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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

SPECYFIKACJA USŁUGI 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zadanie nr 1 Pomoce dydaktyczne na zajęcia taneczne i gimnastyczne. 

 

LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) ILOŚĆ Cena brutto 

(za szt.) 

Cena 

netto  

(ogółem) 

Cena 

brutto 

(ogółem) 

1 Zestaw woreczków gimnastycznych – zestaw 10 kolorowych woreczków wykonanych                        
z odpornej tkaniny wypełnionych żwirkiem o wymiarach minimum 10 cm x 10 cm. 

18 

zestawów 

   

2 Zestaw regulowany płotek do ćwiczeń gimnastycznych – płotek o wymiarach minimalnych 
od 20 cm do 30 cm wysokości, długość minimalna 46 cm. Możliwość regulacji.  W zestawie                 
3 płotki. 

9 

zestawów 

   

3 Zestaw miękkich piłek – zestaw 3 szt. piłek wykonanych z tworzywa sztucznego, o średnicy 
minimum 20 cm. 

9 

zestawów 

   

4 Zestaw piłek gimnastycznych skoczków – zestaw 2 szt. kolorowych piłek wykonanych                  
z elastycznej gumy wraz z dwoma uchwytami, piłki o średnicy nie mniejszej niż 45 cm. 

9 

zestawów 
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5 Gra gimnastyczna „celowanie do puszek” – gra zawierająca minimum 10 kolorowych 
piankowych puszek o średnicy minimum 7,5 cm, o wysokości minimum 10 cm, dodatkowo 
dwie kule z tworzywa sztucznego do zbijania.   

9 

zestawów 

   

6 Gra gimnastyczna „rakiety i miękka lotka” – zestaw zawiera dwie rakiety i miękką lotkę, 
całość wykonana z tworzywa sztucznego. 

18 

zestawów 

   

7 Zestaw do gier ruchowych „kolorowe obręcze” -  zestaw minimum 20 szt. kolorowych 
obręczy wykonanych z gumy o średnicy minimum 15 cm.  

9 

zestawów 

   

8 Zestaw do ruchu i balansowania – zestaw zawiera 1 piłeczkę z tworzywa sztucznego, dysk 
piankowy połączony z 4 linami które zakończone są uchwytami. Gra służy do nauki 
koordynacji ruchowej. 

9 

zestawów 

   

9 Zestaw do zabaw ruchowych „kamienie rzeczne” – zestaw zawiera 6 szt. kolorowych 
kształtek  wykonanych z tworzywa sztucznego, antypoślizgowych. Kształtki w dwóch 
rozmiarach. Podczas zabawy dzieci mogą wędrować po ścieżce ułożonej z „kamieni”                       
i przeskakiwać z jednego na drugi. 

9 

zestawów 

   

10 Poduszka powietrzna – dysk (deska) powietrzny do balansowania wykonany z tworzywa 
sztucznego z miękka nadmuchiwaną podstawą. Średnica minimum  39 cm.  

9 szt.    

11 Zestaw do zabaw ruchowych „letnie narty” – narty wykonane z tworzywa sztucznego                  
lub drewna z antypoślizgowymi elementami, wraz z linkami. Z nart jednocześnie może 
korzystać dwoje dzieci.  

9 

zestawów 

   

12 Urządzenie do ćwiczenia równowagi „jeździk podłogowy” – platforma wykonana z tworzywa 
sztucznego w raz z czterema ruchomymi kółkami w podstawie (kółka osłonięte). Nośność 
minimum 80 kg. Wymiary minimalne 35 cm x 50 cm. Urządzenie do ćwiczeń koordynacji 
ruchowej.  

 12 szt.    

13 Zestaw worków do skakania – kolorowe worki wykonane z tworzywa sztucznego wraz z 
przyszytymi uszami do trzymania. Wymiary minimalne 45 cm x 60 cm. W zestawie 6 szt. 

6 

zestawów 

   

14 Wykładzina dywanowa do zabaw gimnastycznych – dywan o wymiarach minimum 3 m x 4 
m. posiadająca atest higieniczny/certyfikat. Kolor jasny szary lub kremowy. Wysokość runa 
minimum 7 mm a nie więcej jak 15 mm. 

4 szt.     

SUMA   
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Zadanie nr 2 Pomoce dydaktyczne na zajęcia manualne. 

 

LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)  

ILOŚĆ 

 

Cena brutto 

(za szt.) 

Cena 

netto  

(ogółem) 

Cena 

brutto 

(ogółem) 

1 Kredki trójkątne drewniane –  zestaw stolikowy, opakowanie komplet minimum 100 szt.  
minimum 10 kolorów w drewnianej oprawie, (dł. min. 15 cm, średnica min. 1 cm, średnica 
rysika min. 0,5 cm), pudełko stolikowe z drewna lub tworzywa sztucznego. 

