Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr MGZO.272.5.2017.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn.: Dostawa materiałów biurowych i plastycznych do oddziałów przedszkolnych utworzonych
w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – część nr 1
Zestaw Nr 1 – materiałów biurowych i plastycznych 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

2

Liczba
zestawów
2
1

Razem:

L.p.
1.
2.

Nazwa produktu
Zestaw klejów w
sztyfcie
Klej
poj. 1000 g

3.

Papier ksero

4.

Zestaw plasteliny

5.

Ciastolina zestaw 4
kolory

6.

Kółka do origami

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1
Klej w sztyfcie, 15 g, w zestawie 24 sztuki

3

Jednostka
miary
zestaw

Ilość
2

Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i
nietoksyczny. Klei większość porowatych
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także
drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi się
przezroczysty.
• poj. 1000 g

sztuka

2

Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Duży zestaw plasteliny. Waga minimum 2,8 kg
• minimum 12 kolorów po minimum 15 szt.
Zestaw czterech kolorów ciastoliny w pojemnikach.
Miękka masa plastyczna, łatwo poddająca się
modelowaniu, włożona do tuby - nie wysycha i
długo pozostaje świeża.
Pojemność minimalna 4 x 130 g
UWAGA: Każdy z zestawów zawiera inne kolory
Kółka do origami. Różne kolory i wymiary.
Zestaw zawiera minimum:
• 800 szt. o śr. 10 mm
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7.

Farby
zestaw 6 szt.

8.

Farby perłowe
zestaw 6 szt.

9.

Zestaw papieru
wycinankowego

10.

Krepina

11.

Papier kolorowy

12.

Tace artystyczne

13.

Zestaw farb do
malowania palcami

14.

Brystol kolorowy

• 600 szt. o śr. 15 mm
• 500 szt. o śr. 20 mm
• 300 szt. o śr. 30 mm
• po 100 szt. o śr. 48, 57, 80 i 100 mm
Farby tempera do pracy w przedszkolu, łatwo
rozprowadzają się i dobrze kryją. Farby na bazie
wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i
ubrania.
• 6 sztuk, każda sztuka inny kolor
• poj. 1000 ml
Farba wodoodporna, która daje efekt perłowego
lakieru.
• 6 szt. każda sztuka inny kolor
• poj. Minimum 80 ml
Papier wycinankowy nabłyszczany
Zestaw zawiera minimum:
• 200 arkuszy
• 10 kolorów
• 115 g/m2
Paski krepiny
Zestaw zawiera minimum:
• 10 szt. krepiny
• minimum 8 kolorów
• wym. 5 x 50 cm.
Zestaw papierów kolorowych, rysunkowych
Zestaw zawiera minimum:
papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2
papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 100 szt., 115 g/m2
brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2
brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2
Kolorowe podkładki chroniące powierzchnię przed
zabrudzeniem, farbami, klejem, itp. Wykonane z
tworzywa sztucznego.
• 12 szt.
• wym. minimalne ok. 24 x 20,5 x 1,5 cm
Farby o doskonałych własnościach kryjących.
Konsystencja umożliwia malowanie palcami bez
użycia wody. Do produkcji użyto bezpiecznych
składników nie powodujących uczuleń i trwałych
zabrudzeń. Farby o właściwościach kryjących i
doskonałej przyczepności do papieru, kartonu,
drewna itp.
certyfikat bezpieczeństwa ASTM D4236.
Zestaw zawiera minimum:
• 6 sztuk (każda sztuka inny kolor) x 100 ml
Kolorowy brystol, format A4
Zestaw zawiera minimum:
• 250 arkuszy,
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15.

Zestaw pędzli

16.

Kredki woskowe

17.

Dziurkacze duże

18.

Zestaw różnorodnych
przyborów plastycznych

19.

