
   

 

 
Kielce, dn. 20.08.2018 r 

 

 

ZAPYTANIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku 

1. Zamawiający: 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Wesoła 19/2,  
25-305  Kielce 
 
2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych i pomocy zużywalnych do realizacji podstawy programowej oraz 
zajęć z logorytmiki , bajkoterapii, arteterapii na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie ul. Włoszczowska 10,  
26-070 Łopuszno 
  

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 roku 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 
 Cena 100 %,    
 Zamawiający w celu potwierdzenia równoważności produktów wymaga dołączenia do oferty zdjęć, 

opisów, folderów, katalogów, próbek i kart technicznych typów i modeli zaproponowanych produktów; 
 Zamawiający wymaga załączenia  do oferty certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności do 

zaproponowanych produktów. 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.. 

 

6. Wymagane dokumenty: 
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru wraz ze specyfikacją załącznik 2 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 
      Oferty można składać w następujący sposób: 

 -  Drogą elektroniczną na adres e-mail: koloroweprzedszkole@proinvestment.pl 
 -  drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Wesoła 19/2, 25-305 Kielce 

Oferty należy składać do: 27 sierpnia 2018 roku, godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej 
przedszkola: http://www.minicollege.pl/placowki/lopuszno.html 

 
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 
Imię i nazwisko: Ewa Jakubczyk 
Tel. 793 494 492 
E-mail: ewa_jak@wp.pl  

 

20.08.2018 r.  Adrian Lipa                                                                                
                                       (data, podpis Prezesa)  

mailto:ewa_jak@wp.pl


   

 

 
 

Załącznik nr 1 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 …………………………… 

Pieczątka oferenta  

OFERTA 

Do 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA 
                Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  

ul Wesoła: 19/2,  
25-305,  Kielce 

 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 sierpnia 2018 roku dotyczące zamówienia  

Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych i pomocy zużywalnych do realizacji podstawy programowej oraz 

zajęć z logorytmiki , bajkoterapii, arteterapii na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie ul. Włoszczowska 10,  

26-070 Łopuszno 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................ zł. 

Cena brutto .................................................................................................................... zł. 

Słownie: .................................................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ................................ zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ......................... 
 

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

  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Załącznik nr 2 

Nazwa Opis Ilość Cena Wartość Foto 

Taśmy 
dekoracyjne, 
różne wzory 

Zestaw samoprzylepnych papierowych taśm 
dekoracyjnych do naklejania na papier, 
drewno, papier-mâché czy ceramikę. • 12 
szt., różne wzory • szer. 1,5 cm • dł. rolki: 
9,75 m 

4   
 

Taśmy 
dekoracyjne- 
brokatowe 

Zestaw samoprzylepnych papierowych taśm 
dekoracyjnych, pozwalających uzyskać efekt 
brokatu. • 5 kolorów (srebrny, złoty, 
różowy, fioletowy i turkusowy) • 10 szt. (po 
2 w każdym kolorze) • szer. 1,5 cm • dł. 
rolki: 2,47 m 

4   
 

Tasiemki ozdobne 
samoprzylepne – 
Święta 

Zestaw 4 tasiemek samoprzylepnych. Łatwo 
przyklejają się do różnych powierzchni.  

4   
 

Tęczowy piasek Drobny piasek do ozdabiania prac 
plastycznych.  

11   
 

Cekiny - duży 
zestaw 

Różne kształty i kolory cekinów do 
ozdabiania prac plastycznych. W 
plastikowym słoiku. • poj. ok. 220 g 

1   
 

Zestaw 
kryształków deco 
- różne kształty 

Dekoracyjne kryształki do różnych prac 
plastycznych np. ozdabiania kartek, 
nawlekania i tworzenia naszyjników. W 
skład zestawu wchodzi 6 torebek 
kryształków w różnych kształtach. • 800 szt. 
• wym. od 4 mm do 1,7 cm 

1   
 



   

 

