
 
 

Dotyczy projektu: „Pomóż mi, a będę miał równy start”. Projekt realizowany w ramach projektu 

pt. „Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-32-010/13-00 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału 

Integracyjnego 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. zakup 

zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie, na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla 

zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 

I. Zamawiający: 

Przedszkole Miejskie w Chojnie 

ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna 

NIP: 858-183-90-26, Regon: 320925061 

II. Przedmiot zamówienia:  

Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego 

Przedszkola Miejskiego w Chojnie w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy 

start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do pomieszczeń 

wskazanych przez Dyrektora placówki. 

 

 

 

 



 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 
sztuk/zesta
wów 

Meble i sprzęty podobne do – 
poniżej w kolumnie 

1 

Nazwa: Ścianka manipulacyjna, 
Cechy: dwuelementowa, wykonana ze sklejki z 
zamocowanymi aplikacjami bawełnianymi, 
elementy piankowe (daszek), wygląd miasteczka, 
Wymiary: 1. cz.- 135 x 119 cm / 2. cz.- 154 x 102 
cm. 

1 zestaw 

 

2 

Nazwa: Materace, 
Cechy: pokrowiec wykonany z dwóch rodzajów 
tkanin - jedna strona z bawełny, druga z tkaniny 
PCV, 
Wymiary: 120 x 60 x 7 cm. 

6 sztuk 

 

3 

Nazwa: Gruszka rehabilitacyjna, 
Cechy: miękka, wypełniona granulatem gruszka, 
która dopasowuje się do osoby siedzącej. Pokrycie 
trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, 
Wymiary: śr. 90 cm, wys. 70 cm, 
Waga: 5,8 kg. 

2 sztuki 

 

4 

Nazwa: Zestaw piłek, 
Cechy: do treningu dłoni- wzmacniające mięśnie i 
usprawniające motorykę, 
Wymiary: śr. 10 cm. 

3 zestawy 

 

5 

Nazwa: Piłka, 
Cechy: wykonana z PCV, przeznaczona do gier i 
zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych, 
Wymiary: śr. 65 cm. 

1 sztuka 

 

6 

Nazwa: Piłki ażurowane, 
Cechy: wykonane z tworzywa sztucznego z 
otworami, przeznaczone do zabaw ruchowych 
oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
Wymiary: śr. X cm. 

1 zestaw 

 

7 

Nazwa: Piłka sensoryczna do terapii i 
rehabilitacji, 
Cechy: wykonane z miękkiej gumy z wypustkami 
na powierzchni, które zapewniają stymulację 
dotykową, 
Wymiary: śr. 65 cm. 

1 sztuka 

 



 

8 

Nazwa: Piłka do skakania, 
Cechy: wytrzymująca 150 kg nacisku podczas 
skakania, posiadająca dwa stabilne uchwyty do 
trzymania, 
Wymiary: śr. 65 cm. 

1 sztuka 

 

9 

Nazwa: Zestaw do balansowania, 
Cechy:  
• 3 szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm,  
• 3 szt. małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm,  
• 5 szt. deseczek łączących stopnie, 
Wymiary: 144 x 13 x 3 cm. 
 

1 zestaw 

 

10 

Nazwa: sensoryczne kamienie, 
Cechy: Okrągłe dyski sensoryczne z wypustkami, 
do ćwiczeń równowagi, 
Wymiary: 8 x 16 cm. 

1 zestaw (4 
sztuki) 

 

11 

Nazwa: Poduszki o regulowanej grubości, 
Cechy: Wypełniane powietrzem, służące do 
ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz do zabawy, 
Wymiary: 12,5 cm x 12,5 cm. 

1 zestaw (6 
sztuk) 

 

12 

Nazwa: Rehabilitacyjny bączek, 
Cechy: ochrona przed przyciśnięciem palców 
dzięki bezpiecznej obudowie, 
Wymiary: śr. 80 cm. 

