Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część nr 2 zabawki
pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów przedszkolnych utworzonych
w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Zestaw Nr 1 – zabawek niezbędnych do prowadzenia zajęć przedszkolnych w nowotworzonych
oddziałach
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

1

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie
oddziały przedszkolne z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

Liczba
zestawów
2
1

Razem:

L.p.

Nazwa produktu

1.

Zestaw kuchenny

2.

Warsztat z
narzędziami

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1
Zestaw umożliwia zabawę w gotowanie. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zestaw wykonany jest z płyty wiórowej o gr 18 mm w
tonacji brzozy. Fronty, blaty oraz aplikacje wykonane
są z kolorowej (np.: żółty, pomarańczowy, zielony),
lakierowanej płyty MDF.
Zestaw zawiera dwie uniwersalne szafeczki z
otwieranymi drzwiczkami. Każda z szafeczek może być
wykorzystana podczas zabawy jako np. piekarnik,
pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka. Na
drzwiczkach znajduje się okienko z plexi. Pierwsza
szafeczka posiada front np. w kolorze żółtym, 3
pokrętła, aplikację np.: w kształcie pomarańczowej fali
z boku szafki. Na blacie znajdują się co najmniej 2
palniki. Druga szafeczka posiada front np. w kolorze
zielonym, 3 pokrętła, 2 półeczki do przechowywania
przyborów kuchennych oraz zlewozmywak z kranem.
Do blatu przymocowany jest drewniany stelaż
(okienko) z kotarą oraz aplikacją z boku okienka np. w
kształcie kwiatka.
Wymiary ok.: dł. 1130 x gł. 360 x wys. 850 mm
Wysokość od podłoża do blatu ok.:445 mm
Warsztat z narzędziami wykonany z kolorowego
drewna. Elementy konstrukcyjne warsztatu mają
nawiercone otwory, które umożliwiają wkręcenie
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Jednostka
miary
sztuka

Ilość
sztuk
1

zestaw

1

3.

Toaletka z
lusterkiem

4.

Zestaw fryzjerski

5.

Zestaw lekarski

6.

Zestaw do sprzątania

7.

Akcesoria kuchenne

8.

Zestaw naczyń
śniadaniowych

9.

Zestaw naczyń

śrubek i nakrętek będących na wyposażeniu warsztatu.
Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Wymiary ok.: dł. 55 x gł. 28 x wys. 81 cm.
Zestaw wyposażony jest w minimum 38 dodatkowych
akcesoriów ( m.in.: wykonanych z plastiku bądź
drewna śrubek i nakrętek oraz wykonanej z drewna
piły, kątownika, śrubokręta, młotka, klucza
francuskiego).
Toaletka wykonana z płyty laminowanej w tonacji
brzozy. Lusterko przymocowane do aplikacji z płyty
MDF w kolorze np. czerwonym z ozdobną koroną w
kolorze np. żółtym. Lusterko pokryte bezpieczną folią.
Toaletka jest wyposażona w środkowej części w
szufladkę z kolorowym frontem np. żółtym oraz 2
otwarte półeczki po obu stronach. Poniżej znajduje się
wolna przestrzeń przeznaczona na siedzisko.
Wymiary ok.: 655 x 410 x 960 mm
Zestaw fryzjerski wykonany z plastyku. Zestaw składa
się minimum z 11 elementów. W skład zestawu
wchodzi np.: suszarka, lokówka, lusterko, szczotka,
przybory kosmetyczne np. perfumy, lakiery do
paznokci, pomadka oraz przybory fryzjerskie np. spinki
do włosów. Do działania suszarki i lokówki wymagane 2
baterie AAA i 3 baterie AA - brak w zestawie.
Wymiary od 14 x 14 do 6 x 2 cm
Zestaw medyczny zawiera lekarską torbę z miękkiego
materiału, która mieści wszystkie pozostałe elementy
zestawu. W zestawie minimum 6 elementów np.:
stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z pompką,
otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka,
opatrunek i torebka lekarska. Za pomocą stetoskopu
można usłyszeć bicie serca.
Długość poszczególnych elementów od 5 do 35 cm.
Wózek zawierający akcesoria do sprzątania. Wymiary
wózka ok.30 x 40 x 60 cm
W skład zestawu oprócz wózka wchodzi minimum 5
elementów np.: mop, szczotka, wiaderko, miska,
szczotka z szufelką, pojemnik na detergent.
Zestaw kolorowych przyborów kuchennych, w skład
którego wchodzi m.in.: rondel, patelnia, garnek z
pokrywką, sitko, łyżka, łopatka do mieszania potraw.
Długość poszczególnych elementów do 18 cm
Kolorowy zestaw naczyń i sztućców - śniadaniowy dla
minimum 2 osób. W skład zestawu wchodzą m.in.: 2
szklanki, 2 kubki, 2 spodki, 2 talerze, 2 noże, 3 łyżeczki,
w tym jedna do cukierniczki, solniczka, pieprzniczka,
dzbanek do herbaty, dzbanuszek na śmietankę,
cukierniczka.
Wysokość poszczególnych elementów do 15 cm.
Kolorowy zestaw naczyń i sztućców obiadowy dla
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10.