Kwadraty do origami

• 25 kolorów,
• 300 g/m2
Różne rodzaje pędzli o różnych rozmiarach.
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować
pędzel do malowania małych i dużych powierzchni.
Min. 15 sztuk
Kredki w kształcie trójkąta w intensywnych
kolorach, wygodne w użyciu. Idealne do malowania
dużych powierzchni oraz malowania techniką
frottage.
Zestaw zawiera minimum:
• 10 sztuk kredek, każda inny kolor,
• wym. ok. 4,5 cm, grubość 0,8 cm.
Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów
np.: gwiazdki, choinki, serca, kwiatka.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych - pojedynczo lub do tworzenia
złożonych wzorów. Nadają się także do wycinania
wzorów z folii piankowej.
• po 2 szt. z każdego rodzaju
• wym. elem. wyciętego ok. 2,5 cm
• wym. dziurkacza ok. 7,5 x 4,5 x 5,5 cm
Zestaw różnorodnych przyborów plastycznych do
prac artystycznych w przedszkolu, składający się ze
z minimum 100 elementów np.:
• 2 szt. filcu (10 x 15 cm),
• 2 szt. kartonu holograficznego (14 x 17 cm),
• 5 szt. folii metalizowanej (19 x 24 cm),
• 4 szt. kartonu falistego (25 x 35 cm),
• 3 szt. kartonu falistego (17,5 x 25 cm),
• 33 szt. papieru i brystolu kolorowego (25 x 35 cm,
130, 220 i 300 g/m2),
• 4 szt. papieru i brystolu np. złotego i srebrnego
(17,5 x 25 cm, 130, 220 i 300 g/m2),
• 1 szt. tektury falistej - tęcza (25 x 35 cm),
• 10 szt. papieru transparentnego (23 x 33 cm, 42
g/m2),
• 5 szt. kartonu np. w prążki i kropki (17,5 x 25 cm,
300 g/m2),
• 1 szt. kartonu np. w gwiazdki (25 x 35 cm, 300
g/m2),
• 20 szt. naklejanych oczek,
• 10 szt. drucików,
• akcesoriów i propozycji wykonania ozdób.
Duży zestaw kwadratów kartonowych w różnych
kolorach i rozmiarach.
Zestaw zawiera minimum:
• po 100 szt. kwadratów o dł. Boku 200, 150, 120,
100, 80, i 60 mm
• po 500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kreda do malowania po
betonie

Druciki kolorowe

Zestaw kredek

Nożyczki

Brokat w żelu

Pastele suche

Bibuła karbowana
kolorowa

Różnokolorowe kredy dobrej jakości w poręcznym
wiaderku do przechowywania. Łatwo zmywalne za
pomocą wody.
Zestaw zawiera minimum:
• 50 sztuk kredy w 6 kolorach
Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których
można formować i przyklejać bezpośrednio do
kartonu.
Zestaw zawiera minimum:
• 50 szt.
• różne kolory
• wym. 0,9 x 30 cm
Kredki – zestaw dla grupy przedszkolnej.
Pakowane zbiorczo w kartonik. Każdy kolor
pakowany w osobnej torebce strunowej.
Zestaw zawiera minimum:
• 12 kolorów po 25 sztuk kredek
• dł. 8 cm
• śr. 0,7 cm
Nożyczki przedszkolne
Zestaw zawiera minimum:
• 10 szt. nożyczek dla dzieci w wieku
przedszkolnym,
• wym. 14 cm
• okrągłe końcówki
Zestaw zawiera minimum 4 sztuki brokatu w żelu,
każdy inny kolor,
min. 4 x 20 g
Pastele w różnych kolorach. Można łatwo ze sobą
mieszać, stosować na mokro i na sucho.
Posiadają certyfikaty zgodności z normą EN-71 i
atesty.
Zestaw zawiera minimum:
• 24 sztuki pasteli, każda sztuka inny kolor,
• wym. ok.: 1 x 1 x 6,6 cm.
Bibuła karbowana kolorowa.
Zestaw zawiera minimum:
• 10 kolorów,
• 15 szt. bibuły,
• wym. 200 x 50 cm.
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Zestaw Nr 2 – materiałów biurowych i plastycznych niezbędnych do prowadzenia specjalistycznych zajęć
dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

1

Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

1

2

Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Gościszewie
Gościszewo 75; 82-400 Sztum

1

3

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum

1

Razem:

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero

2.

Papier kolorowy

3.

Zestaw kredek

4.

Pastele suche

5.