1 sztuka 

 

13 
Nazwa: Tuner prosty, 
Wymiary: śr. 46 cm, dł. 180 cm. 

1 sztuka 

 

14 

Nazwa: Obręcze hula-hop, 
Cechy: różnokolorowe (4 kolory, każdego po 4 
sztuki), 
Wymiary: śr. 60 cm. 

15 sztuk  

 

15 
Nazwa: Skakanka, 
Cechy: sznurkowa, 
Wymiary: dł. 2 m. 

15 sztuk 

 



 

16 

Nazwa: Wyspa aktywności, 
Cechy: 12-elementowy zestaw do różnego 
rodzaju zabaw ruchowych, wykonany z pianek, 
łączony na rzepy, pokryty trwałą i zmywalną 
tkaniną, 
Wymiary: 300 x 300 cm (po ułożeniu), wys. 55 
cm. 

1 sztuka 

 

17 

Nazwa: Piankowy tor przeszkód - kształtki 
rehabilitacyjne 
Cechy:  
składowe 
• baza wysoka - 4 szt.  
• baza mała - 2 szt.  
• półkole - 1 szt.  
• sześciokąt - 1 szt.  
• belka cienka - 1 szt. 
• materac mały - 3 szt. 
Wymiary: 180 x 405 cm 

1 sztuka 

 

18 

Nazwa: Mały spodek z uchwytami, 
Cechy: obracający się we wszystkie strony, 
wyposażony w dwa poręczne uchwyty pokryte 
miękkim tworzywem,  
Wymiary: śr. 48 cm. 

1 sztuka 

 

19 

Nazwa: Trampolina z poręczami dla 
przedszkolaków, 
Cechy: podest na wysokości 12 cm, miękka 
pianka na obręczach, 
Wymiary: śr. 70 cm. 

1 sztuka 

 

20 

Nazwa: Woreczki z grochem, 
Cechy: Kolorowe woreczki, wypełnione 
ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki 
poprzez zabawę, usprawniając koordynację 
ruchową. 
Wymiary: 12 x 12 cm, waga- 100g.  

30 sztuk 

 



 

21 

Nazwa: Szarfa gimnastyczna, 
Cechy: różnokolorowe (4 kolory, każdego po 4 
sztuki), 
Wymiary: obwód 120 cm, szerokość 4 cm. 

1 zestaw 
(15 sztuk) 

 

22 

Nazwa: Aktywne ringo. 
Cechy: Wykonane z dobrej jakości tworzywa, 
które można rozciągać bez ryzyka odkształceń. 
Wymiary: śr. 16,4 cm. 

3 zestawy 

 

23 

Nazwa: Obręcze cyrkowe, 
Cechy: wykonane z wysokiej jakości giętkiego 
tworzywa sztucznego, 
Wymiary: śr. 24 cm, waga- 70g.  

15 sztuk  

 

24 
Nazwa: Drążki gimnastyczne, 
Wymiary: 80 cm, śr. 2,5 cm. 

15 sztuk 

 

25 Nazwa: Zestaw pianek Gymbox 100 1 zestaw 

 

26 Nazwa: Gitara elektro - klasyczna Model HG90 1 sztuka 

 



 