 
Zestaw 
kryształków deco 
- elegancki 

Dekoracyjne kryształki do różnych prac 
plastycznych np. ozdabiania kartek, 
nawlekania i tworzenia naszyjników. W 
skład zestawu wchodzi 6 torebek 
kryształków w różnych kształtach. • 800 szt. 
• wym. od 4 mm do 1,7 cm 

1   
 

Konfetti kolorowe 
kształty 

Błyszczące konfetti w różnych kształtach 5   
 

Drewniane 
stempelki – 
zwierzątka 

Kolorowe, drewniane figurki, które w 
podstawie mają ukryty stempelek. • 5 szt.: 
miś, myszka, biedronka, żaba, kotek • wys. 6 
cm • śr. stempelka 3,2 cm 

4   
 

Pompony 
tęczowe 

Pompony w różnych rozmiarach i kolorach. 
• 200 szt. • śr. od 2 do 4 cm 

1   
 

Tekturowe 
kwiatuszki - mix 
kolorów i 
kształtów 

Tekturowe kwiatki w różnych kolorach, 
wzorach i wymiarach. Do wykorzystania 
przy dekoracjach kwiatowych oraz pracach 
plastycznych.  

1   
 

Wzorki z filcu na 4 
pory roku 

170szt•. ok. 25 mm 1   
 

Glina biała 
samoutwardzalna 

500 g 10   
 



   

 

 
Akcesoria do 
modelowania 
form 

• 6 szt., różne kształty 4   
 

Akcesoria do 
formowania 

3 narzędzia do formowania w plastelinie lub 
modelinie. Wykonane z tworzywa 
sztucznego, do prac plastycznych i 
technicznych 

4   
 

Gips do odlewów Uszlachetniony gips modelarski do 
wykonywania odlewów. Charakteryzuje się 
gładką porcelanopodobną powierzchnią, 
dokładnością odtworzenia formy oraz 
wysoką wytrzymałością.  

10   
 

Forma Misie Forma Misie 4   
 

Foremki - 
serduszka 

Forma do odlewów w kształcie serc (różnej 
wielkości), wykonanych z wytrzymałego 
materiału do wielokrotnego użycia. Do 
wypełniania masami plastycznymi, a także 
odlewania wosku, figur z lodu i mydła. • 
wym. od 2 do 6,5 cm 

4   
 

Foremki - 
zwierzątka 

Zestaw form do odlewów w kształcie 
zwierząt (owca, kot, kura, świnka, kogut, 
zając, mysz, pies, krowa), wykonanych z 
wytrzymałego materiału do wielokrotnego 
użytku. Do wypełniania masami 
plastycznymi, a także odlewania wosku, 
figur z lodu i mydła. • 9 szt. • wym. od 3 do 
6 cm 

4   
 



   

 

 
Piasek kinetyczny Piasek kinetyczny jest doskonałym 

materiałem do modelowania, pozwala na 
stworzenie piaskownicy w sali przedszkolnej 
lub w domu. Jest bardzo miękki, nie 
wysycha, jego ogromną zaletą jest to, że nie 
brudzi rąk. Nie należy mieszać go z wodą. 
Zabawa z piaskiem, która przypomina 
lepienie z plasteliny, ma także właściwości 
terapeutyczne i wyciszające. W poręcznym 
wiaderku. • 5 kg 

2   
 

Piasek kinetyczny-
kolorowy 

Kolorowy piasek kinetyczny umożliwia 
zabawę z piaskiem zarówno w przedszkolu, 
jak i w domu. Jest aksamitnie miękki i łatwy 
do sprzątania. Nie wysycha i zachowuje 
właściwości mokrego piasku. Nie mieszać z 
wodą i innymi rodzajami piasku.  

5   
 

Zestaw 
kolorowych tacek 

 Zestaw drewnianych tacek które pozwalają 
dziecku na: nieskrępowaną twórczość 
napędzaną siłą wyobraźni, ćwiczenie małych 
dłoni przed podjęciem trudu nauki pisania, 
wesołą zabawę ze zmieniającą się fabułą  

2   
 

Pokrywa do 
kolorowych tacek 

Pozwala zamknąć cały zestaw tacek, 
zapobiegając wysypaniu się ich zawartości. 
Do zestawu tacek ułożonych w stos 
wystarczy jedna pokrywka. 

