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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na realizację zadania pn. 
 

Zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych  
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” 

 
 

Lp. Nazwa artykułu  Szczegółowy opis przedmiotu J.m. 

 
Ilość 

 

1 2 3 4 5 

1. 
 
 

Koraliki terapeutyczne 
Koraliki różnokolorowe PYSSLA z tworzywa sztucznego 

(polietylen) pozwalające rozwinąć zdolności motoryczne                          
i koordynację ręka – oko w ilości min. 13 000 szt.                      

w zbiorczym opakowaniu (butelce) z tworzywa PET                   
z nasadką z tworzywa polipropylenowego                                   

o min. wymiarach: szerokość: 12 cm, wysokość: 18 cm. 
Produkt posiadający certyfikat CE. 

szt. 
 

2 
 

Zdjęcia: 
 

 

 
                        

 

 
2. 
 

Plansze do  koralików 
terapeutycznych 

Formy do koralików terapeutycznych z poz. 1 wykonane           
z plastiku polistyrenowy w zestawie składającym się                 

z 4 szt. form w kształcie: duży prostokąt, mały prostokąt, 
serce, koło. 

Produkt posiadający certyfikat CE. 

zestaw 4 

Zdjęcie: 

 
 

3. 
 

Klocki terapeutyczne  
 

Klocki LEGO duplo model 5702016617740. W komplecie 
jest 65 kolorowych klocków, które pobudzają wyobraźnię 
dzieci, w tym między innymi samochodzik z ruchomymi 
kołami, dach, okno, kwiatki, bagietka, figurki ludzików 

DUPLO® i klocki z cyframi od 1 do 3. 
Produkt posiadający certyfikat CE. 

zestaw 1 

Zdjęcie: 

 

4. 

Klocki terapeutyczne 
Klocki konstrukcyjne Meli Constructor w kolorowym  

pudełku zawierającym 600 klocków, w tym między innymi 
koła, łączniki czy sześciokąty pozwalające na budowanie 

konstrukcji. Łatwo łączące się klocki zachęcają do zabawy. 
Instrukcje w zestawie. 

Produkt posiadający certyfikat CE. 

zestaw 1 

Zdjęcie: 

 
 



 
Załącznik Nr 1  

do Zapytania Ofertowego  
PCPR. 271.A.6.2021 

z dnia 2 grudnia 2021 roku 
 

2 
 

5. 

Klocki konstrukcyjne 
Klocki konstrukcyjne (słomki) ASKATO. Zestaw składający 

się z 600 elementów wraz z pudełkiem do 
przechowywania. Giętkie patyczki kształtujące wyobraźnie 

przestrzenną i kreatywność dziecka, 
rozwijają psychomotorykę, pamięć wzrokową i zdolności 

manualne. Wymiary słomek: 19.5 x 0.5 cm 
Produkt posiadający certyfikat CE. 

 
zestaw 

 
1 

Zdjęcie: 

6. 

Tablica edukacyjna 
 

Dwustronna edukacyjna tablica z magnesami i kolorową 
kredą DORIS. Motyw przewodni: farma. Edukacyjna 

układanka rozwijająca kreatywność dziecka, ćwicząca 
pamięć, stymulują wzrok, ucząca cierpliwości, ćwicząca 

wyobraźnię i rozwijająca zmysł koncentracji. W skład 
zestawu wchodzą: dwustronna tablica magnetyczna, 
mazak suchościeralny, kolorowe magnesy, gąbkę do 

ścierania, kolorowa kreda, książeczkę z przykładowymi 
elementami do układania. Wymiary tablicy: 

31 cm x 23 cm x 4 cm. Rama oraz pudełko w całości 
wykonana z drewna. 

szt. 1 

Zdjęcie: 
 

7. 

Gra edukacyjna 
Gra edukacyjna „nie mów TAK nie mów NIE”. Familijna gra 

pobudzająca wyobraźnie. Na grę składa się 900 pytań 
podzielonych na dwa poziomy zaawansowania, które 

obejmują zagadnienia m.in. z historii, geografii, muzyki, 
sportu czy telewizji. Zawartość: plansza do gry, 6 pionków, 

55 kart dla dzieci, 55 kart dla dorosłych, zasady gry. 

szt. 1 

Zdjęcie: 

 

8. 

