ZAŁĄCZNIK - NR 10
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW
III WYPOSAŻENIE ZADANIE NR 3
Meble i wyposażenie w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
Wyposażenie kuchni poprzez zakup i montaż
1

Garnki z pokrywą

Szt.

3

3 szt. garnków metalowych
ze szklanymi pokrywkami o poj.: 5l, 3,2l, 2,2l,. Wykonane ze stali
nierdzewnej, 3 warstwowe dno, uchwyt nienagrzewający się.

2

sztućce

Kpl.

25

3

Łyżki wazowe

Szt.

3

Zestaw zawiera 24 szt. łyżka 6 szt., widelec 6 szt.,
nóż 6 szt., łyżeczka 6 szt.
Łyżki wazowe ze stali nierdzewnej o poj. 125 ml

4

Kubki żaroodporne

Szt.

25

Kubek o poj. 0,3l z uchwytem, wykonany ze szkła wysokiej jakości odpornego na uderzenia i
zarysowania,, kolor biały, możliwość mycia w zmywarce i podgrzewania w kuchence
mikrofalowej.

5

Zestaw przyborów kuchennych

Szt.

1

Zestaw zawiera 9 szt przyborów chochla 0,2l , widelec,
łyżka perforowana, łyżka do serwowania, ubijak do
ziemniaków, łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa,
łopatka do przewracania, wieszak. Elementy ze stali
nierdzewnej technologii monoblok, zagięta końcówka
umożliwia powieszenie przyborów na wieszaku

Zakup i montaż rolet okiennych

1

6

Zakup i montaż rolet okiennych

Szt.

4

Rolety o wymiarach 220 cm x180 cm odcień beżowy ( do akceptacji)

Szt.

4

Osłonki na grzejnik wykonane z drewna lub innego materiału wymiary 160x60x10.

Szt.

1

Przekątna 15,6 ”, procesor Intel Core i5, 4GB RAM, dysk twardy co najmniej 500GB,
system operacyjny Windows 7. Gwarancja min. 24 miesiące.

Zabezpieczenie grzejników zabudową
Zabezpieczenie grzejników
zabudową
Zakup sprzętu ICT
8
Laptop z oprogramowaniem
7

.
9

Komputer z monitorem, myszką i
klawiaturą

Szt.

1

10

Drukarka laserowa kolorowa

Szt.

1

11

Skaner

Szt.

1

12

Tablica interaktywna z
oprogramowaniem

Szt.

1

Procesor: Intel Core i5 -3470 /3.2GHz, 6MB, LGA 1155, BOX/
Płyta główna: MSI B75MA -P45 /intel B75, LGA1155/
Pamięć RAM:Geil 4GB 1600MHz CL9 Value Plus
Dysk twardy: Western Digital Blue 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600
Karta graficzna: GigabyteRadeon R7 265 OC 2GB DDR5 256bit (1036/5600)
Obudowa:Zalman Z3 USB3.0 black (b/z) DVD Asus -/+RW
Zasilacz: Corsair VS 550W 80+ 120mm Monitor:Benq GL2250 (5ms, DVI, LED)
Klawiatura, mysz System Windows 7
Gwarancja min. 24 miesiące.
Szybkość druku do 18 str./min. Rozdzielczość 2400x600 dpi.
Pamięć systemu 256 MB. Interfejs USB. Ethernet 10/100.
Maksymalne obciążenie miesięczne 20 000 stron. Gwarancja min. 24 miesiące
Rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi. Głębia koloru 48 bit.
Łącze USB 2.0
Gwarancja min. 24 miesiące
Tablica interaktywna dotykowa, ceramiczna, wyposażona w technologię podczerwieni (IR),
funkcja multi -touch pozwalająca na jednoczesną pracę 5 użytkowników, reagująca na
jednoczesny dotyk 10 punktów, działająca w standardzie Plug&Play. Obsługa palcami bądź
wskaźnikiem, 4 wskaźniki w postaci pisaków w komplecie (czerwony, niebieski, czarny i
gumka). Powierzchnia użytkowa (szer. x wys.) 168 x 114 cm Przekątna obszaru roboczego

2

13

Radio z odtwarzaczem CD

Meble i wyposażenie sal przedszkolnych
14
Krzesło dziecięce

80 cali. Do tablicy dołączone oprogramowanie pozwalające m. in. na: rysowanie,
transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis
prezentacji do formatu PDF itp. Suchościeralna, magnetyczna. Instrukcja obsługi w języku
polskim. Dożywotnia gwarancja na powierzchnię ceramiczną. 5 lat gwarancji. Cena
obejmuje montaż wraz z okablowaniem.
tuner radiowy, odtwarzacz CD i MP3, pilto, UCB, czytnik kart pamięci. Gwarancja min. 24
miesiące

Szt.

