
   

 

 
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: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i  zab aw ek  do zajęć  
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: 
 100 %,   
 Cena,  
 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. Sposób przygotowania oferty. 
      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 1 – Wzór oferty. 

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

 -  Drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@college-med.pl 
 -  drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres: PRO INVESTMENT KIELCE Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, ul Wesoła: 19/2, 25-305,  Kielce 
1.  

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 

sekretariat@college-med.pl 
 
 

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

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i  zab aw ek  do zajęć  

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  2 



   

 

 

 

Lp.  

Opis produktu Ilość 

1.  Zadanie 1.5 
Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 

przedszkolnych 

1 komplet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabliczki do ćwiczenia rączek – zestaw  

Wykonane z płyty MDF. Na płycie wyżłobione dwa 

identyczne wzory. Zadaniem dziecka jest prowadzenie 

rączek po wzorze za pomocą patyczków. Każda płyta o 

innym wzorze, np.: 

 Jabłka – 1 sztuka  

 Labirynty – 1 sztuka  

 Ślimaki – 1 sztuka  

 Trójkąty – 1 sztuka  

Magnetyczne mini labirynty – zestaw  

Labirynty wykonane ze sklejki. Wypadanie kulki 

zablokowane przez zamontowaną płytę pleksi. Kulka 

prowadzona po torze za pomocą magnetycznego rysika, 

zamontowanego do płyty labiryntu na sznureczku. Ciekawa 

kolorystyka, kształt labiryntu rozpoznawalny dla dziecka, 

np.:  

 Kotek – 1 sztuka 

 Piesek – 1 sztuka 

 Biedronka – 1 sztuka 

 Żabka – 1 sztuka  

 Ślimak – 1 sztuka  

 Sowa – 1 sztuka 

Tory z kulką – 2 sztuki  

Labirynty wykonane ze sklejki. Wypadanie kulki 

zablokowane przez zamontowaną płytę pleksi. Kulka 

poruszająca się po torze za pomocą ruchu rąk dziecka. 

Kształt toru dowolny. 

Waga stonoga – 2 sztuki  

Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 

Zawierająca w swoim składzie odważniki w postaci 

plastikowych elementów imitujących: kolorowe listki o 

różnorodnym kształcie i długości oraz kolorowe gąsienice o 

różnych wymiarach. 

Zabawa polega na poznaniu przez dziecko pojęcia: dłuższy, 

krótszy, większy, mniejszy z użyciem wagi. 

Zestaw znaków drogowych – zestaw  

Wykonane z drewna z kolorowymi elementami. Zestaw 

zawierający  najpopularniejsze znaki drogowe. Całość 

umieszczona w woreczku lub zamykanym pudełku. 

Sygnalizator świetlny – 3 sztuki  

Wykonany z lakierowanej sklejki z kolorowymi 

elementami: światło czerwone, żółte, zielone, sygnalizator 

umieszczony na podstawie, w wyposażeniu obręcz do 

zaznaczania wskazanego przez nauczyciela koloru światła 

– celem poznania zasad działania sygnalizacji świetlnej – 

wysokość sygnalizatora 50 cm 



   

 

 
Nauka ruchu drogowego – zestaw  

Zawiera elementy wykonane z weluru lub trwałej tkaniny. 

Zestaw zawierający: samochód z szelkami do zakładania 

oraz przejście dla pieszych. Przykładowe wymiary: auto 

90x55x41 cm, przejście 125x76 cm. Możliwość 

wykorzystania do zabawy na podłodze, lub zakładania 

przez dziecko.  

Bajki grajki – 2 zestawy  

Zestaw 10 różnych bajek muzycznych na płytach CD. Bajki  

znane i przyjazne dziecku w wieku przedszkolnym np.: 

„Calineczka”, „Drzewo Aby Baby”, baśnie, itp. 

Pomoc edukacyjna – dźwięki na farmie 

 – zestaw  

Zestaw plansz, kartoników ze zwierzątkami oraz płyty CD 

z nagraniami dźwięków zwierząt. Zadaniem dziecka jest 

rozpoznać głos i wskazać na planszy, które zwierzę wydaje 

taki głos.  

Dopasuj do siebie – 3 zestawy kart   

Każdy o innej tematyce. Zabawa polega na sortowaniu i 

klasyfikacji przez dziecko kart w danym zakresie. Obrazki 

przedstawiające:  

 ubrania, 

 zwierzęta, 

 żywność 

Gra planszowa – pory roku - 1 sztuka  

Gra zawierająca: planszę; pionki; kostkę do gry; tabliczki z 

nazwami miesięcy, dni; puzzle obrazkowe przedstawiające 

pory roku. Zabawa polegająca na poznaniu nazw miesięcy 

oraz połączeniu ich z porami roku wykorzystując dostępne 

w grze rekwizyty. 

Zjawiska pogodowe – 1 sztuka  

Zestaw drewnianych podstaw z kolorowymi wyjmowanymi 

elementami: chmurki, tęcza, parasol, itp. przedstawiające 

zjawiska pogodowe. Do zestawu dołączona książeczka z 

opowiadaniami  dot. Zjawisk pogody. Gra polega na 

uzupełnieniu podstaw elementami pasującymi do 

przeczytanego opowiadania.  

Piramida zdrowego odżywiania – 1 sztuka  

Gra przedstawiająca kolorową piramidę pokarmową dzięki 

której dziecko poznaje produkty oraz zasady zdrowego 

odżywiania. W zestawie kartoniki z obrazkami produktów 

spożywczych. 

Jak segregować odpady – 1 sztuka  

Gra zawierająca kolorowe pojemniki na odpady do 

złożenia, kartoniki lub zdjęcia przedstawiające odpady; 

pomagająca wytłumaczyć jak segregować odpady. Całość 

umieszczona w zamykanym pudełku lub skrzynce. 

Tunel – 2 sztuki  

Wykonany z trwałego materiału. Średnica 46 cm. Długość 

280 cm oraz 180 cm. Składany na płasko. 

Pirat na kółkach – 9 sztuk  

Skrzynie wykonane z tworzywa sztucznego z 

zamontowanymi kółkami. W różnych kolorach z 

zamykanym wiekiem przypominające wyglądem skrzynie 

pirata. Wykorzystywane do przechowywania skarbów 

małego pirata. 

Cyfrowe kwadraty – 1 sztuka  

Wykonane w tkaniny PCV, wypełnione gąbką o wymiarze 



   

 

 
33x33 cm. Miękkie kolorowe kwadraty z nadrukowanymi 

cyferkami od 0 do 9. Gra polega na poznawaniu cyferek 

przez zabawę. 

Auta magnetyczne – 3 zestawy 

Zestaw dwóch aut wykonanych z tworzywa sztucznego, 

kolorystyka dowolna. W autach po obu stronach znajdują 

się miejsca na magnetyczne krążki. Zabawa polega na 

pokazaniu dziecku zasad odpychania się lub przyciągania 

przedmiotów. Przykładowy wymiar autka 10x5x6 cm. 

Jak myć zęby – zestaw zęby i szczoteczka – zestaw   

Zęby i szczęka wykonane z tworzywa sztucznego. Górna i 

dolna szczęka połączone ze sobą za pomocą elastycznych 

drutów – efekt otwartej buzi. Zestaw zawierający 

szczoteczkę do zębów – około 36 cm długości, kartoniki 

pokazujące prawidłowe i złe zachowania oraz poduszeczki 

w kształcie ząbka z haftowaną minką: zły, szczęśliwy, 

smutny, itp.  