18 

opakowań 

   

2 Klej w sztyfcie- pojemność min. 9 g. 180 szt.    

3 Klej w butelce  – opakowanie minimum 1 litr, nietoksyczny, do stosowania na papierze, 
tkaninach, drewnie. 

27 szt.    

4 Farby plakatowe- opakowaniekomplet 12 kolorów w pojemnikach ok. 20 ml 180 szt.    

5 Zestaw bibuł – bibuła w rolkach o gramaturze minimum 25 g/m2, w zestawie 10 szt. 
podstawowe kolory tj czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny, biały, brązowy, 
pomarańczowy, różowy, filoetowy. 
 

27 

zetawów 

   

6 Zestaw pędzli – zestaw pędzli okrągłych o rozmiarach 5,10, 12,16. 180 

zestawów 

   

7 Plastelina- opakowanie minimum 200 g. komplet 12 kolorów. 180 szt.    

8 Blok techniczny z kolorowymi kartkami – 10 arkuszy, różne kolory, gramatura minimum 150 
g/m2. 

180 szt.    

9 Zestaw dziurkaczy kreatywnych – zestaw 10 dziurkaczy o różnych wzorach, wymiary 
elementu wyciętego minimum 1 cm. 

9 

zestawów 

   

10 Zestaw papierów kolorowy -A4, ryza minimum 500 szt. minimum 4 kolory gramatura 
min.80g/m2 

18 

zestawów 

   

11 Zestaw brystoli– rozmiar minimum 50 cm x 70 cm,  zestaw 6 kolorów: czerwony, zielony, 45    
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niebieski, czarny, żółty, biały, gramatura min 200g/m2. zestawów 

12 Brokat w żelu – opakowanie 5 kolorów, minimum 10 g. szt. 45 szt.    

13 Ręczna prasa do papieru – prasa do wytłoczenia wzorów na kartkach papierów, szerokość 
papierów minimum 9 cm. 

9 szt.    

14 Zestaw stempelków – zestaw 10 różnych stempelków o tematyce np. zwierzęta, rośliny 
postacie z bajek itp. 

9 

zestawów 

   

15 Zestaw farb „tempery” – zestaw farb pojemnikach o pojemności minimum 100 ml. 8 kolorów 
tj czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny, biały, brązowy, pomarańczowy. 

9 

zestawów 

   

SUMA   

 

 

3. Pomoce dydaktyczne na zajęcia logo-rytmiczne. 

 

LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) ILOŚĆ Cena brutto 

(za szt.) 

Cena 

netto  

(ogółem) 

Cena 

brutto 

(ogółem) 

1 Zestaw gier logopedycznych – zestaw 10 różnych gier logopedycznych planszowych. 1 zestaw    

2 Dmuchajka logopedyczna -  wykonana z drewna dmuchajka wraz z kulką styropianową do 
ćwiczeń logopedycznych 

50 szt.    

3 Zestaw piłek logopedycznych- zestaw 3 szt. piłek dmuchanych z tworzywa sztucznego, 
średnica minimum 40 cm, piłki tematyczne z naniesionymi obrazkami pt. części ciała, 
zwierzęta, ubrania itp. (różne w zestawie) 

6 

zestawów 

   

4 Trójkąt muzyczny – stalowy wraz z młotkiem do uderzania, młotek o długości min. 12 cm. 9 szt.    

5 Marakasy – wykonane z tworzywa sztucznego o długości minimum 12 cm. 36 szt.    



 5 

6 Talerze – miedziane talerze o średnicy minimum 15 cm. Komplet to 1 para. 18 szt.    

7  Dzwonki na rękę – minimum 4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie z rzepą lub 
innym zapięciem, komplet tj 2 szt. 

18 szt.    

8 Harmonijka ustna - wykonana z tworzywa sztucznego lub drewna z elementami metalowymi, 
wym. minimalne 10 x 2,5 x 1,5 cm 

18 szt.    

9 Tamburyn z membraną – wykonany ze sklejki lub tworzywa sztucznego powleczony skórą lub 
innym tworzywem o średnicy  minimum 20 cm wraz z 5 parami talerzyków 

9 szt.    

10 Bębenki – wykonane z tworzywa sztucznego lub sklejki o średnicy minimum 20 cm.                        
W zestawie z dwoma pałeczkami. 

18 szt.    