2   
 

Foremki do piasku 
- kształty 

Zestaw kolorowych foremek do piasku w 8 
różnych kształtach, wykonanych z tworzywa 
sztucznego wysokiej jakości. Umożliwiają 
uformowanie na piasku ciekawych kształtów 

4   
 

PlayMais - 
mozaika  

PlayMais to. Kolorowe elementy, które 
wyglądają jak chrupki kukurydziane i można 
je łączyć ze sobą tylko przy użyciu wody, a 
właściwie mokrej szmatki lub gąbki.. 

1   
 



   

 

 
Bezpieczne 
podkłady 
artystyczne 6 szt. 

Duże, kolorowe maty chroniące 
powierzchnię przed zabrudzeniem farbami, 
klejem, itp. Wykonane z elastycznego 
tworzywa sztucznego 

4   
 

Zestaw filcowych 
arkuszy 

Zestaw różnokolorowych arkuszy z filcu o 
wym. 22,9 x 15,3 x 0,1 cm. • 10 kolorów 
(biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, 
różowy, fioletowy, turkusowy, niebieski, 
jasnozielony i zielony) 

4   
 

Filc - kolorowe 
wzory 

Zestaw 5 arkuszy filcu z różnymi nadrukami 4   
 

Wyprawka 
kreatywna: 
zestaw 
różnorodnych 
produktów do 
urozmaicenia prac 
plastycznych dla 
całej grupy. 

Kółka do origami-zestaw mix, 2800 szt 1 
kpl. Duży mix kwadratów do origami, 2100 
szt.) 1 kpl. Pompony, 100 szt. 1 
kpl. Kolorowe druciki, 100 szt. 2) 1 
kpl. Oczka mix, 10 g  1 kpl. Piankowe kształty 
1000 szt. ) 1 kpl. Przedszkolny blok 
rysunkowy A1, 30 ark.) 1 kpl.  Tektura falista 
kolorowa A4, 10 ark. 1kpl.  Jednokolorowy 
papier przestrzenny, 3 ark.  1 kpl. Tektura 
strecz kolory, 5 ark. 1 kpl.  Cekiny małe 
jesień-zima, 40 g 1 kpl.  Cekiny małe wiosna-
lato, 40 g  1 kpl.  Kulki styropianowe śr. 7 
cm, 10 szt. 2 kpl.  Brokatowe pudełeczko, 80 
g 1 szt. Klej introligatorski, 60 g 1 szt. 

2   
 

Zestaw na cały 
rok 

Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark.  
2 opak.  Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.  Papier 
wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 
1 opak.  Brystol A3/100 ark. biały 1 
opak. Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów  1 
opak.  Folie piankowe - 15 ark.  1 kpl.  Klej 
czarodziejski  1 litr Kredki Bambino 12 
kolorów  25 opak.  Kredki ołówkowe 12 
kolorów  25 opak.  Plastelina mix 2,8 kg  1 
opak. Tempery 6 kolorów x500 ml  1 kpl.  
Beżowa tektura falista B4 - 100 ark. 1 kpl. 
Bibuła karbowana mix - 15 kolorów  2 
kpl. Papier pakowy beżowy - 10 ark. 1 
kpl. Tektura falista kolorowa A4 - 10 
kolorów 1 kpl. Teczka prac przedszkolnych) 

1   
 



   

 

 
25 szt. Cienkie druciki kreatywne - 80 szt. 1 
opak.  Klej w sztyfcie 9 g  25 szt. Kulki 
styropianowe śr. 7 cm, 10 szt ) 3 
kpl. Chusteczki higieniczne  10 opak.  Masa 
papierowa 420 g  1 opak.  Papier rysunkowy 
biały A3 - 250 ark.  1 kpl. Kolorowy papier 
rysunkowy A3 -160 ark. 1 kpl. Kolorowy 
brystol A3 -100 ark.  1 kpl.  Zeszyty 16 
kartkowe  25 szt. Ołówki trójkątne - 25 szt.  
1 kpl 