Garnki: owoce i warzywa – zestaw  

4 garnki wykonane z miękkiej tkaniny w kolorystyce: 

czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. Zestaw 

zawierający owoce i warzywa wykonane w tkaniny. 

Zabawa polega na rozpoznawaniu kolorów, kształtów oraz 

segregowaniu przyporządkowując kolorystycznie do 

odpowiedniego garnka 

Plansza do wytupywania złości – 1 sztuka  

Wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV w kształcie 

kwadratu o wymiarach 44x44 cm. Na jednolitej 

powierzchni namalowane stopy z rozzłoszczona minką. Jest 

to sposób na bezpieczne odreagowanie złych emocji na 

przeznaczonym do tego miejscu. 

Mapa polski – 1 sztuka  

Magnetyczna, kolorowa mapa przedstawiająca obszar 

Polski. Wymiary przykładowe 60x52 cm. Zestaw 

zawierający 50 lub więcej magnesów podstawowych 

przedstawiających: miasta, rzeki, góry, zwierzęta, itp. oraz 

zestaw dodatkowych magnesów z zakresu: przyrody, 

kultury, dziedzictwa naturalnego, pozwalające poznać 

zagadnienia dotyczące naszego kraju 

Mikrofon – 1 sztuka  

Wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości z 

wbudowaną pamięcią co najmniej 128 MB, z możliwością 

nagrywania, odtwarzania dźwięków oraz piosenek. 

Podłączany do komputera daje możliwość zgrywania 

zapisanych danych. Ładowany za pomocą wejścia USB.  

Układanki – zestaw  

1. Mały – większy – największy 

8 kompletów po 3 do 5 elementów puzzli, każdy komplet 

przedstawiający inne zwierzątka, zabawa polega na 

ułożeniu zwierzątek we właściwej kolejności od 

najmniejszego do największego – 1 sztuka 

2. Duży – mały  

Układanka składająca się z elementów na których znajdują 

się zwierzątka znane dzieciom, zabawa polega na 

poprawnym ułożeniu zwierzątek w kolejności od 

najmniejszego do największego w jednym szeregu – 1 

sztuka 

3. Układanki przeciwstawieństwa 

Gra polegająca na dopasowaniu pasujących do siebie 

elementów tj. namalowanych na kartonikach par 



   

 

 
przeciwstawieństw: 

 Dopasuj wesoły i smutny – 1 sztuka  

 Dopasuj co z czym pasuje – 1 sztuka 

4. Puzzle logiczne  
Gra polegająca na dopasowaniu pasujących do siebie 

elementów, np. kura + kurnik + kurczę – 1 sztuka 

5. Układanki Historyjki 

Gra polegająca na ułożeniu obrazków w odpowiedniej 

kolejności w celu uzyskania historyjki obrazkowej. Jeden 

zestaw powinien zawierać co najmniej 5 historyjek 

złożonych z co najmniej 5 obrazków. Tematyka historyjek 

dotycząca produkowania żywności – 2 sztuki 

6. Puzzle ALFABET 

Zabawa w dopasowanie do siebie literki z obrazkiem 

zaczynającym się na tą literkę. 

Dwa różne zestawy puzzli – 2 sztuki 

7. Mini Memo 

Gra polegająca na odnajdowaniu par i dopasowaniu ich do 

siebie. Obrazki przestawiające przedmioty i literki alfabetu 

– 1 sztuka 

8. Ekspresje 

Gra wykonana z drewnianych elementów. Zawiera 

tabliczki i kostki do gry. Polega na układaniu twarzy 

zgodnie ze wskazaniami z kostki. Całość umieszczona w 

drewnianym pudełku – 1 sztuka 

9.  Symetria  

96 obrazków, a każdy z nich podzielony na dwie części, 

które trzeba ze sobą dopasować tworząc 48 par. Tematyka 

obrazków różnorodna: rośliny, dom, ludzie, przedmioty, 

itp. Przykładowy wymiar obrazka 7,4x7,4 cm – 1 sztuka 

10. Obrazki skojarzenia 

48 różnych plakietek, np.:, słonko, chmurka, mysz, kot, 

piesek, buda, itp. Gra polegająca na skojarzeniu i 

połączeniu ze sobą pasujących elementów. Przykładowy 

wymiar plakietki 7,4x7,4 cm – 1 sztuka 

Domino – zestaw  

Gra edukacyjna polegająca na dopasowaniu identycznych 

obrazków widocznych na kartonikach. Jedna strona 

kartonika wypełniona kropeczkami, natomiast druga strona 

przedstawiająca: 

 zwierzęta mieszkające na farmie – 1 sztuka 

 zwierzęta mieszkające na wsi – 1 sztuka 

 cyferki – 1 sztuka 

Gąsienica 

 Wykonana z przyjemnego materiału, wypełniona 

poliestrowym wypełniaczem. Długość gąsienicy 

dostosowana do grupy  celem przeprowadzenia dzieci 

w wieku przedszkolnym na zajęcia muzyczno – 

ruchowe. Kolorystyka dowolna. – 1 sztuka 

2 Zadanie 1.6 

 Zabawki 
1 komplet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalki szmaciane – 4 sztuki   
Miękkie lalki do przytulania, długość lalki około 46 cm, w 

komplecie z lalką ubrania,  

 lalka dziewczynka – 2 sztuki 

 lalka chłopiec – 2 sztuki  

Lalki do ubierania – 2 zestawy  

Miękkie lalki do ubierania, długość lalki około 40 cm, w 



   

 

 
komplecie do każdej lalki zestaw ubrań 

1. lalka dziewczynka  

 zestaw ubrań dla dziewczynki  

2. lalka chłopiec  

 zestaw ubrań dla chłopca 

 

 

 

 

 

 

 
Laki niemowlak – 2 sztuki  

 Niemowlak dziewczynka, długość lalki około 40 cm, 

w zestawie akcesoria niemowlęce  

 Niemowlak chłopiec, długość lalki około 40 cm, w 

zestawie akcesoria niemowlęce 

Lalka interaktywna – 1 sztuka  
Miękka lalka do ubierania, długość lalki około 41 cm, lalka 

dziewczynka, mówi i płacze, w komplecie ubrania 

Kołyska dla lalek – zestaw  
Wykonana z drewna, w kolorystyce różowej, wymiary 

przykładowe 33x30x50 cm, wykończone gładkimi, 

zaokrąglonymi krawędziami, w zestawie komplet pościeli 

dostosowane rozmiarem do kołyski 

Łóżeczko dla lalek – zestaw  
Wykonane z drewna, w kolorystyce różowej, wymiary 

przykładowe 52,5x30x35 cm, wykończone gładkimi, 

zaokrąglonymi krawędziami, w zestawie komplet pościeli 

dostosowane rozmiarem do łóżeczka 

Wózek dla lalek – 3 sztuki  
Wykonany z drewna w żywej kolorystyce pobudzającej 

wyobraźnię dziecka, wymiary przykładowe 42x30x50 cm, 

wykończony gładkimi, zaokrąglonymi krawędziami, 

posiadający charakterystyczne elementy dla: 

 Wózek żyrafa – 1 sztuka  

 Wózek krokodyl – 1 sztuka 

 Wózek samolot – 1 sztuka 

Wózek na zakupy – 2 sztuki 

Wózek imitujący samochód cozy z zamontowanym 

koszykiem zakupowym. Kolorystyka dowolna.  