Bibuła karbowana
kolorowa

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw papierów kolorowych, rysunkowych
Zestaw zawiera minimum:
papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2
papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 100 szt., 115 g/m2
brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2
brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2
Kredki – zestaw dla grupy przedszkolnej.
Pakowane w pudełko/kartonik z przegródkami.
Każdy kolor pakowany w osobnej torebce
strunowej.
Zestaw zawiera minimum:
• 12 kolorów po 6 sztuk kredek
• dł. 8 cm
• śr. 0,7 cm
Pastele w różnych kolorach. Można łatwo ze sobą
mieszać, stosować na mokro i na sucho. Posiadają
certyfikaty zgodności z normą EN-71 i atesty.
Zestaw zawiera minimum:
• 12 sztuk pasteli, każda sztuka inny kolor,
• wym. ok.: 1 x 1 x 6,6 cm.
Bibuła karbowana kolorowa.
Zestaw zawiera minimum:
• 10 kolorów,
• 15 szt. bibuły,
• wym. 200 x 50 cm.
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6.
7.

Klej w sztyfcie
Ciastolina zestaw 4
kolory

8.

Farby zestaw 6 szt.

9.

Zestaw pędzli

Klej w sztyfcie, 15 g, w zestawie 5 sztuk
Zestaw czterech kolorów ciastoliny w pojemnikach.
Miękka masa plastyczna, łatwo poddająca się
modelowaniu, włożona do tuby - nie wysycha i
długo pozostaje świeża.
Pojemność minimalna 4 x 130 g
UWAGA: Każdy z zestawów zawiera inne kolory
Farby tempera do pracy w przedszkolu, łatwo
rozprowadzają się i dobrze kryją. Farby na bazie
wody, dzięki czemu łatwo zmywają się z rąk i
ubrania.
• 6 sztuk, każda sztuka inny kolor
• poj. 500 ml
Różne rodzaje pędzli o różnych rozmiarach.
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować
pędzel do malowania małych i dużych powierzchni.
Min. 15 sztuk
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Zestaw Nr 3 – materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

1

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
Ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum pok. 46 (piętro II)

1

L.p.

Nazwa produktu

1

Papier ksero

2.

Segregator

3.

Segregator

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr 1
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Segregator w kolorze granatowym:
• wykonany z tektury pokrytej folią
polipropylenową o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Segregator w kolorze ciemnozielonym:
• wykonany z tektury pokrytej folią
polipropylenową o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,

Jednostka
miary
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zakreślacz

Cienkopis

Długopis żelowy

Długopis automatyczny
z cienką końcówką

Linijka 30 cm

Kołozeszyt A5 100k.
kratka miękka oprawa

Zakładki indeksujące

Klips archiwizacyjny

• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Zakreślacz do znaczenia tekstu na papierze, w
książce, na kserokopiach i wydrukach
atramentowych/laserowych.
Nierozmazujący się tusz.
Końcówka ścięta chroniona klipsem.
Grubość linii pisania ok.: 1-5 mm
Długość linii pisania ok.: 250m
W zestawie minimum 4 sztuki – różne kolory.
Cienkopis z plastikową końcówką.
Tusz odporny na wysychanie.
Wentylowana skuwka.
Grubość linii ok.: 0,4 mm.
W zestawie 15 sztuk (5 x zielony, 5 x czerwony, 5 x
czarny).
Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem.
Gumowany uchwyt i klips w kolorze tuszu.
Przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować
stopień zużycia tuszu.
Tusz pigmentowy niebieski, wodoodporny, bez
zawartości kwasu – nietoksyczny.
Grubość linii pisania: 0,25-0,3 mm
Długość linii pisania: do 400 m
Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem w
kolorze niebieskim.
Gumowany uchwyt i klips w kolorze tuszu.
Grubość linii pisania: 0,25-0,3 mm
Długość linii pisania: do 400 m
Linijka 30 cm wykonana z przezroczystego
polistyrenu o optymalnej giętkości.
Dokładność wykonania skali.
Zaokrąglone rogi.
Trwałe, nieścieralne podziałki.
Kołozeszyt A5 100 kartek w miękkiej oprawie.
Liniatura: kratka.
Perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca wyrywanie
kartek. Otwory do segregatora.
Podwójna spirala wkęcona po dłuższym boku.
Zakładki indeksujące wykonane z folii. Można je
wielokrotne odrywać i przyklejać.
Rozmiar ok.: 45 mm x 12 mm
Kolor: neonowy np. żółty, zielony, pomarańczowy,
Ilość minimum 5 x 20 szt./4 x 25 szt.
Dwuczęściowy plastikowy klips przeznaczony do
archiwizacji dokumentów. Umożliwia szybkie i łatwe
przeniesienie dokumentów z segregatora. Ułatwia
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Pudło archiwizacyjne