Niezbędnik 
plastyczny 

Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 
opak.  Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.  Papier 
wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 
) 1 opak.  Brystol A3/100 ark. biały ) 1 
opak. Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów  1 
opak. Klej czarodziejski  500 ml  Plastelina 
mix - 2,8 kg  1 opak. Tempery 6 kolorów x 
500 ml  1 kpl.  Krepina mix, 15 kolorów  1 
kpl. Kredki bambino - zestaw stolikowy 12 
kol. x 6  1 kpl. Nożyczki przedszkolne 10 szt.  
1 kpl. Mix pędzli duży 25 szt. 1 kpl.  

2   
 

Zestaw 
artystyczny  

 Brystol 100 arkuszy o wym. 50 x 70 cm 25 
kolorów 1 kpl.  Brystol 25 arkuszy o wym. 35 
x 50 cm 25 kolorów 1 kpl.  Karton gładki 100 
arkuszy A4 10 kolorów  1 kpl.  Brystol 50 
arkuszy A4 10 kolorów ) 1 kpl. Wkład z 
papieru rysunkowego A4 1 kpl.  Duży mix 
kwadratów do origami  1 kpl.  Kwadraty do 
origami mix 40  1 kpl.  Kwadraty do origami 
mix 80  1 kpl.  Klej czarodziejski 1000 g  1 
szt.  Bibuła karbowana kolorowa  1 kpl.   

1   
 

Zestaw dla małej 
grupy  

 Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 
2 opak. Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.  Papier 
wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 
1 opak.  Brystol A3/100 ark. biały 1 
opak. Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów  1 
opak.  Kredki - zestaw stolikowy  3 opak.  
Folie piankowe, 15 arkuszy ) 1 kpl. Tektura 
falista, 10 arkuszy  1 kpl.  Papier szary A3, 20 
arkuszy ) 1 kpl.  Bibuła mix kolorów, 15 rolek  
1 kpl.  Nożyczki przedszkolne, 10 szt. 2 kpl.  
Klej czarodziejski  500 ml Tempery 6 
kolorów x 500 ml  1 kpl.  Mix pędzli duży - 
25 szt.  1 kpl.  Kolorowe druciki  1 
kpl. Plastelina zestaw przedszkolny - 2,8 kg  
1 opak.  Teczka szkolna z gumką A4) 15 
szt. Zestaw gumek, 24 szt.  1 kpl. 

1   
 



   

 

 
Zestaw piórek Zestaw różnego rodzaju kolorowych piór do 

ozdabiania prac plastycznych.  11 
rodzajów dł. od 5 do 30 cm 

4   

 

Teczowy sznurek  1 szpulka dł. 230 m   4   
 

Druciki mix  250 szt.  wym. 1,5 x 30 cm  różne kolory   4   
 

Duże stemple Każdy stempel posiada stabilny uchwyt, 
wygodny do trzymania. śr. 7,5 cm uchwyt o 
dł. 4 cm  

8   
 

Tusze wodne Szybkoschnący, nadaje się do papierów 
chłonnych. Ma rzadką konsystencję, 
pozwala na dobre odbijanie bardzo 
szczegółowych wzorów. Nie jest kryjący, 
pozwala na „warstwowanie” odbitych 
stemplami wzorów.  