27 

Nazwa: Zestaw instrumentów na wózku 
Skład: instrumenty rytmiczne z drewna: 
1 bęben z drewna wenge 
1 bęben z drewna palisandrowego  
1 podwójny-Guiro (Wooden Agogo) 
1 drewniany-Guiro, 30 cm, w kształcie ryby 
2 kolorowo lakierowane kastaniety z drewna 
2 pary clavesów z twardego drewna 
2 pary clavesów drewna palisandrowego 
2 clavesy rezonansowe  
1 blok tonowy z drewna 
1 tulipan akustyczny  
1 kastaniet na rączce z drewna, 20 cm 
Bębny 
1 tamburyn, bez nastrajania 
1 ręczny bębenek, z nastrajaniem  
Instrumenty dzwoniące 
1 janczar z 6 dzwoneczkami tamburynu 
2 janczary z 5 dzwoneczkami  
1 tamburyn z dzwoneczkami, z kolorowego 
aluminium 
1 dzwonki na rączce, z 7 dzwonkami 
Instrumenty rytmiczne, z metalu 
1 talerze ręczne z skórzanymi uchwytami i 
pałeczkami, Ø 15 cm 
1 talerze ręczne z skórzanymi uchwytami i 
pałeczkami, Ø 20 cm 
1 para talerzy na palce  
3 trójkąty ( 15, 20 i 25 cm) 
1 Cowbell z rączką  
Marakasy i Shakery 
4 muzyczne jaja 
1 para mini marakasów, 15 cm 
1 marakas–rumba z tworzywa sztucznego, 6 cm 
Instrumenty dopasowane tonami 
1 cymbałki- sopran 
1 cymbałki- alt 
10 dźwięcznych sztabek-alt od c² do c³ z fis i b 
oraz 10 pałeczek 
15 dodatkowych pałeczek z drewnianymi 
główkami 
Wymiary: długość: 47 cm, szerokość: 40 cm, 
wysokość: 54 cm; 

1 zestaw 

 



 

28 

Nazwa: Skrzynka do nauki rytmiki 
Cechy: 33 instrumenty w mocnym pudełku z 
tworzywa sztucznego ułatwiającym transport. 
Zawartość:  
Tamburyny: 1 dzwonek z rączką o średnicy 20 
cm, 1 tamburyn o średnicy 25 cm, 1 bębenek 
ręczny o średnicy 26 cm,                                                                         
Instrumenty drewniane:1 pudełko akustyczne z 
drzewa wenge, 1 guiro drewniane agogo,  
1 blok akustyczny - dwa tony, 1 blok tonowy - 
palisander, 1 kastaniet z rączką - drzewo 
hebanowe, 2 pary kastanietów - lakierowane 
drewno, 2 pary klawesów - drewno różane, 
2 pary klawesów - drewno liściaste, 2 pary 
klawesów - drewno laurowe,                 
Instrumenty metalowe - dzwoniące: 1 para 
cymbałów o średnicy 25cm, 2 pary talerzyków, 2 
trójkąty, 4 dzwonki-półksiężyc, 2 pary dzwonków 
na rękę,1 dzwonek z rączką. 
Maracas/ Shakery:1 para drewnianych marakasów 
M1,4 chicken shaker, 1 para mini marakasów 

1 zestaw 

 

29 

Nazwa: Supermarket, 
Cechy: bogato wyposażony stragan  ze skanerem 
emitującym światło, z kasą posiadającą pięć 
funkcji, z koszykiem na zakupy i koszykiem na 
kółkach. Zawiera 36 akcesoriów( m.in. waga, 
papierowe pieniądze, monety, kluczyk do kasy, 
karta kredytowa, skrzyneczki, imitacje warzyw, 
pieczywa, opakowań produktów spożywczych), 
Wymiary: 80x39x112 cm. 

1 zestaw 

 

30 

Nazwa: Drewniana ósemka, 
Cechy: wykonana z bambusa dwustronna 
zabawka. Jedna strona z torem prostym, druga z 
torem ząbkowanym, który wywołuje niewielkie 
drgania rąk w trakcie toczenia kulki. Zestaw 
zawiera 3 szklane kulki, 
Wymiary: 47,5 x 21 cm. 

1 zestaw 

 

31 

Nazwa: kącik dla małej opiekunki, 
Cechy: zawierający elementy do pielęgnacji 
"dziecka" : przewijak, karuzela z grzechotkami, 
umywalka, krzesełko, pralka oraz lalka, 
Wymiary: 84 x 42 x 92 cm. 

1 zestaw 

 

32 

Nazwa: Ekologiczny drewniany domek z 
mebelkami, 
Cechy: domek z wyposażeniem, wykonany z 
drewna zawiera: meble do pokoju dziennego, 
jadalni, kuchni, łazienki, pokoju dziecinnego, 

1 zestaw 

 



 
sypialni, ubikacji, oraz dwa dywaniki, 
Wymiary: 38x54x46 cm. 