Sprzęt kuchenny

11.

Zestaw sałatkowy

12.

Zestaw do pieczenia

13.

Zestaw owoców

14.

Zestaw produktów
spożywczych

15.

Pieczywo

16.

Wózek spacerowy z
koszykiem

17.

Wózek głęboki z
nosidełkiem

18.

Lalka typu „Dzidziuś”

minimum 4 osób. W skład zestawu wchodzą: 4
widelce, 4 noże, 4 łyżki, 4 kubki lub szklanki, 4 głębokie
talerzyki, 4 płaskie talerzyki, 1 garnuszek lub miska lub
rondelek.
Długość poszczególnych elementów do 25 cm.
Kolorowy zestaw kuchennych sprzętów. Zestaw
zawiera 3 elementy np.: ekspres do kawy, blender i
mikser.
Wymagane 6 baterii AA (zawarte w zestawie).
Wysokość poszczególnych sprzętów ok. 20 cm.
Zestaw wykonany z drewna i kolorowego filcu.
Produkty wchodzące w skład zestawu umożliwiają
podczas zabawy przygotowanie sałatki. W skład
zestawu wchodzą: wykonane z drewna: 2 butelki np.
na oliwę i ocet, pojemnik na przyprawy, łyżka, widelec,
misa oraz minimum 30 produktów spożywczych
(drewnianych lub z filcu pokrojonych warzyw np.: liście
sałaty, plasterki pomidora, ogórka, cebuli, papryki,
marchewki).
Wymiary poszczególnych elementów do 11 x 11 cm.
W skład zestawu wchodzi minimum: wałek, blacha, 3
foremki do wycinania ciastek.
Wymiary poszczególnych elementów do 20 x 12 cm.
Zestaw wykonanych z drewna owoców wraz z nożem.
Zestaw zawiera minimum 6 owoców, które można
przekroić na pół. Połówki owoców łączone na rzepy
lub magnesy.
Wymiary poszczególnych elementów do 10 x 2 cm.
Zestaw produktów spożywczych wykonanych z
tworzywa sztucznego składających się z minimum 48
elementów.
Długość poszczególnych elementów od 8 do 12 cm.
Zestaw pieczywa składający się minimum z 7
elementów np. kromki chleba, bułeczki, rogaliki.
Długość poszczególnych elementów wchodzących w
skład zestawu ok. 11 cm.
Wózek spacerowy dla lalki. Wózek wyposażony jest w
kosz/bagażnik, daszek i pasy bezpieczeństwa. Kosz
siedzisko i daszek wykonane z materiału.
Wymiary wózka ok.: 48 x 33 x 53 cm.
Wózek głęboki typu gondola dla lalek. Gondola
wyciągana może służyć jako nosidełko. Wózek
wyposażony jest w kosz/bagażnik. Daszek opuszczany.
Wymiary wózka ok.: 62 x 37 x 66 cm.
Lalka, która wydaje prawdziwe odgłosy (płacze, śmieje
się, mówi np.: mama) i rusza ustami jeśli ma w nich
butelkę.
Ubrana w czapeczkę, spodenki i bluzeczkę lub pajacyk.
Lalka wyposażona w imitację butelki do karmienia i
smoczek. Oczy lalki są zamykane. Długość ok.: 45 cm
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19.

Lalka w ubranku

20.

Lalka typu Bobas

21.

Zestaw kolejka z
torem i akcesoriami

22.

Zestaw pojazdów

23.

Helikopter
ratunkowy

24.

Helikopter policyjny

25.

Samolot pasażerski

26.

Śmieciarka

27.

Samochód wywrotka

28.