10   
 

Duże poduszki do 
stempli 

Służą do odbijania wzorów stempli na 
papierze i innym podłożu 

4   
 

Ruchome oczka  Zestaw oczek w różnych kolorach i 
wielkościach. W poręcznym, plastikowym 
słoiku - każdy rozmiar oczek jest 
zapakowany oddzielnie. Oczka nie są 
samoprzylepne  łącznie ok. 53 g  wym. 7 x 
13,5 cm 

1   
 

Masa 
samoutwardzalna 

Masy gotowe do użycia po wyjęciu z 
opakowania, wysychają na powietrzu, 
przykleją się do większości powierzchni, nie 
kleją się do rąk oraz bardzo dobrze nadają 
się do malowania 

10   
 



   

 

 
Masa plastyczna Miękka i bezpieczna dla dzieci masa do 

modelowania, która nie twardnieje. Do 
wielokrotnego użycia.  5 kolorów 450 g   

1   
 

Masa plastyczna Zestaw lekkich, samoutwardzających się 
mas plastycznych do modelowania. Masa 
zachowuje miękką i gumową strukturę, gdy 
jest sucha. Jeśli masa za bardzo wyschnie, 
wystarczy dodać odrobinę wody i ugniatać, 
aż odzyska elastyczność.  10 kolorów 10 szt. 
po 40 g każda  

1   
 

Piankowe kuleczki 
- zestaw 

piankowe kuleczki, które łatwo łączą się ze 
sobą bez użycia kleju. Nie brudzą rąk. 
Pozwalają tworzyć wiele nowych kształtów, 
przez co rozwijają wyobraźnię, kreatywność 
i motorykę rąk. 36 szt.  16 kolorów  wym. 17 
x 9 x 3,5 cm  

1   
 

pojemniki do farb Pojemniki w których można łączyć farby 
kolorami. W jednym pojemniku mogą się 
znajdować dwa różne kolory farb.  5 szt.  
poj. 236 ml  

1   
 

Kubeczki do farb Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym 
kształcie przytrzymuje pędzel, a 
jednocześnie chroni farbę przed wylaniem. 
Łatwe do umycia.  10 szt.  wym. 7 x 7 cm  od 
3 lat  

3   
 

Plastikowa taca 
na farbę do 
wałków 

Plastikowa taca na farbę do wałków. Składa 
się z 3 części.  szer. 7 cm  

4   
 



   

 

 
Mix pędzli z gąbki Mix pędzli z gąbki różne rodzaje   25 szt 4   

 

Kredki trójkątne 
Bambino w 
drewnianej 
oprawie - zestaw 
stolikowy,  

różne wzory pudełek, dł. 15 cm  śr. 1 cm  śr. 
rysika 0,5 cm  wym. pudełka 18,5 x 10 x 14 
cm. 10 kolorów  60 szt.  

4   
 

Giotto - kredki do 
twarzy  

Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne 
stworzone specjalnie do rysowania po 
skórze. Gruby rysik o średnicy 6,25 mm 
pozwala szybko zamalować szerokie 
powierzchnie. Niełamliwy i bardzo 
wytrzymały.  6 kolorów  

8   
 

Giotto - farby do 
malowania twarzy 

Miękkie farbki do makijażu. Idealne do 
kreowania fantazyjnych wzorów na twarzy 
dziecka 

8   
 

Pastele suche Wysokiej jakości pastele suche, wykonane z 
najlepszych surowców i barwników. Nie 
kruszące się, dające głębokie przyleganie do 
podłoża, bardzo dobre wybarwienie oraz 
możliwość malowania jak akwarelami. 24 
sztuki o dł. 4,6 cm i śr. 1,4 cm.  

8   
 

Węgiel rysunkowy  Z łatwością daje się rozcierać i mieszać 
bezpośrednio na papierze..  5 okrągłych 
pałeczek dł. 12 cm  śr. 1 cm 

8   
 

Pastele olejowe  Z łatwością daje się rozcierać i mieszać 
bezpośrednio na papierze.  5 okrągłych 
pałeczek dł. 12 cm  śr. 1 cm   

4     

Wałki do 
malowania 

Zestaw 5 wałków z pianki do 
przenoszenia wzorów. • szer. wałka 6,5 
cm 4 zestawy o różnej tematyce 

4   
 

Pędzle 
teksturowe  

4 pędzle z tworzywa sztucznego, o różnych 
teksturach, dzięki którym można uzyskać 
bardzo ciekawe efekty na pracach 
plastycznych. 4 szt.  dł. 13 cm dł. końcówki 3 
cm  

4   
 

Fantazyjne pędzle 4 pędzle z tworzywa sztucznego, o różnych 
teksturach, dzięki którym można uzyskać 
bardzo ciekawe efekty na pracach 
plastycznych 

4   
 



   

 

 
Nożyczki ze 
wzorem 

wym. 13 cm 5   
 

Dziurkacz duży  Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej.  