33 

Nazwa: Kuchenny kącik Toli, 
Cechy: bezpieczny i funkcjonalny kącik 
drewniany zawiera dwie uniwersalne szafeczki z 
drzwiczkami, każda z nich może być 
wykorzystana podczas zabawy jako piekarnik, 
pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka. 
Niezbędną częścią zabudowy kuchennej jest 
również zlewozmywak z kranem i pokrętłami, 
dwupalnikowa kuchenka oraz mini-lada do 
podawania przyrządzonych przez dzieci potraw, a 
także półeczki do przechowywania przyborów 
kuchennych, 
Wymiary: 113 x 36 x 85 cm. 

1 zestaw 

 

34 

Nazwa: Zestaw obiadowy dla 4 osób. 
• 4 widelce,  
• 4 noże, 
• 4 łyżki, 
• 4 kubeczki, 
• 4 talerze, 
• rondel z przykrywką, 
Wymiary: dł. elem. do 15 cm. 

2 zestawy 

 

35 

Nazwa: Zestaw produktów spożywczych, 
Cechy: Imitacje z tworzywa sztucznego, odporne 
na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem 
kształtu i koloru, 48 elementów, 
Wymiary: dł. od 8 do 11,5 cm. 

1 zestaw 

 

36 

Nazwa: wózek gondola, 
Cechy: wykonany z dobrej jakości materiałów w 
pastelowych kolorach, estetycznie wykończony, 
Wymiary: 58 x 38 x 61 cm. 

1 sztuka 

 

37 

Nazwa: Wózek głęboki, 
Cechy: wykonany z dobrej jakości materiałów 
wózek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini 
„bagażnikiem”, 
Wymiary: 62 x 37 x 66 cm. 

1 sztuka 

 

38 
Nazwa: Lalka, 
Cechy: wydaje różne „dziecięce” odgłosy, 
Wymiary: karton dł. 45 cm. 

2 sztuki 

 



 

39 
Nazwa: Duże liczydło na stojaku, 
Cechy: koraliki w 2 kolorach, 
Wymiary: 85 x 120 cm. 

1 sztuka 

 

40 

Nazwa: Multikącik,  
Cechy: drewniany teatrzyk służy do zabaw w 
sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję 
biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do 
przechowywania pacynek oraz półeczki do 
eksponowania książek lub akcesoriów. 
Wymiary: 115 x 80 x 165 cm 

1 zestaw 

 

41 

Nazwa: Pacynki, 
Cechy: dzikie zwierzęta- zestaw 6 pacynek: lew, 
małpa, królik, tygrys, hipopotam, miś,  
Wymiary: ok. 24 cm. 

1 zestaw 
 

42 

 
Nazwa: Pacynki, 
Cechy: zwierzęta domowe- zestaw 6 pacynek: 
kogut, krowa, kaczka, mysz, pies, kot,  
Wymiary: ok. 24 cm. 

1 zestaw 

 

43 

Nazwa: Układanka, 
Cechy: kształty i cienie, różne kształty klocków 
dopasowuje się do odpowiednich konturów. 20 
drewnianych elementów, torba z tkaniny dla 
zapewnienia porządku. 

1 sztuka 

 

44 
Nazwa: Gra „Pamięć dźwiękowa”, 
Producent: Alexander. 

1 sztuka 

 

45 

Nazwa: Logiczna nakładanka 3D, 
Cechy: kształty i wielkości; figury wykonane z 
drewna brzozowego i sklejki, 18 elementów. 
Wymiary podstawy: ok. 21 x 21 x 3,5 cm. 

1 zestaw 

 

46 

Nazwa: Logiczna nakładanka 3D, 
Cechy: kształty i wielkości; figury wykonane z 
drewna brzozowego i sklejki, 9 elementów, 
Wymiary podstawy: 21 x 21 x 3,5 cm. 

1 zestaw 

 

47 

Nazwa: Pięć figur do nakładania, 
Cechy: nakładanki wykonane są z drewnianych 
(drewno kauczukowe), lakierowanych elementów, 
w różnych kolorach i kształtach, 20 elementów, 
Wymiary: 30 x 6 x 7 cm. 

