 4 m x 10 cm 1szt. 
opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1szt. 
bandaż dziany 4 m x 5 cm 2szt. 
bandaż dziany 4 m x 10 cm 2szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie zapewniające 
bezpieczne warunki opieki 
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opatrunek indywidualny jałowy typ A 1op., kompresy gazowe 9 x 9 cm 2szt., plaster z 
opatrunkiem 10 x 6 cm 1op. 
plaster z opatrunkiem 10 x 8 cm 1op. 
plaster bez opatrunku 5 x 1,25 cm 1szt. 
rekawiczki ambulatoryjne niejałowe 1 para. 
maseczka do sztucznego oddychania 1szt. 
nożyczki 1szt. 

 
Zabezpieczenia 
gniazdek zestaw 

Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chroniących przed włożeniem do nich palca lub 
przedmiotów, pasujące do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Demontaż zabezpieczenia  
niemożliwy dla dziecka (zabezpieczone np. kluczykiem). Minimalizujące ryzyko porażenia.  

 Zabezpieczenia 
narożników mebli 

Miękkie zabezpieczenia narożników mebli, chroniące dzieci przed urazami,  nietoksyczne, kpl  4 
szt. 

 Szafa medyczna 
metalowa 

Zamykana na klucz szafka metalowa z półkami, wymiary 50x40x25 z kołkami mocującymi 

 Zabudowa 
grzejników w 1 sali 

SP Kawęczyn 

Obudowa grzejnika szt-3. Wymiary zabudowy: wysokość 100cm, długość 165 cm głębokość 22 
cm. Zabudowa ażurowa, łatwa w czyszczeniu, otwory uniemożliwiające wsunięcie głowy w 
otwory, od góry  zamknięta ażurową pokrywą. Zabudowa montowana do ściany z możliwością 
demontażu w celu umożliwienia usunięcia kurzu i śmieci z grzejników. Wykonana z drewnianej 
kraty obsadzonej w ramie. Grubość listewek min. 150mm. Kolor jasne drewno.  Z montażem 

 Zabudowa 
grzejników w 1 sali 

SP Skarżyn 

2 zabudowy na grzejniki, opis wykonania jw. Z montażem 
wymiary ; długość 160 cm. wysokość 79 cm 

 

 
 

Sprzęt multimedialny  
 
I) 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych i nie regenerowanych komputerów przenośnych typu notebook na potrzeby edukacyjne. 
Komputery powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w tabeli: 
 
1. Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, o wydajności równej z procesorem osiągającym w teście Pass 

Mark CPU Mark wynik 3000 pkt lub lepszy. 
2. Pamięć RAM 

 
Minimum 8 GB pamięci operacyjnej RAM 
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3. Dysk Twardy Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB 
4. Matryca Matowa matryca o przekątnej z przedziału  14,9 do 15,9 cala i rozdzielczości minimum 1366x768 
5. Napęd optyczny Napęd optyczny z możliwością zapisu i odczytu nośników DVD+/- RW/RAM 
6. Mysz Optyczna mysz dwuprzyciskowa z rolką (scroll) jako trzeci przycisk 
7. Klawiatura Fizyczna klawiatura w układzie QWERTY bez dodatkowych znaków diakrytycznych. 
8. Porty I/O • Co najmniej 3 porty USB 

 w tym przynajmniej jeden port USB 3.0 
• Złącze VGA  
• Złącze HDMI 

9. Łączność • Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11b/g/n, 
• Zintegrowana karta sieciowa przewodowa zgodna ze standardem 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 

10. Multimedia • Karta dźwiękowa, 
• Zintegrowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa, 
• Możliwość podłączenia słuchawek oraz mikrofonu 
 

11. Oprogramowanie • Zainstalowany system operacyjny zgodny z wyspecyfikowanymi poniżej wymaganiami, 
• Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego zgodny z wyspecyfikowanymi poniżej wymaganiami. 
• Licencje typu: edukacyjne lub komercyjne 

12. Zasilanie • Czas pracy na baterii 4 godziny 
• Zasilacz sieciowy 220V 

13. Ciężar Masa poniżej 2,5 kg 
14. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
15. Gwarancja 24 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
Specyfikacja systemu operacyjnego dla komputera przenośnego. 
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

 
1. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek  bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z 

użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. 
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2. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 

3. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, centralnej administracji kontami użytkowników oraz aktualizowania systemu. 
4. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie 

rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, 
tablice interaktywne oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. 

5. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, 
6. System operacyjny pozwalający na wdrążenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci komputerowej. 

 
Specyfikacja oprogramowania biurowego dla przenośnego komputera  nauczycielskiego 
 

1. zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: 
a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do prowadzenia i przygotowania prezentacji 
d) zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę 

zintegrowanego pakietu 
2. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim 
3. pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem 

powinna odbywać się w języku polskim 
4. pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa  
5. pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności 

 
 
 II) 2 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych i nie regenerowanych drukarek o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Interfejsy USB, Ethernet, Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11b/g/n 
2. Technologia 

druku 
 

Kolorowy druk atramentowy 

3. Druk 
dwustronny 

TAK 
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„Duplex” 
4. Rozdzielczość 

wydruku mono 
1200x600 dpi 

5. Rozdzielczość 
wydruku kolor 

1200x1200 dpi 

6. Nominalna 
prędkość 
wydruku mono 

20 str/min 

7. Nominalna 
prędkość 
wydruku kolor 

15 str/min  

8. Format druku A4 
9. Eksploatacja Tusze startowe + dodatkowy komplet oryginalnych tuszy. 
10. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
11. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 

III)  2 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiaj ące co najmniej drukowanie, 
kopiowanie i skanowanie o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Interfejsy USB, Ethernet, Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11b/g/n 
2. Technologia 

druku 
 

Kolorowa druk laserowy 

3. Druk 
dwustronny 
„Duplex” 

TAK 

4. Rozdzielczość 
wydruku mono 

1200x 600 dpi 

5. Rozdzielczość 
wydruku kolor 

1200x600 dpi 

6. prędkość 
wydruku mono 

12 str/min 
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7. prędkość 
wydruku kolor 

10 str/min  

8. Rozdzielczość 
skanera 

1200x1200 dpi 
 

9. Obsługa Dotykowy panel LCD z komunikatami w języku polskim  
10. Miesięczne 

obciążenie 
30000 str./mies 

11. Eksploatacja Tonery startowe + dodatkowy komplet oryginalnych tonerów 
12. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
13. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
IV)  2 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane mobilne tablice interaktywne o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 

1.  Technologia 

Dotykowa, musi być możliwa praca na tablicy przy pomocy palca, bez konieczności 
stosowania elementów aktywnych (elektronicznych, elektromagnetycznych, 
optycznych i innych). Tablica musi być wyposażona w nieaktywne urządzenia 
wskazujące (pisak lub pisaki nieaktywne)  

2.  Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 70 cali  

3.  Rodzaj powierzchni 

magnetyczna 
matowa 
suchościeralna 
uszkodzenia nie wpływają na działanie tablicy 

4.  Komunikacja z komputerem 
Tablica musi mieć możliwość komunikacji z komputerem przy pomocy portu USB i 
przewodu USB. 

5. Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika oraz obsługa musi się odbywać w języku polskim. 

6.  Certyfikaty Certyfikaty: CE  
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   7. 

Tablica musi zostać dostarczona wraz z podstawą jezdną umożliwiającą blokadę kół 
oraz regulacje wysokości, wysięgnikiem na projektor o ultrakrótkiej ogniskowej, oraz 
elementów montażowych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wniesienia i 
uruchomienia we wskazanych pomieszczeniach wraz dostarczonymi projektorami 
(parametry projektorów w punkcie VIII). 

 

Pełne zaoferowane oprogramowanie tablicy (tzn. sterownik oraz oprogramowanie 
klienckie) musi być w pełni kompatybilne z systemami operacyjnymi:  

• Windows XP oraz Windows Vista oraz Windows 7 , Windows 8 
• musi być w polskiej wersji językowej. 

  

 

Inne 

• Instrukcja obsługi, 
• Kabel USB 
• Pisak 
• Uchwyt do montażu na ścianie 
 

  

   8. Akcesoria 36      miesięcy  

  9. Gwarancja  

10. 