Samochód
betoniarka

Lalka w ubranku z długimi włosami.
Lalka wydaje odgłosy.
Długość ok.: 30 cm.
Lalka typu Bobas wydaje odgłosy. Po naciśnięciu
brzuszka wypowiada np.: "mama", "tata", "papa",
pojękuje, płacze.
Lalka ubrana w czapeczkę, bluzeczkę oraz spodenki lub
pajacyk/śpioszki.
Długość ok.: 41 cm
Estetycznie wykonany tor kolejkowy i akcesoria do
zabawy. Zestaw zawiera minimum 61 elementów, są
to np: tor wykonany z drewna, odlana z tworzywa góra
z tunelem, ludziki, zwierzęta (konie, kurczak, świnka,
krowa), młyn, stajnia, obora pozwalają na
uatrakcyjnienie trasy pociągu.
Wymiary po złożeniu ok.: 122 x 82 cm
Zestaw lekkich i wygodnych w trzymaniu kolorowych
pojazdów, które doskonale nadają się do zabawy na
kolanach,
np.
podczas
raczkowania.
Kółka
samochodzików są wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego, które umożliwia płynne
poruszanie się po każdej powierzchni.
Pojazdy zapakowane są w plastikowy pojemnik z
przykrywką.
W skład zestawu wchodzi 36 różnych modeli pojazdów
(m.in.: betoniarka, samolot, traktor, koparka,
samochód dostawczy, samochód wyścigowy itp.).
Długość poszczególnych pojazdów wchodzących w
skład zestawu ok. 10 cm.
Helikopter ratunkowy wykonany z kolorowego
tworzywa sztucznego, 3 figurki ludzików i nosze
ratownicze na kółkach.
Helikopter z tyłu otwierany.
Długość helikoptera ok. 30 cm.
Helikopter policyjny wykonany z kolorowego tworzywa
sztucznego, 2 figurki pilotów i samochodzik policyjny.
Helikopter z tyłu otwierany.
Długość helikoptera ok. 26 cm.
Samolot pasażerski wykonany z kolorowego tworzywa
sztucznego i 2 figurki pilotów.
Długość samolotu ok. 30 cm.
Śmieciarka wykonana z kolorowego tworzywa
sztucznego, 1 figurka kierowcy i kosz na śmieci na
kółkach.
Długość samochodu ok. 26 cm.
Samochód wywrotka wykonany z kolorowego
tworzywa sztucznego, 1 figurka kierowcy.
Długość samochodu ok. 26 cm.
Samochód betoniarka wykonany z kolorowego
tworzywa sztucznego, 1 figurka kierowcy.
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29.

Samochód straży
pożarnej

30.

Ambulans

31.

Samochód policyjny

32.

Samochód z naczepą
typu sorter

33.

Sensoryczne klocki

34.

Klocki typu Clics

35.

Klocki typu
Magformers

36.

Puzzle - wiosna

Długość samochodu ok. 26 cm.
Pojazd straży pożarnej wykonany z kolorowego
tworzywa sztucznego wyposażony w wysuwaną
drabinę strażacką, 2 figurki strażaków.
Długość samochodu ok. 35 cm.
Pojazd ambulans wykonany z kolorowego tworzywa
sztucznego. 2 figurki ratowników i nosze ratownicze na
kółkach.
Długość pojazdu ok. 28 cm.
Samochód policyjny wykonany z kolorowego tworzywa
sztucznego. 2 figurki policjantów.
Długość pojazdu ok. 28 cm.
Samochód z naczepą typu sorter wykonany z
kolorowego tworzywa sztucznego. Naczepa
wyposażona w klapę, która posiada minimum 3 otwory
np. w kształcie figur geometrycznych. Do samochodu
dołączone 2 figurki kierowców.
Długość pojazdu ok. 25 cm.
W zestawie znajduje się 16 drewnianych klocków,
które mają kolorowe okienka wykonane z akrylu. A w
środku np.: koraliki, kolorowy piasek i wodę z
brokatem. Klocki są w 4 różnych kształtach: półkole,
kwadrat, trójkąt i prostokąt. Zestaw klocków składający
się z minimum 16 klocków.
Wymiary klocków: trójkąt ok. 14 x 3,5 x 12 cm, półkole
ok. 14 x 3,5 x 7 cm • kwadrat ok. 7 x 3,5 x 7 cm,
prostokąt ok. 14 x 3,5 x 7 cm.
Zestaw klocków typu Clics, które dają możliwość
budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych
konstrukcji. Są wykonane z polipropylenu, bezpieczne,
wytrzymałe.
Do zestawu dołączono instrukcje budowy.
Wymiar klocka ok. 5 x 5 cm
Zestaw zawiera minimum: 513 klocków CLICS.
W skład zestawu wchodzi również minimum 63
akcesoria np.: osie, piramidki, klocki w kształcie oczu,
klocki światło żółte, czerwone, fronty samochodu, tył
samochodu, koła, złączki oraz kolorowa obrazkowa
instrukcja. 10 dodatkowych planów budowy formatu
A4. Wymiary pudełka ok.: 39,4 x 28,7 x 28,9 cm
Zestaw klocków w kształcie figur geometrycznych z
wbudowanymi magnesami neodymowymi. Za pomocą
klocków można zbudować trójwymiarowe budowle.
Zestawy różnią się ilością elementów i zawartością
(różne kształty). Niektóre zestawy zawierają koła,
dzięki którym można zbudować również pojazdy.
Wymiary elementów od 5,5 do 7 cm.
Zestaw składa się z minimum 46 elementów np.:
12 trójkątów, 24 kwadratów, 2 sześciokątów, 8 kół.
Puzzle składające się z 16 elementów i podstawy,
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37.