5   
 

Dziurkacz średni Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa 
sztucznego, służące do wycinania różnych 
wzorów.. 1 szt.  wym. dziurkacza 6,8 x 3,6 
cm  

19   
 

Dziurkacz mały Dziurkacze służące do wycinania różnych 
wzorów. Nadają się także do wycinania 
wzorów z folii piankowej. 1 szt.  wym. elem. 
wyciętego 1 cm  wym. 5 x 3 x 4,5 cm 

6   
 

Nożyczki 
przedszkolne 

10 szt.  wym. 14 cm  okrągłe końcówki 2   
 

Gilotyna 3 cięcia: proste, przerywane, z falą  1   
 

Paletka do farb Wykonana z tworzywa sztucznego.  wym. 
ok. 25 cm 

8     

Kreda do 
malowania po 
betonie 

Różnokolorowe kredy dobrej jakości w 
wiaderku , zmywalne za pomocą wody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   
 

Kredki- zestaw 
stolikowy 

12 kolorów po 6 sztuk kredek w  
praktycznym pudełku z przegródkami dł. 8 
cm śr. 0,7 cm 

4   



   

 

 
  

Kredki woskowe - 
trójkąty 10 
kolorów 

 Kredki w kształcie trójkąta w  
intensywnych kolorach,  

2   

 

 

Podkładki do 
frottage’u - 
zwierzątka, 12 szt. 

Umożliwiają tworzenie obrazków poprzez 
pocieranie kredką po wypukłych 
elementach podkładek. 

2   
 

Zestaw 
zmywalnych 
markerów 
klasycznych 

Nietoksyczne markery posiadające 
zmywalny atrament (można go zmyć 
polewając wodą pomalowaną 
powierzchnię).. • 8 kolorów: czerwony, 
omarańczowy, żółty, zielony, niebieski, 
fioletowy, czarny, brązowy  

1   
 

Farby do 
malowania twarzy 
- metaliczne 

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała w 6 
kolorach.. Zestaw zawiera gąbkę i pędzel • 
wym. pudełka 16,5 x 10 x 2,5 cm. 

1   
 

Farby do 
malowania twarzy 
- cukierkowe 

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała w 6 
kolorach. Zestaw zawiera gąbkę i pędzel • 
wym. pudełka 16,5 x 10 x 2,5 cm.\jasne, 
"cukierkowe" kolory 

1   
 

Farby do 
malowania twarzy 
- naturalne 

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała w 6 
kolorach. Zestaw zawiera gąbkę i pędzel • 
wym. pudełka 16,5 x 10 x 2,5 cm.\naturalne 
kolory 

1   
 



   

 

 
Uchwyt czarny na 
kredę lub pastele 

Umożliwia pisanie kredą lub pastelami z 
możliwością wykorzystania ich do 
ostatniego kawałka. Posiada magnes 
umożliwiający powieszenie na tablicy. • śr. 
kredy 1 cm 

10   
 

Zestaw gumek do 
ścierania 

Zestaw 24 szt. 1   

 

Temperówki  Zestaw 10 szt.  na cienkie i grube kredki  
różne kolory, sprzedawane losowo 

1   
 

Temperówka 
automatyczna 

Automatyczna temperówka do ostrzenia 
ołówków i kredek. Zapasowe ostrze w 
komplecie. Różne kolory 