1 zestaw 

 



 

48 

Nazwa: tabliczki do ćwiczeń manipulacyjnych 
oburącz, 
Cechy: na drewnianych płytkach wyżłobione dwa 
identyczne wzory w lustrzanym odbiciu (np. 
ślimak, jabłko, labirynt). Tabliczka ma dołączone 
drewniane pisaki mocowane do tablicy. 
Wymiary: 41,5 x 22 cm. 

3 sztuki 

 

49 

Nazwa: Tabliczka ze szlaczkami, 
Cechy: tabliczka wykonane z drewna ma 
dołączony drewniany pisak mocowany do tablicy, 
Wymiary: 30 x 21 cm. 

1 sztuka 

 

50 

Nazwa: Sześcian z labiryntem, 
Cechy: drewniana kostka do ćwiczeń 
manipulacyjnych, złożona z 2 części: sześcianu z 
ksylofonem, zegarem, przesuwankami  i 
liczydłem oraz labiryntu z koralikami, 
Wymiary: sześcianu 21,5 x 21,5 cm, wys. 
całkowita 34 cm. 

1 zestaw 

 

51 

Nazwa: Zestaw do prasowania 
Cechy: deska do prasowania, żelazko, 
spryskiwacz, wieszaki, 
Wymiary: wys.42 cm. 

1 zestaw 

 

52 

Nazwa: Klocki jeżyki, 
Cechy: zestaw zawiera 180 elementów 
kolorowych klocków o wymiarach od 3x3 do 7x3 
cm; klocki umieszczone są w pudełku 
plastikowym z pokrywką. 

1 zestaw 

 

53 

Nazwa: Klocki Clics Roller Box, 
Zestaw zawiera:  
• 513 klocków CLICS , 18 osi , 8 piramidek , 4 
klocki CLICS- oczy , 2 klocki CLICS- światło 
żółte , 2 klocki CLICS- światło czerwone , 2 
klocki CLICS- front samochodu , 2 klocki CLICS 
tył samochodu , 45 kół , 4 złączki , kolorowa 
obrazkowa instrukcja , 10 dodatkowych planów 
budowy formatu A4 , łącznie można zbudować aż 
30 konstrukcji, 
Wymiary pudełka: 39,4 x 28,7 x 28,9 cm. 

1 zestaw 

 

54 

Nazwa: Toaletka małej miss, 
Cechy: wykonana z tworzywa sztucznego, z 
szufladką na kosmetyki i akcesoria. Nad lustrem 
została umieszczona lampka. W komplecie: 
taboret o wys.27 cm., suszarka wydająca dźwięki , 
lusterko otwierane , lusterko z rączką , szczotka , 
grzebień , 3 spinki do włosów , lakier , pomadka, 

1 zestaw 

 



 
Wymiary: wys. toaletki 70 cm. 

55 

Nazwa: Wózek medyczny, 
Cechy: wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z 
lekarskimi akcesoriami. Wózek zawiera:  
mikroskop , stetoskop , basen , lusterko czołowe , 
lusterko z rączką , młoteczek , otoskop, 
Wymiary: 42 x 14 x 45 cm. 

1 zestaw 

 

56 

Nazwa: Drewniane pojazdy, 
Cechy: w każdym zestawie znajduje się kierowca 
pojazdu. Każdy pojazd ma dodatkowe urządzenie 
do przyłączenia, które umożliwia wykonywanie 
innych funkcji (prac budowlanych).  Pojazdy to: 
• Koparka z betoniarką 
• Walec z maszyną do zamiatania ulic 
• Podnośnik z przyczepą 
• Dźwig z generatorem prądu 

4 sztuki 

 

57 

Nazwa: Koparko-ładowarka, 
Cechy: pojazd o ogromnej wytrzymałości 
(maksymalny udźwig: 100 kg). Ma wiele 
ruchomych elementów jak przednia łycha 
(ładowarka) traktora oraz znajdujące się z tyłu 
pojazdu ruchome ramię koparki. Umożliwiają one 
ładowanie różnych przedmiotów i przenoszenie 
ich w dowolne miejsce, 
Wymiary: 51 x 32 x 64 cm. 