Straganik z wyposażeniem – zestaw  

Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm w 

tonacji brzozy, wykończony kolorowymi elementami, 

posiadający ladę, póki i daszek wykonany z tkaniny, 

straganik w kształcie litery L pozwalający na zabawę z 

jednaj jak i drugiej strony blatu, blat na wysokości 52 cm, 

wymiary przykładowe straganu 93,2x75x125,4 cm.  

W zestawie: 

 różnego rodzaju kolorowe owoce wykonane z drewna 

 różnego rodzaju kolorowe warzywa wykonane z 

drewna 

 komplet 4 sztuk kolorowych koszyków wykonanych z 

tworzywa sztucznego posiadające rączkę do 

przenoszenia 

 kasa sklepowa wykonana z drewna wykończona 

kolorowymi elementami posiadająca w komplecie 

imitację  banknotów i monet 

Klocki wafle + podstawy – duży zestaw  
Wykonane z tworzywa sztucznego. Możliwość tworzenia 

konstrukcji oraz połączenia z podstawą. Muszą być 

kompatybilne. Kolorystyka różnorodna. Wymiary klocka 

10x10x1 cm. Ilość klocków w zestawie – co najmniej 120 

szt. 

Komplet 4 podstaw. Wymiary podstawy 36x36x 1 cm  

Klocki CLICS: 



   

 

 
zestaw Straż pożarna – 1 sztuka  

zestaw Policja – 2 sztuki  

Klocki konstrukcyjne wykonane z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego. Całość umieszczona w plastikowym 

lub kartonowym zamykanym pudełku. 

Warsztat dla majsterkowicza – zestaw  
Wykonany z elementów drewnianych, wykończony 

kolorowymi elementami. Posiadający drewniane i 

plastikowe narzędzia (młotek, piła, śrubokręt, klucze, itp.) 

usprawniające motorykę rąk, zachęcający do zabawy w 

grupie.  Przystosowany dla dzieci w wieku 3-4 lata.  

Tory samochodowe WADER – zestaw  

Szerokie, łatwe w montażu tory samochodowe wykonane z 

tworzywa sztucznego w kolorystyce pastelowej, tworzące 

trasę o długości co najmniej 4,5 m. Po złożeniu możliwość 

uzyskania trasy z rondem oraz mostem. 

Komplet pojazdów ratunkowych – zestaw 

Samochody z efektami świetlnymi i dźwiękowymi, 

wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w żywej tonacji 

kolorystycznej. Imitujące pojazdy ratunkowe:  

 Policja – 1 sztuka  

 straż pożarna – 1 sztuka  

 karetka – 1 sztuka  

Wymiary przykładowe autka 15x9x10 cm 

Auto gigant WADER – 2 sztuki  

Duży samochód wykonany z trwałego tworzywa 

sztucznego o udźwigu do 150 kg w żywej tonacji 

kolorystycznej.  

Parking 3 poziomowy WADER – zestaw  

Szerokie, łatwe w montażu tory samochodowe wykonane z 

tworzywa sztucznego w żywej kolorystyce, tworzące trasę 

o długości co najmniej 4,5 metra. Po złożeniu możliwość 

uzyskania trasy połączonej z parkingiem na 3 poziomach 

wysokości. 

Zestaw pojazdów do torów oraz parkingu – zestaw  

Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego w żywej 

kolorystyce autko o długości około 10 cm. Imitujące 

pojazdy ratunkowe, samochody budowlane, traktor, 

samolot, wagoniki, itp. – 9 różnych pojazdów 

Piłki jeżyk – zestaw  

Wykonane z PCV, pokryta wypustkami, kolorystyka 

dowolna.  

Rozmiar: 

 16 cm średnicy – 2 sztuki 

 20 cm średnicy – 2 sztuki  

3.  Zadanie 1.7 

 Ścienne makaty edukacyjne 6 sztuk 

Zegar  

Makata służąca do wyjaśnienia dzieciom zasad 

odczytywania godzin i minut jak również dająca możliwość 

zaznaczenia czynności wykonywanych w ciągu doby. W 

zestawie obrazki czynności wykonywanych przez dziecko 

w ciągu doby. 

1 sztuka 



   

 

 
Cztery pory roku  

Makata umożliwiająca pokazanie dzieciom zmian 

zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku. 

Makata składająca się z elementów stałych: np. domek, 

drzewo oraz ruchomych: np. liście, owoce, śnieg, choinka, 

chmurki, słoneczko, krople deszczu, itp.  

1 sztuka 

Drzewo 

Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Służy jako 

dekoracja oraz pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom 

zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie. Dzięki 

dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie, 

wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce, 

jesienią opadają liście, a zimą otula się zimową pierzynką. 

W komplecie ruchome elementy: 3 części dwustronnej 

korony, po lewej stronie wiosenna, po prawej letnia, 1 

dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej biały śnieg, 

15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla 

ptaków, 1 karmnik, 4 części śniegu.  

1 sztuka 

Lista obecności 

Makatka, na której dzieci mogą każdego dnia przypinać 

wizytówkę ze swoim imieniem zaznaczając tym soją 

obecność. W komplecie 30 wizytówek. 

1 sztuka 

Jak zachować się w lesie 

Makatka pokazująca dziecku w jaki sposób może obejrzeć 

warstwy lasu, rodzaje drzew, różnorodność liści i ściółki 

leśnej, zwierzęta małe i duże. Zawierająca ruchome 

elementy (liście, zwierzęta, krzewy owocowe, znaki, 

śmieci, kosze) z przyszytymi rzepami, dzięki którym 

można przyczepiać je w dowolne miejsce obrazu  

1 sztuka 

Kalendarz pogody 

Pomoc ułatwia zrozumienie pojęcia czasu: dni tygodnia, 

miesięcy, pór roku, ich trwania, początku i końca. W 

komplecie: ilustracje z porami roku, strzałki w kolorze 

żółtym, czerwonym i niebieskim, 31 kartoników (cyfry od 

1 do 31) - 17 kartoników (do ułożenia roku,)  

1 sztuka 

3.  Zadanie 1.16 

 Książki do kącika czytelniczego 
40 sztuk 

 

 
Książeczki do kącika czytelniczego o różnorodnej 

tematyce, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dozwolone 

serie o różnej tematyce. 

4 Zadanie 1.14 

 

Zestawy PUS 

 

Zestawy kontrolne łączący w sobie naukę oraz zabawę. 

Zestaw składa się z pudełka i ponumerowanych klocków 

wykonanych z tworzywa. Stosowany w połączeniu z 

książką do zestawów PUS. Cyfry na klockach odpowiadają 

numerom zadań w książeczkach. 

10 zestawów 

5 Zadanie 1.15 

 

Książeczki do zestawów kontrolnych PUS 

 

Seria książeczek do zestawu kontrolnego PUS. 

Zawierające: zagadki, łamigłówki, wierszyki, rymowanki, 

wyliczanki, itp.  

