ZAŁĄCZNIK NR 1
SPECYFIKACJA USŁUGI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ZAWARTE W SPECYFIKACJI POWINNY BYĆ
DOSTOSOWANE DO UŻYTKU I ZABAWY PRZEZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.
KOMPLET ZABAWEK DLA PRZEDSZKOLAKÓW
LP.
1

2

3

ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)
Lalka: wykonana z miękkiej tkaniny, kolorowe ubranka, wypełnienie z tworzywa
syntetycznego, wysokość minimalna 50 cm. wraz z wózkiem spacerowym o
wymiarach dostosowanych do rozmiaru lalki.
( 5 różnych rodzajów lalek – różniących się kolorem lub wyglądem zewnętrznym)

ILOŚĆ/
SZT.
25

Samochód: wykonany z tworzywa sztucznego, o wymiarach 40 cm. długość/ 20 cm.
szerokość/ 15 cm wysokość (parametry minimalne), kolorowy, zawierający ruchome
elementy.
(5 różnych rodzajów samochodów np. wywrotka, straż pożarna, śmieciarka, dźwig itp.)

25

Klocki drewniane:
1. Klocki w kształcie prostokątów, 3 różne kolory, 50 szt./opak. (parametry
minimalne).
2. Klocki graficzne w kształcie kwadratów, 5 różnych kolorów, z nadrukiem w
postaci liter i cyfr), 50 szt./opak. (parametry minimalne).
3. Klocki w różnych kształtach, 5 różnych kolorów, 50 szt./opak. (parametry
minimalne)
4. Klocki w różnych kształtach, 5 różnych kolorów, z nadrukiem w różne
kolorowe wzory 50 szt./opak. (parametry minimalne).
5. Klocki w kształcie zwierząt, budynków, pojazdów itp., różne kolory, 30
szt./opak. (parametry minimalne).

25

(całość zamówienia 25 szt. po 5 szt. z każdego rodzaju)
(wymiary dostosowane do zabawy przez dzieci w wieku przedszkolnym)

1

KOMPLET ARTYKÓŁÓW PLASTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW

LP.

ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)

ILOŚĆ/
SZT.
50

1

Brystol różne kolory A4: ryza powinna zawierać 250 szt., 25 kolorów, minimum
150g/m2.

2

Brystol biały A4: ryza powinna zawierać 250 szt., minimum 150g/m2.

50

3

Papier kolorowy A4: ryza powinna zawierać 250 szt., 10 kolorów, minimum 80 g/m2

50

4

Bibuła: rożne kolory.(wym. minimum 50x70 cm), kolorystyka minimum 10 różnych
kolorów.

75

5

Dziurkacze ozdobne różne wzory: okrągłe wzory o różnorodnej tematyce, jeden

75

komplet powinien zawierać 15 różnych wzorów, wymiary wzoru 22mm. średnicy.
6

Nożyczki: klasyczne do ciecia papieru, bezpieczne dla dzieci z zaokrąglonymi
końcami.

50

7

Taśma samoprzylepna: przeźroczysta, bezbarwna, wymiary minimum 18 mm x 30 m.

50

8

Klej uniwersalny do papieru: bezbarwny, w sztyfcie, minimum 35 g./opakowanie.

150

9

Kredki 12 kolorów: ołówkowe, opak. 12 różnych kolorów o dł. minimum 17 cm.

100

10

Plastelina: opakowanie komplet 12 kolorów, po 1 pałeczce z każdego koloru.

75

11

Farby plakatowe: opakowanie 12 różnych kolorów w pojemnikach minimum 20 ml.

50

12
13

Farby akwarelowe: opakowanie 12 różnych kolorów w pojemnikach na podstawce.
Zestaw pędzli do malowania: opakowanie powinno zawierać 6 szt. pędzli o różnych
rozmiarach(okrągłe, płaskie), w zestawie kubek nie kapek i podkładka z tworzywa
sztucznego o wymiarach minimum 40 cm/60cm.

50
50

14

Tektura falista różne kolory: ryza powinna zawierać 50 szt., 5 kolorów, wymiary
minimalne 21 cm/29 cm.

50

2