1

Szt.

20

Krzesła, wys. siedziska 30 cm przeznaczone dla dzieci o wzroście od 112 do 127 cm

15

Krzesło dziecięce

Szt.

5

Krzesła, wys. siedziska 34 cm, przeznaczone dla dzieci o wzroście od 127 do 142 cm

16

Biblioteczka

Szt.

1

17

Wykładzina dywanowa

m2

1

Biblioteczka z 3 poziomymi półeczkami do eksponowania książek.
Wykonana z płyty wiórowej. Z dwoma pojemnikami zwiększającymi powierzchnię do
przechowywania gier i książek.
Pojemniki powinny być w 4 kolorach do wyboru.
• wym. 180 x 40 x 110 cm
Dywan wykonany z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia. wymiary 3mx4m. Kolory
(do akceptacji)12m2

Zabawki i pomoce dydaktyczne – komplet zabawek :
18

Samochód wywrotka

Szt.

6

19

Samochód straż

Szt.

6

20

Lalka dziecko

Szt.

6

Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, do
zabaw w pomieszczeniu. Wymiary 45 cm
Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy
zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana z lekkiego,
wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki
atmosferyczne.
długość. 38 cm
Miękka lalka wydająca 6 różnych odgłosów. Po naciśnięciu brzuszka wypowiada: mama, tata,

3

21

lalka

Szt.

6

papa, pojękuje, płacze, chrapie. - różne wzory, dł. 41 cm od 3 lat
Duża, miękka lalka. Różne wzory
• dł. 55 cm

22

Pojemnik na zabawki

Szt.

6

Pojemnik wykonany z trwałego plastiku z pokrywą wym. 46 x 38,5 x 33,9 cm

23

Tunel dla dzieci

Szt.

2

Tunel zyg-zag śr. 46 cm, dł. 280 cm szt. 1

24

Dom do zabawy wersja duża

Szt.

1

Domek wykonany z drewna lub tworzywa ( do uzgodnienia) trzypoziomowy domek dla lalek z
licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę
zawierający
bogate wyposażenie które zapewni doskonałą
zabawę. • wym. 55 x 33 x 71 cm

25

Zestaw zabawek do piaskownicy

Szt.

6

Zestaw do zabaw z piaskiem zawierający: konewki, wiaderka, łopatki, różne foremki , grabki

26

Klocki drewniane

Kpl.

6

27

Kpl.

6

28

Kolorowe woreczki do zajęć
gimnastycznych
Puzzle drewniane

Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze
zwierzątkami. Klocki mogą być wykorzystane do nauki segregowania wym. od 3 x 3 cm do 6 x
3 cm
• 126 el.
• wym. 10 cm • 8 kolorów

Szt.

6

Drewniane puzzle ćwiczące koordynację wzrokowo-ruchową. Różne wzory.
• wym. 21 x 21 x 3,5 cm

29

Taca z naczyniami

Szt.

6

30

Zabawka Miś

Szt.

6

Kolorowy zestaw obiadowy składający się z: 4 widelców, 4 noży 4
łyżek 4 kubków, 4 głębokich talerzyków, 4 płaskich talerzyków i
rondelka.
Pluszowy mis wykonany z miękkiego materiału. Wysokość 50cm

31

Domek letniskowy dla lalek

Szt.

1

Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek z licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją

4

ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawierający
bogate wyposażenie (19 mebelków), które zapewni doskonałą
zabawę. • wym. 55 x 33 x 71 cm
Pomoce dydaktyczne
32
Ścienna mapa Polski

Szt.

1

33

Słuchowiska –2 zestawy bajek

Szt.