Papier wizytówkowy
A4/20 biały

Skoroszyt tekturowy
oczko połówka 1/2*50*
Teczka A4 z gumką

Dziurkacz

Zszywacz

Kostka papierowa
nieklejona kolorowa

19.

Organizer do szuflady

20.

Zestaw 3 półek
metalowych na
dokumenty

21.

Nożyczki

korzystanie z dokumentów zarchiwizowanych w
pudełkach na akta.
Karton (pudło) wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność: ok. 1200 kartek - mieści
segregator, składany, umożliwia stawianie na
krótszym lub dłuższym boku, 5 ścian opisowych,
Posiada 4 otwory: dwa ułatwiają wyjmowanie
dociążonego pudełka z pudła zbiorczego
kolejne dwa pozwalają na wkładanie/wyjmowanie
zawartości bez konieczności zdejmowania pudełka.
Rozmiar ok.298x120x340.
tłoczony karton o gramaturze 230g z fakturą
przeznaczony do samodzielnego wykonywania
wizytówek, zaproszeń etc. do drukarek
atramentowych i laserowych; opakowanie 20 ark.
A4; kolor biały
Skoroszyt tekturowy, połówka-oczko; do
dokumentów w formacie A4
wykonana z preszpanu powlekanego woskiem o
gramaturze 390g/m2
3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką chroniącą
zawartość przed wysunięciem,
gumka dociskająca w kolorze teczki;
Ergonomiczny dziurkacz z prowadnicą.
Metalowy mechanizm, metalowa obudowa
Posiada ogranicznik formatu: A4, US, A5, A6, 888
Średnica dziurki: 5,5 mm
Odstęp między dziurkami 80 mm
Dziurkuje minimum 25 kartek
10 lat gwarancji
Metalowy mechanizm i ramię.
Metalowy element podający zszywki.
Antypoślizgowy spód.
Możliwość zszywania "na zewnątrz"
Głębokość wsunięcia kartki : 50 mm
Pojemność : 120 lub 150 zszywek
Zszywacz na zszywki : 24/6 i 26/6
Zszywa jednorazowo 25 kartek
10 lat gwarancji
Nieklejone karteczki do wykorzystania jako wkład
do pojemników lub samodzielnie
kolor: mix kolorów, wymiary: 85x85mm
wysokość: 40mm
Przybornik biurowy.
Możliwość umieszczenia w szufladzie.
Organizer biurowy – moduł 3 półkowy na
dokumenty A4 ze stelażem, z siatki w kolorze
czarnym. Wymiary ok.: wysokość 260 mm,
szerokość 300 mm, głębokość 360 mm
Nożyczki z ostrzem wykonanym z hartowanej
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22.
23.

24.
25.

Taśma pakowa
przezroczysta
Taśma z dyspenserem

Pinezki tablicowe
kolorowe
Deska z klipem

nierdzewnej stali; rączki nożyczek wykonane są z
wytrzymałego tworzywa sztucznego, z miękkim
gumowanym uchwytem; ostre końcówki nożyczek;
rozmiar: min.20,5 cm.
Taśma pakowa przeźroczysta;
wymiary ok. 48mmx50m
Taśma przezroczysta z dyspenserem
o wymiarach ok. 19x7,5
Pinezki kolorowe do tablic korkowych.
50 sztuk w opakowaniu
Deska z klipem jest sztywną podkładką do pisania,
wyposażoną w sprężysty mechanizm zaciskowy
służący do utrzymywania kartek papieru
nieruchomo na klipie.
Format: A4
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