1 sztuka 

 

58 

Nazwa: Wywrotka gigant, 
Cechy: masywny duży samochód cieżarowy o 
udźwigu 150 kg, 
Wymiary: Długość 55 cm. 

1 sztuka 

 

59 
Nazwa: Śmieciarka, 
Cechy: duża, masywna, kolorowa śmieciarka, 
Wymiary: długość 59 cm. 

1 sztuka 

 

60 

Nazwa: Drewniany parking miejski, 
Cechy: Duży, drewniany czteropoziomowy 
parking: 
• 4-poziomowy garaż z podjazdami i ruchomą 
windą dla samochodów, 
• warsztat z podnośnikiem, 
• lądowisko dla helikopterów, 
• 3 drewniane autka, 
• drewniany helikopter, 

1 

 



 
Wymiary: 58 x 27 x 44,5 cm. 

61 

Nazwa: Stempelki drewniane, 
Cechy: różne komplety: 
1. Warzywa, 
2. Owoce, 
3. Zwierzęta domowe, 
4. Zwierzęta zoo, 
Każdy zestaw zawiera 9 stempli z różnymi 
wzorami. Uchwyty wykonane są z drewna 
bukowego. 
Wymiary: 3 x 3 x 2 cm. 
 

4 komplety 

 

62 

Nazwa: Mozaika- układanka drewniana, 
Cechy: Całość zapakowana w drewniane pudełko.  
• 50 kolorowych figur geometrycznych  
• 12 kartonów ze szkicami przedstawiającymi 
różne mozaiki (zadrukowanych dwustronnie- 24 
wzory, ofoliowanych, formatu A4), na których 
należy układać figury geometryczne komponując 
różne wzory. 

2 zestawy 

 

63 
Nazwa: Globus podświetlany, 
Wymiary: śr. 32 cm, wys. 40 cm. 

1 sztuka 

 

 

64 

Nazwa: Male kolorowe figury, 
Cechy: 5 figur (sześciokąty, kwadraty, koła, 
prostokąty, trójkąty) z tworzywa sztucznego  
• 3 kolory (niebieski, czerwony, żółty)  
• 60 szt. o wym. od 3 do 2 cm. 

3 zestawy 

 

65 

Nazwa: Karty- misiowe humorki, 
Cechy: gra składa się z misiów-pudełek (miś 
wesoły, miś smutny, miś przestraszony, miś zły) 
oraz kart przedstawiających osoby, przedmioty lub 
sytuacje, które wywołują w dzieciach określone 
emocje, 
Wymiary: 
• 4 skrzyneczki o wym. 12,5 x 5 x 13 cm,  
• 24 kart o wym. 10,5 x 14,8 cm. 

1 zestaw 

 

66 

Nazwa: Kolorowa mozaika z napami, 
Cechy: podstawy do wpinania wraz z napami, 
które umożliwiają wykonywanie ćwiczeń 
polegających na odtwarzaniu lub tworzeniu 
obrazków i ciągów elementów z wybranych 
kształtów i kolorów. Zestaw zawiera: 
• 100 nap w 4 kolorach o śr. 3,5 cm, 
• 2 podstawy o wym. 31,5 x 21,5 cm, 

1 zestaw 

 



 
• 18 kart z zadaniami. 

67 

Nazwa: Karty- dobre maniery w domu, 
Cechy: gra zawiera pary obrazków ukazujących 
pozytywne i negatywne zachowania dzieci w 
domu. Karty na odwrocie zawierają system 
samokontroli. 
• 34 karty o wym. 9 x 9 cm, 
• instrukcja. 