2

34

Gra w rybki

Szt.

1

35

Gra Czerwony Kapturek

Szt.

1

Makatka przedstawiająca mapę Polski jest doskonałą pomocą
przybliżającą uczniom pojęcia geografii: morze, jeziora, rzeki, góry itd.
Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy,
co daje możliwość przeprowadzania licznych ćwiczeń. Jedna etykieta
jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną
miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok
stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend.
• wym. 84 x 87 cm
Zestaw bajek-grajek 1 +Zestaw bajek-grajek 2 zeszyt + CD z piosenkami w języku angielskim.
Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych
morskich stworzeń. Kształtuje koordynację ruchowo – wzrokową,
ćwiczy cierpliwość, uczy nazywania i rozpoznawania morskich
stworów.
• wym. 31 x 23 x 4 cm
Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą dostać się do
swojego igloo. Muszą być jednak bardzo ostrożne, ponieważ lód może
się załamać w każdej chwili. Gra wymaga współpracy, dlatego świetnie
uczy dzieci jak bawić się i wygrywać razem.
• 4 figurki zwierząt
• 1 kostka
• 3 elementy kry
• dla 2-4 g

5

36

Skojarzenia karty do języka
angielskiego

Kpl.

1

Karty przedstawiające przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka.
Każda ilustracja posiada nazwę po angielsku.
• wym. 13 x 13 cm

37

Plansze przyrodnicze

Kpl

1

38

Biologiczne puzzle

Szt.

5

39

Uczymy się słówek – książka z
ćwiczeniami

Szt.

25

40

Gra memory Flagi

Szt.

1

Ciekawe plansze z napisami w języku angielskim przedstawiające
różne pory roku.
• wym. 32,5 x 12,5 cm
• 4 plansze drzewa o wys. 62,5 cm
Pośrodku układanki znajdujemy roczny cykl biegu Ziemi wokół Słońca, co znajduje
odzwierciedlenie w porach roku zilustrowanych w narożnikach. Dodatkowo dzieci poznają lub
utrwalają nazwy i kolejność miesięcy, wymiar 36,5 x 28,5 cm, puzzle wykonane z grubej tektury
Karty 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. • 3
gry planszowe
• puzzle z numerami od 1 do 20
• gra lotto
• gra bingo
• 400 kart
• zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm
To doskonała gra towarzyska dla wszystkich, rozwija pamięć, uczy
koncentracji, zbliża rodzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Zestaw powinien
zawierać:
• 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata
• dla 2-6 graczy

41

Unia Europejska - gra

Szt.

1

Dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę o

6

42

Gra Cztery pory roku

Szt.

1

43

Uczymy się recyklingu

Szt.

1

44

Domino Mały Biolog

Szt.

5

Unii Europejskiej. Gracze poznają państwa należące do Unii, ich
lokalizację na kontynencie europejskim oraz nazwy poszczególnych
stolic. Odwiedzając stolice różnych krajów zbierają flagi narodowe i
zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z
państw członkowskich. Zawartość pudełka:
• dwustronna plansza do gry o wym. 67 x 48 cm
• 4 pionki
• kostka
• 100 kartonowych flag
• 4 podkładki do układania flag
Poznajemy miesiące i pory roku”. Oprócz wspaniałej planszy, pionków i kostki w grze
wykorzystuje się wiele innych atrakcyjnych rekwizytów – między innymi puzzle, na których
przedstawione są 4 pory roku. Dla dzieci bardzo cenne jest to, że podczas gry i zabawy uczą się
nazw i kolejności miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie porami roku. To samo
dotyczy dni tygodnia, których nauka wynika z zasad gry. Zawartość:
• plansza o wym. 33,5 x 26,2 cm
• 4 pionki
• kostka do gry
• 4 puzzle o wym. 15 x 11,3 cm po 6 elem.
• tabliczki z nazwami miesięcy
• tabliczki z nazwami dni
• 8 żetonów
• instrukcja
Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki
ochrony środowiska i sortowania odpadów.
• plansza o wym. 39 x 39 cm
• 4 ciężarówki
• 20 pojemników do sortowania
Gra rozwija świadomość związaną ze środowiskiem naturalnym.
Dziecko dowiaduje się w jaki sposób ludzie mogą wpływać na jego

7

funkcjonowanie. Tematem przewodnim jest ekosystem, cykle: wodny,
energii i odpadów. Gra Domino - Mały Biolog polega na dopasowaniu
kart z pozytywnymi zrachowaniamii
negatywnymi. Zawiera system samokontroli.
• 48 szt. domina
• wym. po złożeniu 20 x 10 cm
45

Magnetyczne plansze – bawimy
się liczbami

Szt.