Książeczki z serii: 

 Zgadywanki: wiosna, lato, jesień, zima 

 Wyliczanki rymowanki: 1 i 2 

 To już potrafię: 1, 2, 3 i 4 

 Idę do szkoły: 1, 2, 3 i 4 

 W świecie zwierząt 

 



   

 

 
6 Zadanie 1.19 

 
Komplet pacynek z torbą 

 

 

7 Zadanie 1.20 

 
Instrumenty perkusyjne 

1 zestaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw instrumentów perkusyjnych: 

 Tamburyny – 1 sztuka 

 Trójkąt z pałeczką – 3 sztuki 

 Dzwonki diatoniczne – 1 sztuka 

 Kastaniety z rączką – 2 sztuki 

 Marakasy – 2 pary 

 Taneczne jaja – 4 pary 

 Dzwoneczki z uchwytem – 1 sztuka 

 Talerze małe – 1 para 

 Talerze duże – 1 para  

 Flety – 2 sztuki 

 Pałeczka z dzwoneczkami – 1 sztuka 

 Ton blok – 1 sztuka  

 Plastikowe kastaniety 

 Bębenek 

 Podwójny tan blok 

 Dzwoneczki z pałeczkami 

 Drewniane agogo 

8.  Zadanie 1.17 

 Ścianka manipulacyjna miasto 

1 sztuka 

 

 

Zestaw ścianek wykonanych ze sklejki. Ścianka 

wykończona takimi elementami jak: powierzchnie gładkie i 

chropowate, bawełniane aplikacje, lusterko, elementy 

ruchome, różnorodne kształty, suwaki, wiszące woreczki, 

itp. Dopełniona kolorowymi elementami motywu miasta 

rozwija dotyk, motorykę oraz koordynację wzrokowo – 

ruchową dziecka. Ścianka montowana do ściany całością 

przypomina spacer po mieście. 

9.  Zadanie 1.11 

 
Ściana dekoracyjno –fakturowa motyl 

1 sztuka 
Ścianka służy do stymulowania zmysłu dotyku oraz 

wzroku.  

 wym. 145 x 104 cm 

10.  Zadanie 1.13 

 Zestawy do manipulacji 4 zestawy 

Zestaw manipulacyjny wykonany z drewna oraz 

kolorowej płyty MDF  składający się z: 

1. 3 ścianki połączone ze sobą tworzą jedną całość. 

Każda strona ścianki w innym kolorze posiada 

labirynt o różnorodnym kształcie pozwalając na 

zabawę 3 dzieci jednocześnie. Dziecko pokonuje 

labirynt za pomocą przesuwanych po torze 

elementów; 

2. 1 ścianka wolnostojąca tworzy tor przeszkód dla 

kulek zaczynający się z jednej strony a kończący się 

po drugiej stronie ścianki. Przeszkody wykonane z 

różnego rodzaju kolorowych elementów 

1 zestaw 



   

 

 
Labirynty manipulacyjne – zestaw  

Podstawa labiryntu wykonana z drewna. Labirynty 

wykonane z metalowych prętów. Elementy do przesuwania 

są w różnych kolorach i kształtach – wykonane z drewna. 

Zabawa polega na przesuwaniu koralików po metalowych 

prętach rozwijając przy tym sprawność rączki. Zestaw 

labiryntów o różnorodnym kształcie i poziomie trudności. 

W zestawie powinny znajdować się 2 lub 3 różne labirynty. 

1 zestaw 

Zestaw manipulacyjny sześcian  

Kolorowe pudło – sześcian. 1 ściana tworzy podstawę. 4 

ściany wyposażone w kolorowe  drewniane elementy 

przedstawiające: literki, tory z elementami do przesuwania, 

liczydła, koła zębate, itp.  6 ściana wyposażona w labirynty 

wykonane z kolorowych metalowych prętów oraz koraliki 

o różnych kształtach. Całość pobudza zmysły i motorykę 

dziecka. 

1 zestaw 

Zestaw manipulacyjny 

Wykonany z wysokiej jakości elementów tworzywa 

sztucznego lub drewna. Zawierający podstawy z trzpieniem 

oraz szereg kolorowych elementów do nakładania. 

Elementy o różnym kształcie, kolorze i rozmiarze w postaci 

koralików, figur, krążków po złożeniu tworzą zabawne 

konstrukcje. Ścianka manipulacyjna,  

usprawniając pracę rąk oraz koncentrację dziecka. 

1 zestaw 

11.  Zadanie 1.8 

Znaki i pachołki do nauki o ruchu drogowym 

1 zestaw 

Znaki drogowe wykonane z weluru o gr. 1 cm, mocowane 

na rzepy. Ułatwiają dziecku przyswojenie wiadomości 

związanych z ruchem drogowym. 

 

 

• 5 pachołków o śr. ok. 20 cm  

• 5 znaków drogowych pionowych mocowanych do 

pachołków na rzepy (sygnalizator świetlny, droga dla 

rowerów, Agatka, uwaga dzieci, przejście) oraz lizak  

• wys. pachołka z zamocowanym znakiem: ok. 60 cm 

12.  Zadanie 1.50 

 Duże zabawki przenośne 
1 sztuka 

 Jeździki 

 Motory 

 Samochody 

 

13.  Zadanie 1.10 

 Materace do ścianki manipulacyjnej 
1 zestaw 

 

 

 

Zestaw składający się z 2 sztuk materacy wykonanych z 

materiału PCV, z dekoracyjnym obrzeżem np. motyw fali 

lub trawki w żywej kolorystyce. Mocowane do siebie na 

rzepy. Przykładowe wymiary 133x50x5 cm 

14.  Zadanie 1.54 

 Gra kolorowe klasy  
2 szt 

 



   

 

 
Kolorowe klasy z chłopcem i dziewczynką: 

Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na 

bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej z nich 

dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do 

przechowywania.  

• wym. ok. 150 x 150 cm 

Nawiązują do znanej gry w klasy. W instrukcji propozycje 

zabaw sprawnościowych, które zawierają treści 

edukacyjne. Do zabawy można wykorzystać Woreczki z 

grochem 

 

 

 

15.  Zadanie 2.2 

 Zestawy do ćwiczeń logorytmicznych 20 zestawów 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Dźwięki – płyta CD z kartami obrazkowymi 

Zestaw kart z obrazkami o różnorodnej tematyce i  płyta 

CD zawierająca dźwięki z tematyką nawiązującą do kart. 

Należy spośród kilku kart wybrać właściwą do 

usłyszanego dźwięku – 1 sztuka  

2. Gra – rozpoznaj minę 

Zestaw zawierający duże zdjęcia twarzy z minami oraz 

kartoniki z minami zabawa polega na znalezieniu różnych 

twarzy z tą sama miną i dopasowanie do planszy – 1 

sztuka  

3. Książka – „Zabawy usprawniające buzię i język 

dziecka” – 1 sztuka  

4. Lustro logopedyczne 25 x 25 cm 

Nietłukące się, w ramie z podpórką do postawienia na 

stoliku – 1 sztuka  

5. Banki mydlane – dowolne – 8 sztuk  

6. Gwizdek z wiatraczkiem 

Kształt dowolny, wykonany z tworzywa sztucznego – 4 

sztuki 

7. Piórka – 20 g 

Różnokolorowe, różnej długości – 2 komplety 

8. Loteryjki – gra 

Zestaw zawierający plansze z obrazkami oraz kartoniki z 

tymi samymi obrazkami. Każdy obrazek jest podpisany. 