Gra edukacyjna 
Gra edukacyjna wzbogacająca słownictwo,  

gimnastykująca pamięć, ćwicząca refleks i koncentrację, 
rozwijająca analizę słuchowo – wzrokową, stymulująca 

rozwój poznawczy, wzbudzająca pozytywne emocje 
 Gra zawiera: dwustronną planszę z dwoma poziomami 

trudności, 168 kart z obrazkami do wyszukania, 56 kart z 
zadaniami, żetony, instrukcję w języku polskim. 

szt. 1 

 
Zdjęcie: 

 

9. 

Gra edukacyjna  
Gra edukacyjna Rok na okrągło pozwalająca na 
zrozumienie cykliczności zmian zachodzących w 

przyrodzie. Każda pora roku jest wyróżniona innym 
kolorem pół oraz ilustracją zmieniającego się drzewa i 

jego otoczenia. Gra zawiera 44 karty z zagadkami 
podzielonymi na cztery pory roku, 12 kart z nazwami 
miesięcy i wierszami, 48 żetonów ze szczegółami do 

wyszukania na planszy, dużą puzzlową planszę składającą 
się z 12 miesięcy, 4 drewniane pionki i kostkę 

instrukcję z 3 propozycjami zabaw. 

szt. 1 

Zdjęcie: 
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10. 

Długopisy żelowe 

Długopisy żelowe KIDEA, 24 różne kolory,  
w zestawie długopisy metaliczne, brokatowe i 
fluorescencyjne. Długopisy spakowane w etui 

plastikowym zbiorczym. 

szt. 1 

Zdjęcie: 

 
 

11. 

 
Blok rysunkowy  

 
Blok techniczny biały,  

papier kredowy o gramaturze 200 g/m2,  
okładka – papier kredowy. 

Format: A4, 10 kartek 
 

szt. 1 

Zdjęcie: 

 
 

12. 

Klej brokatowy 

Klej brokatowy o gęstej konsystencji, 12 kolorów o 
pojemności 6 ml/każdy.  

Klej spakowany w opakowaniu zbiorczym (blistrze).   
szt. 5 

Zdjęcie: 

 
 

13. 

Blok rysunkowy 

Klej biurowy magic w sztyfcie do papieru, przezroczysty. 
Nietoksyczny i bezpieczny dla dzieci.  

Opakowanie 10 g. 
szt. 10 

Zdjęcie: 

 
 

14. 

Modelina 

Modelina Astra – termoutwardzalne tworzywo z 
uplastycznionego PVC, przeznaczona do tworzenia 

modeli, makiet, biżuterii, miękka pod wpływem ciepła 
dłoni, 12 pastelowych kolorów.  

Modelina spakowana w opakowaniu kartonowym 
zbiorczym. 

szt. 3 

Zdjęcie: 
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15. 

Modelina 
Modelina Astra z brokatem – termoutwardzalne 

tworzywo z uplastycznionego PVC, przeznaczona do 
tworzenia modeli, makiet, biżuterii, miękka pod wpływem 

ciepła dłoni, 6 kolorów.  
Modelina spakowana w opakowaniu kartonowym 

zbiorczym. 

szt. 3 

Zdjęcie: 

 
 

16. 

Kolorowanka antystresowa 

Kolorowanka antystresowa Tytuł: Zwierzęta 
Wydawnictwo Agencja wydawnicza Liwona 

Oprawa miękka. Format: 11 x 222 x 240 mm. Liczba 

stron: 48. Rok wydania: 2020 lub nowszy. 

szt. 1 

Zdjęcie: 

 
 

 
 
 

17. 
 

 

Kolorowanka antystresowa 

Kolorowanka antystresowa MANDALA,  72 kolorowanki, 
wymiary : 22.5 x 22,5 cm, gruby papier, spięte w formie 
bloku, dwustronnie zadrukowane kartki, liczba kartek 36  

szt. 2 

Zdjęcie: 

 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?publisherFacet=agencja+wydawnicza+liwona