1 

 

68 

Nazwa: Karty- dobre zachowanie w przedszkolu, 
Cechy: zestaw zasad „dobrego” zachowania się 
dziecka w przedszkolu oraz propozycje 
konsekwencji ich nieprzestrzegania. Każda z 
zasad i konsekwencji wydrukowana została na 
oddzielnych tekturowych paskach zaopatrzonych 
w rzepy, dzięki którym można je łatwo przypinać 
do welurowej tablicy. Zasady i konsekwencje ich 
nieprzestrzegania przez dzieci (napisy wykonane 
drukowanymi literami) zobrazowane zostały 
prostymi rysunkami (wym. 15 x 15 cm.) 
• 24 kartoniki z rysunkami o wym. 15 x 15 cm, 
• 24 paski z zasadami i konsekwencjami o wym. 8 
x 45 cm, 
• 3 czyste paski do wykorzystania przez 
nauczyciela. 
Wymiary: tablica welurowa- 100x69 cm. 
 

1 sztuka 

 

69 
Nazwa: Drewniane abecadło, 
Cechy: 26 elementów,  
Wymiary: podstawa o wym. 30 x 21,5 x 1 cm. 

2 zestawy 

 

70 

Nazwa: Duże drewniane korale, 
Cechy: drewniane korale do nawlekania i 
sortowania. 
• 36 szt.  
• 4 kolory  
• 3 kształty  
• wym. 33 mm  
• 2 sznurówki o dł. 90 cm 

1 zestaw 

 

71 

Nazwa: Aplikacja ślimak, 
Cechy: kolorowe aplikacje z płyty MDF, do 
zamocowania na ścianę. Stanowią zarówno 
dekorację sali, jak również panele manipulacyjne 
usprawniające motorykę ręki dziecka, 
Wymiary: 52 x 44 cm. 

2 sztuki 

 



 

72 
Nazwa: Zabawki do piasku, 
Cechy: zestaw zawiera wiaderko, sitko, grabki, 
łopatkę, foremki. 

15 
zestawów 

 

73 

Nazwa: Zestaw klocków „okręt”, 
Cechy: zestaw klasycznych klocków drewnianych 
składający się z 220 elementów w pięciu kolorach. 
Klocki umieszczone są w pudełku w kształcie 
okrętu, w którego ładowniach się one znajdują. 
Sam okręt jest solidną konstrukcją, która może 
służyć dzieciom jako środek transportu. 
Wymiary: długość 96 cm., szerokość 36 cm., 
wysokość 45 cm. 

1 zestaw 

 

74 

Nazwa: Zestaw klocków,, Kukuryku na patyku”- 
wieś, 
Cechy: zestaw zawiera klocki z obrazkami, 
figurki zwierząt, pojazdów, takich jak sprzęt 
konny, traktor z przyczepą, samochody. Makietę 
wioski buduje się w formie scenek na 6 dużych 
płytach (38x38 cm.) wymalowanym tłem 
charakterystycznym dla aranżowanych sytuacji. 
Do przechowywania elementów makiety służy 
praktyczne drewniane pudełko na kółkach 
wykończone scenami z życia wsi. 

1 zestaw 

 

75 

Nazwa: Łatwa matematyka-klocki, 
Cechy: zestaw zawiera 1100 elementów. Pomoce 
zebrane są w czterech pudełkach tematycznych. 
Tematy realizowane są z zestawem: 
-układanie rytmów, 
-segregowanie, 
-kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, 
-dodawanie, odejmowanie, 
-rozdawanie i rozdzielanie po kilka, 
-klasyfikacja, 
-równoliczność, 
-kształtowanie umiejętności mierzenia, 
-intuicje geometryczne. 

1 zestaw 

 

76 
Nazwa: Pociąg ciuchcia, 
Cechy: drewniany, kolorowy pociąg. 

1 sztuka 

 



 

77 

Nazwa: Pacynki twarze-emocje, 
Cechy: praktyczny zestaw pacynek do nauki 
rozpoznawania i nazywania emocji. Zawartość 
zestawu:  
• 6 pacynek (w tym 4 reprezentujące bohaterów o 
dwóch różnych twarzach)  
• płyta CD z nagraniem dwóch opowiadań oraz 
instrukcją. 