Zabawa polega na dopasowaniu wszystkich obrazków z 

kartoników do obrazków z planszy wypowiadając co to 

jest. Obrazki w zakresie wymowy głosek sz, ż, cz, dż, dź 

itp. – 1 sztuka  

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Zestaw – rozpoznaj dźwięki w domu 

Zawierający plansze z obrazkami, kartoniki 

jednokolorowe oraz płytę CD z dźwiękami. Należy 

zaznaczyć kartonikiem na planszy obrazek zgodnie z 

usłyszanym dźwiękiem – 1 sztuka  

2. Pomoce G. Krzysztoszek, M. Piszczek 

Materiał wyrazowo – obrazkowy do ułatwiania poprawnej 

wymowy: 

 głosek sz, ż, cz, dź – 1 sztuka 

 głosek s, z, c, dz – 1 sztuka 

 głosek p, pi, b, bi – 1 sztuka 

 głosek dentalizowanych – 1 sztuk 

 głosek f, fi, w, wi, ł, ch, h – 1 sztuka 

 głosek t, d, m, mi, n, ni, ń – 1 sztuka 

 głosek k, ki, g, gi – 1 sztuka 

 głosek ś, ź, ć, dź – 1 sztuka  

1 zestaw 



   

 

 
Zestaw pomocy składający się z: 

1. Tor magnetyczny 

Tablica magnetyczna w drewnianej ramie. W wyposażeniu 

drewniane elementy magnetyczne o różnorodnym kształcie, 

lekki piłeczki oraz słonki. Zabawa polega na zrobieniu toru 

przeszkód z drewnianych elementów w ramie tablicy 

magnetyczne i za pomocą słomki przedmuchanie piłeczki 

do wyznaczonego punktu – 1 sztuka 

2. Tablice tematyczne 

Wykonany z kartonu, dużego formatu, tematyka: 

 Park – 1 sztuka 

 Salon – 1 sztuka  

3. Gra – tworzenie desygnatu 

Duzy zestaw kart z ilustracjami – przykład słowo rower i 

obrazki rower mały, duży, drewniany, biegowy lub słowo 

piłka i obrazki piłka do kosza, piłka do nogi, piłeczka mała, 

piłka plażowa. Zadaniem dziecka jest znalezienie i 

połączenie obrazków celem dowiedzenia się że jedno słowo 

ma wiele zastosowań – 1 zestaw  

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Tablice tematyczne K. Rocławska – Dąbecka, D. 

Dabecki: 

 Kuchnia – 1 sztuka  

 Zoo – 1 sztuka  

 Ekologia – 1 sztuka  

 Plaża – 1 sztuka  

 Pokój dziecięcy – 1 sztuka  

 U lekarza – 1 sztuka  

 Łazienka – 1 sztuka  

 Wieś – 1 sztuka  

 Miasto – 1 sztuka  

 Sklep – 1 sztuka  

2. Szkoła poprawnej wymowy. B. Dawczak, I. 

Spychał. Gadające zwierzątka – 5 sztuk 

3. Pakiet: Słowa, sylaby, wyrazy. B. Senkowska 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Szereg szumiący – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Szereg syczący – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Szereg ciszący – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Różnicowanie trzech 

szeregów – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoski dźwięczne – 1 

sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoski G, K – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoska L – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoska R – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoski W, F – 1 sztuka 

 Ćwiczenia artykulacyjne. Głoski D, T – 1 sztuka 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Szkoła poprawnej wymowy B. Dawczak, I. 

Spychał. Gadające zwierzątka – 5 sztuk 

2. Kolorowanka logopedyczna 

Dowolna – 5 sztuk 

3. Kwestionariusz do badania artykulacji. M. 

Walkowiak – 1 sztuka 

4. Memo z głoską r  

Zestaw kartoników z obrazkiem oraz wyrazem – 1 sztuka  

5. Memo z głoską sz 

Zestaw kartoników z obrazkiem oraz wyrazem – 1 sztuka  

6. Gra logopedyczna Piotruś Pan 

1 zestaw 



   

 

 
8 talii kart, głoski: s, z, c, sz, cz, rz 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Zestaw – rozpoznaj dźwięki otoczenia 

Zawierający plansze z obrazkami, kartoniki jednokolorowe 

oraz płytę CD z dźwiękami. Należy zaznaczyć kartonikiem 

na planszy obrazek zgodnie z usłyszanym dźwiękiem 

obrazkowe 

1 zestaw 

1. Pomoc – wymowa głosek 

 Komplet obrazków zawierających w sobie głoski: k, 

h, g. Zabawa polega na parowaniu obrazków i 

poprawnej wypowiedzi słowa – 1 sztuka 

 Komplet obrazków zawierających w sobie głoski: ś, ć, 

ź. Zabawa polega na parowaniu obrazków i 

poprawnej wypowiedzi słowa – 1 sztuka 

 Komplet obrazków zawierających w sobie głoski: s, z, 

c. Zabawa polega na parowaniu obrazków i 

poprawnej wypowiedzi słowa – 1 sztuka 

 Komplet obrazków zawierających w sobie głoski: sz, 

cz. Zabawa polega na parowaniu obrazków i 

poprawnej wypowiedzi słowa – 1 sztuka 

 Komplet obrazków zawierających w sobie głoskę: r. 

Zabawa polega na parowaniu obrazków i poprawnej 

wypowiedzi słowa – 1 sztuka 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Głuchy telefon 

Zestaw składający się z rury harmonijki śr. 2 cm oraz 

dwóch słuchawek. Zabawa dla 2 uczestników. Zadaniem 

dziecka jest powiedzenie zdania do słuchawki natomiast 

drugie dziecko musi powiedzie zdanie, które usłyszy. 

Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakości  

 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Logopedyczno – glottodydaktyczne gry planszowe 

R. Racławski: 

 Przygoda z głoskami r, l, j – 2 sztuki 

 Przygoda z głoskami syczącymi i szumiącymi – 

2 sztuki 

 Przygoda z głoskami dźwięcznymi i 

bezdźwięcznymi – 2 sztuki 

2. Puzlle obrazek – nazwa dźwięku  

Tematyka przedstawiająca rzeczy oraz zwierzęta. Zestaw 

puzzli, który po ułożeniu przedstawia obraz różnych 

przedmiotów oraz zwierząt. Na drugiej stronie elementu 

puzzla wskazanego przez nauczyciela znajduje się wyraz z 

odgłosem danej rzeczy lub zwierzęcia. 

3. Gra ćwicząca oddech 

Zestaw plansz z obrazkami oraz piłeczka. Należy za 

pomocą kontrolowanego oddechu przemieścić piłeczkę po 

obrazkach w kolejności wskazanej przez nauczyciela.  

Tematyka obrazków dowolna, dostosowana do dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Urządzenie wibracyjne 

Wykonane z tworzywa sztucznego,  zasilane bateriami. 

Urządzenie służące do wywołania i utrwalenia głosek 

szumiących. W komplecie łopatki usprawniające motorykę 

języka. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym 

do prowadzenia zajęć logopedycznych. 

 

1 zestaw 



   

 

 
Zestaw pomocy składający się z: 

1. Magnetyczne kształty w walizce 

Zestaw składający się z drewnianej walizki, której środek 

po otwarciu tworzy dwie magnetyczne tablice. W zestawie 

kolorowe, magnetyczne elementy oraz karty ze wzorem. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie na tablicy wzoru 

wskazanego na karcie z magnetycznych elementów. 

Tablica magnetyczna w walizce z białym tłem  

 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Drewniane domino obrazkowe 

Zestaw 70 kart wykonanych z drewna z kolorowym 

obrazkiem. Zabawa polega na odnalezieniu i dopasowaniu 

do siebie pasujących elementów oraz wytłumaczenie przez 

dziecko dlaczego do siebie pasują.  

2. Gra do stymulacji rozwoju mowy 

Zestaw zawierający 50 kat z obrazkami: zwierząt bądź 

przedmiotów z nazwami oddawanych dźwięków. Zadaniem 

dziecka jest odnalezienie wskazanego przez nauczyciela 

przedmiotu bądź zwierzęcia oraz poprawne naśladowanie 

jego odgłosu. 