Puzzle - lato

38.

Puzzle - jesień

39.

Puzzle - zima

40.

Zestaw układanek
typu nakładka

41.

Układanka typu
nakładka

42.

Puzzle kostkowe

43.

Zestaw
konstrukcyjny

wykonane z drewna. Z drewnianych elementów dzieci
mogą ułożyć kolorowy obrazek przedstawiający daną
porę roku.
Wymiary podstawy ok. 28 x 28 x 0,7 cm
Wymiary poszczególnych elementów dostosowane
wielkością do podstawy ok. 6 x 6 cm.
Puzzle składające się z 16 elementów i podstawy,
wykonane z drewna. Z drewnianych elementów dzieci
mogą ułożyć kolorowy obrazek przedstawiający daną
porę roku.
Wymiary podstawy ok. 28 x 28 x 0,7 cm
Wymiary poszczególnych elementów dostosowane
wielkością do podstawy ok. 6 x 6 cm.
Puzzle składające się z 16 elementów i podstawy,
wykonane z drewna. Z drewnianych elementów dzieci
mogą ułożyć kolorowy obrazek przedstawiający daną
porę roku.
Wymiary podstawy ok. 28 x 28 x 0,7 cm
Wymiary poszczególnych elementów dostosowane
wielkością do podstawy ok. 6 x 6 cm.
Puzzle składające się z 16 elementów i podstawy,
wykonane z drewna. Z drewnianych elementów dzieci
mogą ułożyć kolorowy obrazek przedstawiający daną
porę roku.
Wymiary podstawy ok. 28 x 28 x 0,7 cm
Wymiary poszczególnych elementów dostosowane
wielkością do podstawy ok. 6 x 6 cm.
Zestaw kolorowych układanek wykonanych z litego
drewna w 3D z wizerunkami zwierzątek.
Zestaw zawiera 3 układanki. Każda układanka składa się
z podstawy i elementów.
Wymiary podstawy ok.: 20 x 20 cm.
Układanka typu nakładka wykonana z drewna.
Podstawa układanki wyposażona w ok. 6-8 otworów w
różnych kształtach. W otwory układa się poszczególne
elementy układanki np.: zwierzątka, pojazdy,
wchodzące w skład zestawu.
Zestaw składa się z 8 elementów i podstawy.
Wymiary podstawy ok.: 29,5 x 24,5 x 2 cm.
Puzzle kostkowe. Ćwiczą koordynację wzrokoworuchową oraz spostrzegawczość.
Puzzle składają się z 12 kostek o wymiarach ok.: 6 x 6 x
6 cm. Z klocków można ułożyć 12 różnych wzorów np.
zwierząt.
Klocki i elementy wchodzące w skład zestawu
wykonane z miękkiego, niełamliwego tworzywa
sztucznego o zaokrąglonych brzegach. W skład
zestawu wchodzi minimum 80 elementów tj.: różne
typy wkrętów, nakrętek, śrub oraz podkładek, które
muszą dopasować do właściwych narzędzi, aby móc
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44.

Bujak

włożyć je w nagwintowane otwory tabliczek.
Wymiary opakowania ok.: 27,5 x 5 x 27,5 cm.
Bujak w kształcie np.: banana, kotka, konika, ślimaka,
przeznaczony do zabaw i odpoczynku dla dzieci w
wieku od 3 lat. Pokrycie bujaka wykonane z trwałej
kolorowej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w
czystości.
Wymiary ok.: 70 x 30 x 55 cm
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