11 Pałka akustyczna – wykonana z drewna o dł. minimum 25 cm. wraz z dołączoną pałeczką 18 szt.    

12 Kastaniety z rączką – wykonana z drewna o długości minimum 20 cm. 18 szt.    

13 Tamburyn – wykonany ze sklejki lub tworzywa sztucznego o średnicy  minimum 20 cm wraz z 
5 parami talerzyków. 

9 szt.    

14 Puszki dźwiękowe - drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków. 
Zadaniem dziecka jest znalezienie pary puszek o identycznym brzmieniu. podstawa o wym. 
minimum 30 x 16 x 2 cm,  8 szt. puszek o wym. minimum 6 x 6 x 4 cm. 

1 szt.    

15 Zestaw instrumentów w walizce – zestaw instrumentów drewnianych i z tworzywa 
sztucznego z elementami metalowymi, całość w zamykanej walizce, w skład zestawu wchodzą 
następujące instrumenty: tamburyn, tamburyn z membraną, marakasy, talerze, kastaniety, 
kastaniety z rączką, trójkąt z pałeczką, rączka z 5 dzwoneczkami, drewniane jingle, cymbałki z 
pałeczkami, podwójny tonblok z tarką, dzwoneczki na drewnianej rączce, małe dzwoneczki, 
ton blok z pałeczką. 

1  zestaw    

SUMA   
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4.Pmoce dydaktyczne  dla psychologa. 

LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) ILOŚĆ Cena brutto 

(za szt.) 

Cena 

netto  

(ogółem) 

Cena 

brutto 

(ogółem) 

1 Zestaw „logicznych puzzli” – zestaw 4 opakowań logicznych puzzli o tematyce takiej jak: 
rozmiary, orientacja przestrzenna, liczby, geometryczne kształty. Puzzle minimum 12 
elementowe wykonane z drewna. 

1 zestaw    

2 Zestaw gier logicznych „domino- dopasuj drugą połowę” – elementy wykonane z kartonu, 
drewna lub tworzywa sztucznego, zestaw zawiera 3 opakowania gier o tematyce takiej jak: 
dopasuj kolory, dopasuj kształty, dopasuj drugą połowe. 

1 zestaw    

3 Zestaw gier logicznych „memory” – zestaw gier logicznych ćwiczących pamięć, w zestawie 4 
opakowania gier minimum 30 elementowych o różnej tematyce takiej jak: zwierzęta, 
jedzenie, kultury, miejsca na świecie, elementy gry wykonane z kartonu lub tworzywa 
sztucznego. 

1 zestaw    

4 Zestawy puzzli – zestaw 10 opakowań różnych puzzli minimum 24 elementowych o 
różnorodnej tematyce. 

1 zestaw    

5 Zestaw kolorowych poduch „emocje” – zestaw 6 poduch wykonanych z tkaniny PCV 
wypełnionej gąbką. Na poduchach emblematy przedstawiające wyraz twarzy do takich uczuć 
jak radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. Średnica poduchy minimum 30 
cm. 

1 zestaw    

6 Zestaw pacynek – zestaw pacynek wykonanych z tkanin i tworzywa sztucznego. Wysokość 
pacynki minimum 25 cm. W zestawie 6 pacynek (tata, mama, dziewczynka, chłopiec, babcia, 
dziadek) 

1 zestaw    

7 Zestaw lalek „rodzina” – zestaw lalek wykonanych z tkaniny i tworzywa sztucznego 
przedstawiających rodzinę, 6 lalek o wysokość minimum 11 cm ((tata, mama, dziewczynka, 
chłopiec, babcia, dziadek) 

1 zestaw    

8 Gra logiczna - gra stymulująca rozwój myślenia logicznego np „gdzie jest błąd” - zestaw 
fotografii przedstawiających różne sytuacje z codziennego życia. Dziecko ma za zadanie 
znaleźć błąd, który znajduje się na każdej z nich. W zestawie minimum 40 zdjęć o wym.  
 

1 zestaw    

9 Zestaw kart – zetaw karty z wizerunkami pt: szczęśliwy, smutny, zły, zaskoczony itp. Zestaw 1 zestaw    
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kart z tworzywa sztucznego do ćwiczeń uświadamiających uczucia własne i innych osób.  
W zestawie minimum 10 kart  

10 Kostki z obrazkami do układania historii – zestaw minimum 10 kostek z obrazkami 
wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego. 

1 zestaw    

SUMA   

 

 

UWAGA!!! 

Wszystkie podane wymiary są wymiarami minimalnymi proponowanymi przez zamawiającego. Jednak rzeczywiste wymiary mebli proponowanych przez 

dostawce mogą się różnić na +. 

 

W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę do budynku Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. 

 

 

……………………….dn. ………………………… 

 

 

 

 

…………..……………………………….……………………………………………………………..………........................ 

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika 

 

 