4   
 

Wyprawka dla 
dziecka ze SPE 3 

Piankowe naklejki - kwiatki, 1 kpl., Piankowe 
naklejki - motylki, 1 kpl., Piankowe naklejki - 
serduszka, 1 kpl., Podkładki do frottage'u, 1 
kpl. Drewniane stemple - zwierzątka, 1 kpl. 
Stemple - alfabet, 1 kpl., Duże stemple 
Zjawiska pogodowe, 1 kpl. poduszka do 
stempli, 1 szt., Kredki Groove - 10 szt., 1 
kpl., 115428 Flamastry trójątne Jumbo, 10 
kol., 1 kpl 

1   
 

Wyprawka dla 
dziecka ze SPE 2 

Zestaw zawiera:  Kredki ołówkowe- 10 szt., 1 
kpl.,  Kredki woskowe trójkąty 10 kolorów, 1 
kpl.,  Podkładki do frottage'u – zwierzątka, 1 
kpl.,  Podkładki do frottage'u – liście, 1 kpl.,  
Masa plastyczna dla maluchów, 1 kpl.,  
Stemple owoce, 1 kpl.,  Stemple warzywa, 1 
kpl.,  Stemple zwierzęta domowe, 1 kpl.,  
Drewniane stempelki – zwierzątka, 1 kpl.,  
Tempery 6 kolorów 6x500 ml, 1 kpl., Taki 
palec, 1 szt.,  Foremki do piasku – kształty, 1 
kpl., Piasek kinetyczny, 1 szt., 

1     

Wyprawka dla 
dziecka zdolnego 
4 

Zestaw zawiera:  Pastele suche grube 36 
kol., 1 kpl.,  Rozcieracze do pasteli, 10 szt., 1 
kpl.,  Fiksatywa - aerozol 1 szt.,  Węgiel 
rysunkowy, 1 kpl.,  Plastelina kwadratowa 
18 kol. -, 1 kpl.,  Modelina 10 szt., 1 kpl.,  
Glina biała samoutwardzalna, 1 kpl.,  Masa 
do modelowania 500 g – biała, 1 kpl.,  
Papier ścierny, 1 kpl.,  Narzędzia do 
modelowania drewniane 1 kpl.,  Farby do 
ceramiki na zimno – żółta, 1 szt.,  Farby do 
ceramiki na zimno – pomarańczowa, 1 szt.,  
Farby do ceramiki na zimno – czerwona, 1 
szt.,  Farby do ceramiki na zimno – 
niebieska, 1 szt.,  Farby do ceramiki na 
zimno – zielona, 1 szt.,Farby do ceramiki na 
zimno – czarna, 1 szt.,  Zestaw do quillingu 

1   
 



   

 