5

Bardzo dobra pomoc edukacyjna do nauki liczenia w zakresie od 1 do
10. Ćwiczy i rozwija u dzieci logiczne myślenie. Zestaw zawiera:
12 magnetycznych kart o wym. 25 x 5 cm
60 magnetycznych żetonów o wym. 4,8 x 4,8 cm

46

Liczydło na stojaku

Szt.

1

Duże liczydło na stojaku. Koraliki w 2 kolorach. • wym. 85 x 120 cm

Artykuły plastyczne
47

Bristol różne kolory

Kpl.

5

Bristol mix kolorów A3, 100 arkuszy w
komplecie, 10 kolorów, 200 g/m2

48

Bristol biały

Kpl.

5

49

Kolorowy papier rysunkowy A4

Kpl.

3

Bristol biały A4, 100 arkuszy w komplecie,
. 200 g/m2
400 arkuszy 8 kolorów •80g/m2

50

Klej uniwersalny

Szt.

20

51

Klej przeźroczysty

Szt.

20

.

Znakomity klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp. Świeży zmywa się z pędzelków wodą.
Bezpieczny dla dzieci.
W wygodnej buteleczce zakończonej łopatką do
rozprowadzania kleju.
• poj. 200 ml

8

52

Plastelina

Szt.

50

Plastelina 12 kolorów

53

Modelina

Szt.

25

Modelina 12 kolorów

54

Klasyczne markery zmywalne

Szt.

20

55

kredki

Szt.

25

56

Tempera 6 kolorów

Kpl.

10

57

Zestaw pędzli do malowania

Szt.

15

58

Bibuła karbowana kolorowa

kpl,

10

Nietoksyczne markery posiadające zmywalny atrament (można go zmyć polewając wodą
pomalowaną powierzchnię). Służą do tworzenia grubych, szerokich linii. Są zmywalne ze skóry
i większości materiałów. 8 kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,
fioletowy, czarny, brązowy 20 szt. dł. 14,3 cm śr. Końcówki 0,4cm
12 kolorów po 25 sztuk kredek każdy kolor w osobnej torebce strunowej pakowane zbiorczo w
kartonik dł. 8 cm śr. 0,7 cm
Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją.
Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne malowanie.
Farby są na bazie wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i ubrania. 6 szt. poj. 1000 ml
Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem. Komplet, który składa się z 12 szt. pędzli o
okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. 24 szt. dł. od 8 cm do 15,2 cm
Bibuła mix kolorów 15 sztuk w komplecie 200x50 cm

59

Nożyczki przedszkolne

Szt.

25

nożyczki z zaokrąglonymi końcami i plastikową rączką

Wyposażenie zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi:
60

Gaśnica proszkowa

Szt.

1

Gaśnica 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.
Dane techniczne: Skuteczność gaszenia - 21A 113 BC, Masa środka gaśniczego
- 4 kg, Czas działania - 12 s, Masa całkowita - 6,8 kg, Maks. napięcie
gaszonego urządzenia - 1000 V, Całkowita wysokość - 47,2 cm

61

Apteczka z wyposażeniem

szt

1

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. wym. 25 x 25 x 12 cm. Wyposażenie apteczki: Opaska

9

62

Zabezpieczenia gniazdek
elektrycznych

Malowanie łazienek
63
Malowanie łazienek

Kpl

2

m2

102

elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Plaster 10 x 6 cm 1 szt. Plaster
mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Koc ratunkowy 160 x
210 cm 1 szt. Agrafka 1 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
Zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do nich palca lub przedmiotów,
pasują do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą
dołączonego kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia.
Wykonanie malowania łazienek wraz z zakupem 10litrów farby kolor do uzgodnienia.
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0