Multimedialne ćwiczenia 
rozwijaj ące funkcje 

percepcyjno-motoryczne 
„przedszkolak na start” 

Słowny opis produktu 

• Program Przedszkolak na start jest przeznaczony do pracy z dziećmi w młodszym 
wieku przedszkolnym. Wspomaga on nauczyciela zarówno w prowadzeniu zajęć 
profilaktycznych ze wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z maluchami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zestaw zawiera ćwiczenia dedykowane na 
tablicę interaktywną oraz karty pracy. Uniwersalna tematyka i charakter zadań 
zapewniają zgodność z podstawą programową. Przedszkolak na start pozwala na 
swobodne tworzenie scenariuszy zajęć, także przy wykorzystaniu własnych zasobów 
graficznych. Przedszkolak na start został stworzony we współpracy ze specjalistami 
w obszarze wychowania przedszkolnego. Przeznaczony jest do użycia na tablicach 
interaktywnych oraz na komputerach PC. 150 ćwiczeń dedykowanych na tablicę 
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interaktywną �  

• 28 filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe �  
• około 20 wierszyków �  
• aplikacja nauczyciela �  
• kreator scenariuszy zajęć �  
• przewodnik metodyczny �  
• ponad 80 kart pracy do wydruku  
• kreator dyplomów 

  
 
V) 3 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane radioodtwarzacze CD o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Zasilanie Sieciowe 220V-240V oraz bateryjne  
2. Odtwarzane 

formaty  
CD-Audio, MP3, WMA 

3. Obsługiwane 
nośniki 

CD, CD-R,  Pendrive USB (bezpośrednio) 

4. Masa Do 3,5 kg 
5. Pamięć stacji 

radiowych 
Minimum 10 

6. Łączna moc 
RMS 

Minimum 5 W 

7. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
8. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
VI) 3 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane odtwarzacze DVD o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Zasilanie Sieciowe 220V-240V  
2. Odtwarzane 

formaty i nośniki 
 

CD-Audio, MP3, WMA, JPEG, XviD, DVD, DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SVCD, 
VCD, CD-R, CD-RW 

3. System telewizyjny NTSC/PAL 
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4. Masa Do 2 kg 
5. Złącza HDMI, USB-Host 
6. Inne Menu w języku polskim 
7. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
8. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
 
 
 
VII) 3 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane telewizory o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Przekątna Minimum 42 cali  
2. Format obrazu 16:9 

3. Rozdzielczość 
ekranu  

1920 x 1080 

4. Kąt widzenia Nie mniejszy niż 150° 
5. Częstotliwość 

odświeżania 
100 Hz 

6. Jasność  360 [cd/m2] 
7. Kontrast 

dynamiczny 
500 000:1 

8. Złącza i 
komunikacja 

3x HDMI, wejście PC VGA (DB-15),kompozytowe, Ethernet, WIFI, telewizor musi być zgodny z wymogami 
odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, złącze USB 

9. Dźwięk wbudowane głośniki o mocy min 2x 10 W 
Konstrukcja telewizora  musi umożliwiać jego  montaż na ścianie, wraz z telewizorem muszą być dostarczone 
wszystkie elementy konieczne do jego zamontowania na ścianie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, 
wniesienia i zamontowania telewizorów we wskazanych pomieszczeniach oraz wykonania połączenia z 
wyznaczonym sprzętem przez zamawiającego. 

10. Inne 

Telewizor musi posiadać pilota oraz menu w języku polskim wyświetlane na ekranie. 

11. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
12. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
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VIII)  2 szt. fabrycznie nowe, nieużywane i nie regenerowane projektory multimedialne ultrakrótkiej ogniskowej i parametrach nie 
gorszych niż podane w tabeli: 
 
1. Rozdzielczość 

natywna 
Minimum 1024x768 

2. Jasność  2500  ANSI Lumenów w trybie pełnej jasności. 
3. Kontrast  Min. 2000:1 
4. Żywotność lampy Minimum 2500 godzin 
5. Inne Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wniesienia i uruchomienia projektorów we wskazanych 

pomieszczeniach wraz z dostarczonymi tablicami interaktywnymi w taki sposób aby zapewnić bezpieczną oraz 
prawidłową pracę zestawu mobilnej tablicy interaktywnej(parametry projektorów w punkcie IV). 
 

6. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
7. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
IX) Fabrycznie nowy, nieużywany i nie regenerowany skaner o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli: 
1. Rozdzielczość 

optyczna 
4800 dpi 

2. Typ skanera Stolikowy 
3. Złącza i 

komunikacja 
Komunikacja poprzez złącze USB, zasilanie poprzez port USB 

4. Wspierane 
systemy 
operacyjne 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

5. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
6. Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 
 


