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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na realizację zadania pn. 
 

Zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych  

w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” 
 

Lp. Nazwa artykułu  Szczegółowy opis przedmiotu J.m. 

 

Ilość 

 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

Gra edukacyjna 
Gra edukacyjna przeznaczona jest dla 

graczy w wieku od 4 lat. Liczba graczy 

od 2 do 4. Pomaga małym graczom 

opanować sztukę podstawowego liczenia 

oraz naukę kolorów. Elementy gry 

wykonane są z grubego kartonu. Skład 

zestawu: 4 kostki, 4 płytki stanowiące 

początek, 15 płytek z butami oraz 

instrukcji.  

szt. 

 

1 

 

Przykładowe zdjęcie: 
 

 

 
 

 

2. 

 

Gra edukacyjna 
Gra edukacyjna dla graczy w wieku od  

7 lat mająca na celu zdobycie wiedzy na 

temat zdrowia i ludzkiego organizmu. 
Liczba graczy od 2 do 4.  

W zestawie: plansza, 8 pionków do 

wyboru,  kostka do gry, 53 karty Pytania 

łatwe, 53 karty Pytania trudne, 45 kart 

Szansa, 45 kart Pech, 65 żetonów 

Leukocyt, 65 żetonów Lekarstwa, 130 

żetonów Globinka, 30 żetonów Hemo,  

4 detektory odpowiedzi, 4 karty 

przelicznik oraz instrukcja gry. 

szt. 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

3. 

 

Gra edukacyjna 
Gra edukacyjna dla graczy w wieku od  

8 lat, dzięki której ćwiczy się 

koncentrację, logiczne myślenie i 

wyobraźnię. Liczba graczy od 2 do 4. 

W zestawie:  dwustronna plansza, 

100 tabliczek z literami,  4 półeczki,   

3 tabliczki puste, 3 tabliczki ze 

strzałkami, 2 tabliczki z czarnym kołem, 

60 żetonów (duże + małe),  

1 worek z tkanin1 kostka do gry, 1 notes 

do zapisu punktacji, 1 długopis, oraz 

instrukcja. 

szt. 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

4. 

Piłeczka terapeutyczna Piłeczka antystresowa – terapeutyczna 

do wykorzystania w terapii stresu oraz do 

usprawniania motoryki dłoni oraz 

zwiększania siły uścisku.  

Wielkość: 7 cm; wykonana  

z elastycznego tworzywa i wypełniona 

jest żelem. Całość owinięta jest czarną 

siateczką. 

szt. 2 

Przykładowe zdjęcie: 
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5. 

Karty pracy 
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi - Co dzień 

naprzód! Oto ja.  

Wydawnictwo: Harmonia 

Format: A4, Oprawa: Teczka, Zeszyt:  

8 stron (A5) Karty: 86 kolorowych kart 

(A4) w bloku. 

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy 

dziecka o samym sobie, o najbliższym i 

dalszym otoczeniu, o zachodzących w 

świecie prawidłowościach. Pomagają 

rozwijać myślenie przyczynowo-

skutkowe, funkcje percepcyjne oraz 

sprawność grafomotoryczną. 

szt. 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

6. 

 

Blok rysunkowy  

 

Blok rysunkowy kolorowy, papier 

barwiony w masie o gramaturze 80 g/m2,  

okładka – papier kredowy. 

Format: A4, 10 kartek 

szt. 10 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

7. 

Blok rysunkowy 

Blok rysunkowy biały,  

gramatura kartek 90 g/m2,  

z kartonową podkładka usztywniająca  

z tyłu bloku. 

Format: A3, 20 kartek 

 

 

szt. 5 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

8. 

Blok techniczny 

Blok techniczny kolorowy, papier 

barwiony w masie o gramaturze  

170 g/m2,  okładka – papier kredowy. 

Format: A4, 10 kartek 

szt. 10 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

9. Blok techniczny 

Blok techniczny biały,  

papier kredowy o gramaturze 200 g/m2,  

okładka – papier kredowy. 

szt. 10 
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Przykładowe zdjęcie: 

 
 

Format: A4, 10 kartek 

. 

10. 

Flamastry 

Zestaw pisaków w wygodnym etui z PVC 

zapinanym na klips, cienka końcówka 

umożliwiająca precyzyjne rysowanie, 

dobrze kryjące, o intensywnych kolorach, 

w komplecie: 36 kolorów. Nietoksyczne. 

Produkt bezpieczny dla dzieci. 

zestaw 1 
Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

11. 

 

 

Farby plakatowe 
Zestaw składający się z: farb akrylowych 

12 x 12 ml tubek w różnych kolorach 

szybkoschnących, 15 pędzli, w tym: 

pędzle szczecinowe, nylonowe płaskie  

i okrągłe oraz paletki plastikowej  

o wymiarach 24x17 cm. Całość 

spakowana w opakowanie zbiorcze. 

zestaw 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 

12. 

Klej brokatowy 

Klej brokatowy o gęstej konsystencji,  

12 kolorów o pojemności 6 ml/każdy.  

Klej spakowany w opakowaniu 

zbiorczym (blistrze).   

 

zestaw 2 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

13. 

Kredki 

Kredki ołówkowe grube z glinki 

kaolinowej w drewnianej oprawie,  

12 różnych kolorów o przekroju 10 mm  

i długości 15 cm wraz z temperówką  

w zestawie. Kredki spakowane  

w opakowaniu zbiorczym. 

 

zestaw 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 



 
Załącznik Nr 1  

do Zapytania Ofertowego  
PCPR. 271.A.1.2020 

z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

 

4 

 

14. 

Kredki 

Kredki świecowe, 12 różnych kolorów.  

Każda kredka w papierowej osłonce. 

Kredki spakowane w opakowaniu 

kartonowym zbiorczym 

zestaw 1 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

15. 

Klej 

Klej introligatorski z aplikatorem, typu 

CR, wodny, niebrudzący, przeźroczysty  

i elastyczny po wyschnięciu. Opakowanie 

45 g. 

szt. 5 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 

16. 

Modelina 
Modelina – termoutwardzalne tworzywo 

z uplastycznionego PVC, przeznaczona 

do tworzenia modeli, makiet, biżuterii, 

miękka pod wpływem ciepła dłoni,  

12 różnych kolorów.  

Modelina spakowana w opakowaniu 

kartonowym zbiorczym.  

zestaw 2 

Przykładowe zdjęcie: 

 
 