1 zestaw 

Zestaw pomocy składający się z: 

1. Puzzle 

Różnego rodzaju puzzle dostosowane do wieku dzieci 

przedszkolnych. Tematyka dowolna. Ilość elementów: 

 30 elementów – 2 sztuki 

 60 elementów – 2 sztuki 

 90 elementów – 2 sztuki 

2. Historyjka obrazkowa 

Gra polegająca na odnalezieniu brakujących elementów i 

ułożeniu obrazków w odpowiedniej kolejności w celu 

uzyskania historyjki obrazkowej. Zestaw zawierający od 

100 do 150 kart z obrazkami oraz kart ze znakiem 

zapytania. Zabawa polega na ułożeniu przez nauczyciela 

kart tworzących historyjkę z pozostawieniem pustych 

miejsc – kart ze znakami zapytania. Zadaniem dziecka jest 

znalezienie spośród wszystkich obrazków pasujących kart 

celem uzupełnienia historyjki. Tematyka dowolna. 

Dostosowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Gra 

ucząca łączenia przyczyn i skutków zdarzeń. 

3. Znajdź błąd 

Zestaw kart ze zdjęciami przedstawiającymi wykonywane 

na co dzień czynności oraz różne sytuacje z życia. Zadanie 

dziecka to znaleźć błąd oraz odpowiedzieć na pytania 

nauczyciela do danego zdjęcia. 

4. Gra sprawnościowa 

Wykonana z drewna lub sklejki. Kształtem 

przypominająca boisko piłkarskie. Cztery ścianki 

połączone ze sobą dno w kolorystyce boiska piłkarskiego. 

Przeciwległe ścianki posiadające otwory i zamontowane 

siatki wyglądem przypominające bramki piłkarskie. W 

zestawie piłeczka i słomki. Zabawa polega na skierowaniu 

piłeczki do bramki przeciwnika poprzez dmuchanie w 

słomkę. 

1 zestaw 

17 Zadanie 3.6 

 
Pacynki terapeutyczne 

1. Pacynki – zestaw 

1) wykonane z miękkiego pluszowego materiału, 

wielkość pacynki około 24 cm 

 1 komplet pacynek imitujący różne zwierzątka 

2 zestawy 



   

 

 
domowe 

 1 komplet pacynek imitujący różne  

 zwierzątka dzikie 

2) komplet różnych pacynek przedstawiających emocje: 

uśmiech, śmiech, złość, zdziwienie; wykonane z 

różnego rodzaju miękkiej tkaniny, wymagające 

pacynki wykończone miękkimi wełnianymi włosami, 

wielkość pacynki około 26 cm 

3) komplet różnych pacynek przedstawiających różne 

zawody: lekarz, policjant, strażak, listonosz, 

kucharz, pielęgniarka, nauczycielka; wykonane z 

różnego rodzaju miękkiej tkaniny, wymagające 

pacynki wykończone miękkimi wełnianymi włosami, 

wielkość pacynki około 26 cm 

Wszystkie pacynki umieszczone w zamykanym pudełku, 

wykonanym z tworzywa sztucznego 

18  2. Zestaw nadmuchiwanych kostek do gry  

3 nadmuchiwane kostki zawierające na każdej ściance inne 

obrazki: postacie w różnych pozycjach, kolorowe kropki 

oraz cyferki, w zestawie maty w różnych kolorach, zabawa 

ma polegać na naśladowaniu wyrzuconej na kostce pozycji, 

znalezieniu na macie koloru lub cyfry   

 

3. Gra: 

 Historyjki – kostki  

zestaw kilkunastu kostek do gry, na każdej ściance inny 

obrazek: z postaciami z bajek, krajobrazem, zwierzątkami; 

zabawa polega na wymyśleniu bajki według wyrzuconego 

wzoru; do zestawu dołączona płyta z baśniami dla dzieci – 

1 sztuka  

4. Gąsienica 

Wykonana z przyjemnego materiału, wypełniona 

poliestrowym wypełniaczem. Długość gąsienicy 

dostosowana do grupy  celem przeprowadzenia dzieci w 

wieku przedszkolnym na zajęcia. Pomoc wykorzystywana 

w zajęciach z bajkoterapii. Wielokolorowa. – 1 sztuka 

1) Układanki: 

2) Zmysły – zestaw kart z symbolami zmysłów: 

wzrok, smak, dotyk, węch, słuch oraz zdjęć 

przedstawiających zmysły człowieka. Zabawa 

polega na dopasowaniu zdjęć do kart – 1 sztuka  

3) Części twarzy – buziaki – zestaw kart 

obrazujących twarze podzielonych na trzy części, 

zabawa polega na ułożeniu twarzy i odgadnięciu 

jakie towarzyszą jej emocje – 2 sztuki 



   

 

 
4) Śmieszne twarze – zestaw magnetycznych kart 

różnych postaci oraz komplet elementów twarzy, 

zabawa polega na ułożeniu twarzy w sposób 

wskazany przez nauczyciela odgadując wyrażone 

na niej emocje – 1 sztuka  

5) Twarze – magnetyczny zestaw zawierający 

dwustronną planszę po jednej stronie obraz 

dziewczynki po drugiej chłopca oraz komplet 

elementów twarzy, zabawa polega na ułożeniu 

przez graczy swoich twarzy zamieszczając 

emocje i elementy wizerunku – 1 sztuka  

6) Pojazdy – magnetyczny zestaw umieszczony w 

zamykanej walizce lub pudełku zawierający 

plansze z tłem i elementy pojazdów, zabawa 

polega na stworzeniu pojazdów i ułożeniu na tle 

opowiadając przy tym historyjkę – 1 sztuka  

7) Roboty – magnetyczny zestaw umieszczony w 

zamykanej walizce lub pudełku zawierający 

plansze z tłem i elementy do skonstruowania 

robotów, zabawa polega na stworzeniu robota i 

ułożeniu na tle opowiadając przy tym historyjkę 

– 1 sztuka  

8) Ubranka – zestaw magnetycznych elementów 

odzieży umieszczonych w walizce, która po 

otwarciu tworzy magnetyczną tablicą z obrazem 

chłopca i dziewczynki, którym trzeba 

przyporządkować ubrania – 1 sztuka  

9) Farma – zestaw magnetycznych elementów 

farmy: maszyn, zwierząt umieszczonych w 

walizce, która po otwarciu tworzy magnetyczną 

tablicą z obrazem wiejskiego podwórka, zabawa 

polega na dopasowaniu elementów układając 

przy tym historyjkę obrazkową – 1 sztuka  

10) Przedszkole – układanka składająca się z 

głównego obrazka i obrazków pasujących do 

niego, całość tworzy kilka historyjek 

obrazkowych na temat szkoły – 1 sztuka  

11) Dom – układanka składająca się z głównego 

obrazka i obrazków pasujących do niego, całość 

tworzy kilka historyjek obrazkowych na temat 

zachowań i obowiązków w domu – 1 sztuka  

12) Cztery pory roku – układanka składająca się z 

głównego obrazka i obrazków pasujących do 

niego, całość tworzy kilka historyjek 

obrazkowych na temat pór roku – 1 sztuka  

13) Historyjki obrazkowe – zestaw kilku różnych 3 

– 6 elementowych historyjek obrazujących 

zachowania przyczynowo skutkowe, tematyka 

dowolna dostosowana do dzieci w wieku 

przedszkolnym – 1 sztuka  

14) Zestaw do zabaw słuchowych: Bajkowa podróż 

w krainę muzyki. Scenariusze zajęć rytmicznych 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym (z płytą CD),Bawię się, uczę i 