 
na cały rok, 1 kpl.,  Akwarele, 1 kpl.,  Blok do 
akwareli A4, 10 ark., 1 szt.,  Farby akrylowe, 
1 kpl.,  1 Farby plakatowe 10 kolorów 
(4xfluo, 4xbrokat, srebrna, złota), 1 kpl.,  
Farba dekoracyjna – srebrna, 1 szt.,  Farba 
dekoracyjna – miedziana, 1 szt.,  Farba 
dekoracyjna – złota, 1 szt.,  Farby metaliczne 
6 kolorów, 1 kpl.,  Farby z brokatem, 1 kpl.,  
Farby perłowe 6x80 ml, 1 kpl.,  Farby 
perłowe, 1 kpl.,  300462 Farby perłowe w 
sztyfcie, 1 kpl.,  Farby kredowe, 1 kpl.,  
257071 Akwarele brokatowe, 1 kpl.,  Zestaw 
tuszy wodnych 6 szt., 1 kpl., Kredki 
akwarelowe Giotto, 24 szt., 1 kpl.,Tektura 
falista mix 10 kolorów, 1 kpl.,   Tektura B4 - 
złota i srebrna, 1 kpl.,   Beżowa tektura 
falista B4 pakowana po 100 szt., 1 kpl.,Kółka 
do origami - zestaw mix, 1 kpl.,  Kwadraty 
do origami - zestaw mix, 1 kpl.,  Prostokąty 
do origami 100 x 150 mix, 1 kpl., Papier do 
origami z fioletowo-srebrnym wzorem, 1 
kpl., Papier do origami ze złoto-czerwonym 
wzorem, 1 kpl.,Zestaw trójkątów, 1 
kpl.,Papier do origami – dwukolorowy, 1 
kpl., Klej do folii piankowej, 1 szt.,Filcowe 
arkusze 10 szt. 20 x 30 cm, 1 kpl.,Filc - 
kolorowe wzory, 1 kpl.,Klej do filcu, 1 szt., 
Pistolet do kleju 11 mm, 1 szt.,Sztyfty do 
pistoletu 10 szt., 1 kpl.,   Relief do witraży – 
czarny, 1 szt., Relief do witraży – złoty, 1 
szt.,  Perełki w płynie – złote, 1 szt., Brokat 
w żelu, 24 szt., 1 kpl.,   Kleje z brokatem, 2 
kolory, 1 kpl., Igły do filcowania, 1 kpl., 
Włóczka do filcowania, 1 kpl.,Zestaw 
papierów podstawowych, 1 szt.,Bloki 
techniczne czarne 10 szt., A4 1 kpl.,  Karton 
gładki 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm biały, 1 
kpl., Zestaw pędzli okrągłych i płaskich - 30 
szt., 2 kpl. 

Markery do 
tkanin 12 kolorów 

Markery permanentne do ozdabiania tkanin 
takich jak bawełna, len i jedwab. W 
poręcznej, plastikowej tubie 

2   
 

Flizelina - 10 
arkuszy 

10 arkuszy  różne kolory  format: A4 10   
 

Markery do tablic 
suchościeralnych 
Starboard 

Markery do tablic suchościeralnych.  4 szt.  4 
kolory 

4   
 



   

 

 
Płyn do tablic 
suchościeralnych 

Usuwa zabrudzenia z powierzchni 
suchościeralnej, jednocześnie ją 
konserwując i zabezpieczając.  

4   

  

Wycierak 
magnetyczny 

Wycierak do tablic suchościeralnych. 4   
 

Plastelina zestaw 
przedszkolny 

180 laseczek plasteliny :12 kolorów 
plasteliny w intensywnych kolorach po 15 
sztuk każdy.  

4   
 

Wałeczki do 
modelowania 

6 wałeczków drewnianych do modelowania 1   
 

Mazaki do tkanin  Permanentne pisaki do tkanin, ze specjalną 

końcówką pędzelkową. 12 kolorów o 

średnicy 4 mm 

1     

Białe ramki na 
zdjęcia 

Ramki do dekorowania, wykonane z twardej 
tektury.  

2   
 

Klej do filcu Klej wolny od rozpuszczalników. 
Przezroczysty i bezzapachowy. Do klejenia 
różnych rodzajów filcu i przyklejania go do 
dowolnych powierzchni.  

2   
 

Klej czarodziejski Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i 
nietoksyczny.  Do powierzchni takich jak: 
papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę. 
Po wyschnięciu robi się przezroczysty.. 

2   
 



   

 

 
Zestaw klejów 
znikających,. 

12 szt Kolorowy klej w sztyfcie,  1     

Magiczne 
długopisy 
zmazywalne 
ciemnoniebieskie,  

Długopisy zmywalne, posiadają dwie gumki: 

w zatyczce i na początku. 12 szt. 
2   

 

bindownica format: A4,dziurkuje do 12 kartek*,oprawia 
250 kartek z grzbietem plastikowym, 
metalowa podstawa, regulacja marginesu, 
ogranicznik formatu 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  3 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia z dnia 20.08.2018 r. nie jesteśmy powiązani  

z Zamawiającym – PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego 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) pozostawaniu 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 z n/w osobami: 

   
 Adrian Lipa -Prezes PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 Osoby związane z projektem: 
Ewa Jakubczyk  

 

 

 

 

................................................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