1 zestaw 

 

78 

Nazwa: Tablica ,,mój dzień w przedszkolu”, 
Cechy: 
• plansza o wym. 110 x 35 cm wykonana ze 
sklejki, 
• 20 drewnianych elem. z otworami, które 
przywiesza się na planszy,  
• 4 magazynki umieszczone z tyłu tablicy do 
przechowywania pozostałych elementów,  
• drewniany suwak, 
• gong zegarowy. 

1 zestaw 

 

79 

Nazwa: Puzzle- cztery pory roku, 
Cechy: możliwość układania kolorowych 
obrazków przedstawiających daną porę roku. 
Ułatwieniem są małe fragmenty obrazka na 
podkładce.  Puzzle o tematyce: wiosna, lato, 
jesień, zima, 
• 16 elementów o wym. 6 x 6 cm  
Wymiary: 28 x 28 x 0,7 cm. 

1 zestaw 

 

80 

Nazwa: Karty ,,Gimnastyka buzi i języka”, 
Cechy: Jedna strona karty zawiera jasny, czytelny 
symbol, druga strona karty jest kolorowa - jeden 
kolor- lub biała. 
• 4 zestawy po 10 kart, 
Wymiary: format A5 lub 9 x 9 cm. 

1 zestaw 

 

81 

Nazwa: Karty ćwiczeń, 
Cechy: przeciwieństwa- 20 plansz tekturowych 
formatu A4 z kolorowymi rysunkami i okienkami 
na etykietki, dwustronnie zafoliowanych  
• 80 etykietek z odpowiedziami do układania na 
planszach, 
• teczka tekturowa formatu A4, zapinana na 
rzepki. 

1 zestaw 

 



 
 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

a. wypełniony formularz (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 

2) załączone do niniejszego zapytania można złożyć osobiście w siedzibie 

Zamawiającego, przesłać pocztą elektroniczną (skan z czytelnym podpisem) lub 

tradycyjną na adres Przedszkola Miejskiego w Chojnie, 

b. cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN,  

c. oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać: 

a. Pełną nazwę Oferenta, 

b. Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i  REGON, 

c. Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który 

Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres  

i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

d. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 

w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opisany pieczątkami imiennymi. 

3. Warunki realizacji usługi: 

a. płatność- przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur, 

b. realizacja dostawy zgodnie z zamówieniem najpóźniej do dnia 20 czerwca  

2014 r. 

4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Termin, do którego należy składać oferty: 15 maja 2014r. do godz. 15:00. 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych. Oferty, które wpłyną po 

ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

a. Dorota Stelmach- tel. (91) 414-26-50, e-mail: pmch@poczta.fm        



 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 
 
 
 
……………………………………….. 
                 / pieczęć adresowa firmy/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres siedziby…………………………………………………………………………………. 
NIP …………………………………….. REGON …………………………………………... 
Tel/FAX ………………………………… 
 

II. Przedmiot oferty: 
Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Oddziału Integracyjnego 
Przedszkola Miejskiego w Chojnie w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy 
start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

III. Cena oferty dla poszczególnych pozycji: 

LP. Nazwa oferowanego przedmiotu 
wartość netto 
oferty 

wartość brutto 
oferty 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    



 
42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

68    

69    

70    

71    

72    



 
73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    

80    

81    

 SUMA   

 
IV. Oświadczamy, iż: 

a) jesteśmy świadomi, że warunkiem realizacji przedmiotowego zamówienia jest 
podpisanie umowy z Zamawiającym, 

b) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją zamówienia, 

c) przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 
warunki, 

d) akceptujemy terminy i warunki realizacji zamówienia, 
e) oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 2 tygodni od terminu 

złożenia oferty, 
f) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 
g) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 
h) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
i) na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 
 
 

 
_________________________ 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik Nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. 
Przedszkolem Miejskim w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna 

 
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
� posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
� 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   

 

 

 

Data i miejsce…………………………………………………  

 

 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej ………………………………  

 

 

 

_______________________________________________________ 

*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. 