śpiewam - Piosenki dla przedszkolaków i 

uczniów klas najmłodszych (z 2 płytami CD),Bo 

w przedszkolu jest jak w domu (płyta CD),Co 

babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali (z 2 

płytami CD),Bawimy się w balet w domu i w 

http://www.eduksiegarnia.pl/bajkowa-podroz-kraine-muzyki-scenariusze-zajec-rytmicznych-dzieci-wieku-przedszkolnym-wczesnoszkolnym-plyta-p-6730.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bajkowa-podroz-kraine-muzyki-scenariusze-zajec-rytmicznych-dzieci-wieku-przedszkolnym-wczesnoszkolnym-plyta-p-6730.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bajkowa-podroz-kraine-muzyki-scenariusze-zajec-rytmicznych-dzieci-wieku-przedszkolnym-wczesnoszkolnym-plyta-p-6730.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bajkowa-podroz-kraine-muzyki-scenariusze-zajec-rytmicznych-dzieci-wieku-przedszkolnym-wczesnoszkolnym-plyta-p-6730.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bawie-ucze-spiewam-piosenki-przedszkolakow-uczniow-klas-najmlodszych-plytami-p-9101.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bawie-ucze-spiewam-piosenki-przedszkolakow-uczniow-klas-najmlodszych-plytami-p-9101.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bawie-ucze-spiewam-piosenki-przedszkolakow-uczniow-klas-najmlodszych-plytami-p-9101.html
http://www.eduksiegarnia.pl/przedszkolu-jest-domu-plyta-p-10715.html
http://www.eduksiegarnia.pl/przedszkolu-jest-domu-plyta-p-10715.html
http://www.eduksiegarnia.pl/babcia-dziadek-spiewali-kiedy-byli-mali-plytami-p-739.html
http://www.eduksiegarnia.pl/babcia-dziadek-spiewali-kiedy-byli-mali-plytami-p-739.html
http://www.eduksiegarnia.pl/babcia-dziadek-spiewali-kiedy-byli-mali-plytami-p-739.html
http://www.eduksiegarnia.pl/bawimy-balet-domu-przedszkolu-plyta-p-6922.html


   

 

 
przedszkolu (z płytą CD), Dźwięki natury - 

loteryjka obrazkowa z płytą CD-audio, Edukatki, 

czyli zabawy przy muzyce (płyta CD + 

książeczka), Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy 

ze śpiewem (z 3 płytami CD), Konspekty zajęć 

rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na 

cały rok szkolny, Moje pierwsze piosenki - 

śpiewnik dla dzieci (z płytą CD), Na dziecięcą 

nutę (z płytą CD), Nasze piosenki (z 5 płytami 

CD), Pokazywanki. Muzyczny świat zabaw (z 

płytą CD), Rytmika dla dzieci, A u nas w 

przedszkolu (z płytą CD) 

19 Zadanie 4.4 

 Teatrzyk kukiełkowy 

1 sztuka 

 

 

 

Wykonany z płyty laminowanej i  kolorowej płyty MDF, 

zasłony i kieszenie na pacynki wykonane z tkaniny 

bawełnianej. Teatrzyk wyposażony w 3 półki do 

przechowywania akcesoriów teatralnych, powyżej półek 

znajduje się scena z kolorową aplikacją domku wykonana z 

płyty MDF wyposażona w kurtynę wykonaną z tkaniny 

bawełnianej imitującą ścianę domku z drzwiami i 

okienkiem. Z tyłu domku znajdują się tkanina bawełniana z 

kieszeniami na pacynki na całej długości i szerokości półek 

zasłaniając tym samym je. 

20 Zadanie 1.19 

 Komplet pacynek z torbą 

1 komplet 

 

 

 

 

 

 

Kolorowe bajkowe postacie: chłopiec, dziewczynka, tata, 

mama, babcia, dziadek, czerwony kapturek, leśniczy, wilk, 

smok, księżniczka, książę, królowa, król, wykonane z 

różnego rodzaju miękkiej tkaniny, wymagające pacynki 

wykończone miękkimi wełnianymi włosami. 

Zestaw wyposażony w torbę do przechowywania i 

przenoszenia pacynek. Torba posiadająca uchwyt i zamek 

ekspres. Otwieranie całkowite, umożliwiające rozłożenie na 

płask. 

21 Zadanie 3.3 

 Historyjki obrazkowe 3-,4-,6- elementowe i zadaniowe z 

pytaniami 

8 sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy historyjek obrazkowych składające się z 3,4, 6 

elementów. Zabawa polega na ułożeniu obrazków z 

odpowiedniej kolejności tworząc historyjkę. 8 różnych 

zestawów obrazkowych o różnorodnej tematyce:  

 produkcja żywności, prawidłowe zachowania, życie 

zwierząt, itp.: 

1 sztuka – 3 elementowa 

1 sztuka – 4 elementowa 

1 sztuka – 6 elementowa 

 

 łączenie przyczyn i skutków zdarzeń – ułożenie w 

poprawnej kolejności i ustalenie kolejności zdarzeń 

1 sztuka – 4 elementowa 

1 sztuka – 3 elementowa 

 

 obrazkowo zadaniowe  z pytaniami – ułożenie w 

poprawnej kolejności i odpowiadanie na pytania 

dołączone do historyjki 

2 sztuki – 3 lub 4 elementowe  

http://www.eduksiegarnia.pl/bawimy-balet-domu-przedszkolu-plyta-p-6922.html
http://www.eduksiegarnia.pl/dzwieki-natury-loteryjka-obrazkowa-plyta-cdaudio-p-9185.html
http://www.eduksiegarnia.pl/dzwieki-natury-loteryjka-obrazkowa-plyta-cdaudio-p-9185.html
http://www.eduksiegarnia.pl/edukatki-czyli-zabawy-przy-muzyce-plyta-ksiazeczka-p-9790.html
http://www.eduksiegarnia.pl/edukatki-czyli-zabawy-przy-muzyce-plyta-ksiazeczka-p-9790.html
http://www.eduksiegarnia.pl/edukatki-czyli-zabawy-przy-muzyce-plyta-ksiazeczka-p-9790.html
http://www.eduksiegarnia.pl/klasnij-tupnij-zabawy-spiewem-plytami-p-8165.html
http://www.eduksiegarnia.pl/klasnij-tupnij-zabawy-spiewem-plytami-p-8165.html
http://www.eduksiegarnia.pl/konspekty-zajec-rytmicznomuzycznych-grupy-34latkow-caly-szkolny-p-2512.html
http://www.eduksiegarnia.pl/konspekty-zajec-rytmicznomuzycznych-grupy-34latkow-caly-szkolny-p-2512.html
http://www.eduksiegarnia.pl/konspekty-zajec-rytmicznomuzycznych-grupy-34latkow-caly-szkolny-p-2512.html
http://www.eduksiegarnia.pl/moje-pierwsze-piosenki-spiewnik-dzieci-plyta-p-7354.html
http://www.eduksiegarnia.pl/moje-pierwsze-piosenki-spiewnik-dzieci-plyta-p-7354.html
http://www.eduksiegarnia.pl/dziecieca-nute-plyta-p-11984.html
http://www.eduksiegarnia.pl/dziecieca-nute-plyta-p-11984.html
http://www.eduksiegarnia.pl/nasze-piosenki-plytami-p-12091.html
http://www.eduksiegarnia.pl/nasze-piosenki-plytami-p-12091.html
http://www.eduksiegarnia.pl/pokazywanki-muzyczny-swiat-zabaw-plyta-p-10655.html
http://www.eduksiegarnia.pl/pokazywanki-muzyczny-swiat-zabaw-plyta-p-10655.html
http://www.eduksiegarnia.pl/rytmika-dzieci-p-2930.html
http://www.eduksiegarnia.pl/przedszkolu-plyta-p-10763.html
http://www.eduksiegarnia.pl/przedszkolu-plyta-p-10763.html


   

 

 
 

 prawidłowe wykonywanie czynności – ułożenie w 

poprawnej kolejności historyjki 

1 sztuka – 4 lub 6 elementowe  

22 Zadanie 3.8 
Kostiumy z akcesoriami 

15 szt 

 

5. Stroje dla dzieci – zestaw  

wykonane z wysokiej jakości tkaniny, dostosowane 

rozmiarem do dzieci w wieku przedszkolnym, kompletne 

stroje przedstawiające zawody w wyposażeniu każdego 

stroju dodatkowe  akcesoria wykonane z tworzywa 

sztucznego: 

 Strój budowniczego – w komplecie: kask, młotek, 

śrubokręt, kombinerki, itp. – 1 sztuka  

 Strój lekarza – chirurga – w komplecie spodnie, 

nakrycie głowy, stetoskop, termometr, strzykawka, 

itp. – 1 sztuka  

 Strój policjanta – w komplecie; czapka, gwizdek, 

kajdanki, itp. – 2 sztuki  

 Strój fryzjerki – w komplecie nożyczki, grzebień, 

suszarka, itp. – 1 sztuki 

 Strój weterynarza – w komplecie nakrycie głowy, 

stetoskop, młoteczek, strzykawka, itp. – 1 sztuka  

 Strój kucharza – w komplecie czapka kucharska, 

rękawice, itp. – 1 sztuka  

 Strój strażaka – w komplecie kask strażacki, 

siekierka, krótkofalówka, wąż strażacki– 1 sztuka  

Wszystkie stroje umieszczone w zamykanym pudełku, 

wykonanym z tworzywa sztucznego. 

23 Zadanie 6.2 

4 300 

Zakup pomocy do prowadzenia zajęć SI – pakiet 

sensoryczny 

 groszki terapeutyczne,  

 kamizelki pompowane, ,  

 kostki aktywności,  

 drążki itp. 

 Sensoryczne piłeczki świecące - 4 szt., śr. 7 cm, 

 Klepsydra sensoryczna Jumbo, 1 szt, wym. 8 x 20 

cm, 

 Dysk sensoryczny do balansowania, 1 szt. śr. 36 

cm, grubość 4,5 cm, kolor niebiesko-czarny 

 Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-

dźwiękowe, 1 szt., format: B5, zeszyt A5, 8 str. 20 

plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych, 

płyta CD, plastikowe kieszonki, 

 Mozaika w drewnianym pudełku, 1 szt. 40 elem. w 

kształcie rombów i trójkątów w 5 kolorach 

książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu 

trudności 

 Mata z kieszeniami do samodzielnego 

wypełnienia, 1 szt, wym. elem. 38,5 x 38,5 cm, dł. 

205 cm 

 Woreczki do maty z kieszeniami 3 szt., wym. 33 x 

11 x 3 cm 

 Fakturowe kwadraty - zestaw podstawowy, 1 szt, 

wym. elem. 40 x 40 cm, 6 szt., wypełnienia i 

pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko, krótkie 

futerko, groch, folia, chropowata guma, 

 Świecąca tęczowa piłeczka, 1 szt, śr. 6,5 cm 

 

1 komplet 



   

 

 
 Piłeczka Pajączek duża, 1 szt, śr. 11 cm 

 Sensoryczne misie, 1 szt, 5 misiów o wys. 18 cm 

różniących się między sobą rodzajem wypełnienia  

• 5 brązowych woreczków o dł. boku 8 cm, każdy 

z wypełnieniem odpowiadającym jednemu z 

misiów  

• 5 woreczków w różnych kolorach o dł. boku 8 

cm, każdy odpowiadający kolorowi szaliczka 

jednego z misiów  

• 5 kolorowych szaliczków (do zawiązywania na 

szyi misia, kolory woreczków odpowiadają 

kolorom szaliczków) 

 Dzwoneczki na rękę, 4 dzwoneczki umieszczone 

na nylonowej taśmie, 2 szt., dł. taśmy 23 cm, śr. 

dzwonka 2 cm,  

  

24 Zadanie 6.5 

3 200 

Zakup pomocy do kinezyterapii 

 Drabinki – potrójna drabinka sznurkowa - 1 szt 

 maty – 4 szt 

 piłki – 1 zestaw piłeczek sensorycznych, piłka 

sensoryczna 65 cm – 2 szt.  piłka Overball – 2szt, 

piłeczka pajączek mała – 8 szt, sensoryczna piłka 

fasolka – 2 szt 

 materace – 4 szt 

1 zestaw 

25 Zadanie 6.45 

2 660 

Zakup małej siłowni do kinezyterapii 

 rowerek stacjonarny - wyposażone w liczniki 

pokazujące czas, przebytą odległość, spalone 

kalorie oraz tempo  

• wym. 54 x 36 x 66 cm  

• wys. siedziska 50-55 cm  

bieżnia –  

• wym. 83 x 59 x 99 cm  

• wym. bieżni 37 x 75 cm  

• wys. uchwytów 90 cm  

stepper - wym. 68 x 41 x 85 cm • max. obciążenie 

68 kg• od 3 lat 

 wiosła treningowe - wym. 95 x 38 x 26 cm  

• od 4 do 8 lat 

 ławeczka treningowa - wym. 90 x 54 x 80 cm • 

wym. siedziska 59 x 20 cm • wys. siedziska 38 cm 

• max. obciążenie 68 kg 

 

1 zestaw 

26 Zadanie 6.44 Duży niezbędnik logopedyczny  

Zesatw pomocy logopedycznych składający się z:• 
Loteryjka obrazkowa - gra logopedyczna, 1 szt. 
• Dmuchajka, 1 szt. 
• Bystre oczko - karty do gry, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek sz, ż, cz, dż, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek s, z, c, dz, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek p, pi, b, bi, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek dentalizowanych, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h), 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 

 



   

 

 
wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń), 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek k, ki, g, gi, 1 szt. 
• Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej 
wymowy głosek ś, ź, ć, dź, 1 szt. 
• Dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-
dźwiękowe, 1 szt. 
• Słowa i zdania, 1 szt. 
• Kto to? Co to? Rzeczownik, 1 szt. 
• Co robi? Co się z nim dzieje? Czasownik, 1 szt. 
• Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji 
artykulacyjnej, 1 szt. 
• Onomatopeje, 1 szt. 
• Onomatopeje - karty do prezentacji, 1 szt. 
• Poznajemy dźwięki, 1 szt. 
• Jaki? Przymiotnik, 1 szt. 
• Różnicowanie głosek cz-c, 1 szt. 
• Różnicowanie głosek sz-s, 1 szt. 
• Rozumiem i nazywam, 1 szt. 
• Kwestionariusz do badania artykulacji, 1 szt. 
• Posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż, 1 szt. 
• Naśladuj albo zgaduj, 1 szt. 
• Przed, po a co pomiędzy?, 1 szt. 
• Historie z porami roku, 1 szt. 
• Pierwsze historyjki 1, 1 szt. 
• Pierwsze historyjki 2, 1 szt. 
• Piórka małe, 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
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) 

 

 


