Załącznik C do SIWZ
Część III - Zabawki, materiały edukacyjne, wyposażenie

LP

Nazwa
siedzisko duże

1
2 siedzisko małe
siedzisko
3
bujak
4
5 Magiczny dywan
Zestaw materiałów dla nauczania
6
7 kocyki
8 wózek dla 6 dzieci
9 mop z wiadrem
10 wózek do sprzątania
zestaw do sprzątania (szczotka do
11 zamiatania +szufelka)
12 kubeczki małe
13 podnóżki - podesty dziecięce
14 szczotki do zębów
15 pojemnik na mydło w płynie

pojemnik na ręczniki papierowe
16
kącik manipulacyjno-sensoryczny
17
18
19
20
21

jeździ motorek
jeździ quad
Zabawka kontrastowa
zabawka kontrastowa
Dywanik piankowy

22
23 grzechotka
24 Nakładana żabka
Zabawka miekka żyrafka
25
26 marakasy
27 Zabawka- zestaw muzyczny
zabawka - wieża
28
29 wózek-pchacz dla lalek
30 zabawka pchacz
centrum zabaw i rozwoju aktywności

31
32 wózek dla lalki typu spacerówka
wózek dla lalki głęboki
33
lalki-bobas
34
tunel-gąsienica
35
36 stolik edukacyjny
37 śliniaki
krzesełka do kącików zabaw
38
39 zestaw pianek malucha
maty z pianki
40
piankowe kojce z materacem
41

ilość (szt.)
Opis
Siedziska z pianki na drewnianym stelażu. Pokryte tkaniną trudnopalną. wym. min . 120 cm x 60 cm x 40
2
cm.
2
Siedziska z pianki na drewnianym stelażu. Pokryte tkaniną trudnopalną. wym. Min. 40 x 40 x 120 cm
Siedzisko obszyte tkaniną bawełnianą, wypełnione paskami pianki poliuretanowej. wym. Min. 147 x 180
2
x 20 cm
bujaki o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji .Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do
6
utrzymania w czystości. wym. Około 70 x 30 x 60 cm
interaktywny projektor przeznaczony do edukacji, rozrywki i rehabilitacji.
1
zestaw materiałów do nauczania, dobrany odpowiednio do wieku dzieci, poszerzający ich indywidualny
1
rozwój.
45
kocyk min. wymiar 80x100 cm
2
Wózek spacerowy dla 6 dzieci + baldachim
2
mop i wiadro
2
Wózek do sprzątania dwuwiadrowy chromowany, 2 wiadra 20 l, prasa do mopów, koszyk metalowy
zestaw do sprzątania (szczotka do zamiatania +szufelka)
2
20
róznokolorowe kubeczki plastikowe.
30
antypoślizgowe podnóżki dla dzieci.
100
szczoteczki dla dzieci, posiadające zaokrąglone, miękkie włosie
Dozownik mydła w płynie,pojemność zbiornika 400 ml,mydło uzupełniane z kanistra,dostępny w kolorze
białym,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
8
– zamykany na kluczyk
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe. Pojemność urządzenia wynosi do 250 sztuk ręczników.
8
Zamykany na kluczyk.
Dwuczęściowe kąciki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki,• wym. elem. Minimalna do (szer. x
1
wys.): 130 x 90 cm
1
Dwukołowe jeździki dla najmłodszych,
1
Czterokołowe jeździki dla najmłodszych,
1
wykonane jest z pianki obszytej tkaniną
2
Różnego rodzaju faktury
Dywan dla najmłodszych, wykonany z miękkiej pianki, która jest łatwa do czyszczenia, wodoodporna i
3
wolna od ftalanów,• wym. Około 220 x 140 cm
2
Wykonane z drewna i tworzywa sztucznego
2
Zabawka wykonana z drewna i tworzywa sztucznego.
Wykonana jest z tkaniny miękkiej w dotyku, która kryje folię wydającą charakterystyczny szelest,
2
przykuwający uwagę każdego dziecka. • wym. 24 x 19 cm
3
Marakasy wykonane z tworzywa sztucznego
2
Zabawka wykonana z drewna i tworzywa sztucznego.
10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 12
10). Można z nich układać wieże, ciągi, chować jeden w drugi
2
Klasyczne wózki-pchacze
1
Klasyczne wózki-pchacze
Zawiera m. in. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i drzwiczki, lusterko, pianino, zjeżdżalnię dla
kuleczek. Dodatkowo w domku znajduje się zdejmowany panel interaktywny (obracająca się piłeczka,
bezpieczne lusterko, ruchome, klikające i barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z
cyframi od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia natężenia
1
dźwięku), wym. otwartego kącika do 130 x 70 x 70 cm
1
wózek dla lalek spacerówka na czterech kołach z koszyczkiem na zakupy.
Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem". Wykonany z dobrej jakości
1
materiałów.
Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów,Posiada ruchome ręce, nogi i głowę oraz zdejmowane
3
ubranko,wys. 30 cm
Tunel-gąsienica złożony z 4 modułów, w tym głowy i ogona,Gąsienica może być przedłużana za pomocą
1
dodatkowych modułów. • wym. Do 220 x 100 x 110 cm
2
Stolik wykonany jest z bezpiecznego plastiku, który łatwo utrzymać w czystości.
60
Śliniak wykonany z wysokiej jakości bawełny frotte,wym. 22 x 28 cm • śr. na szyję 9 cm
Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego.Powierzchnia z tworzywa jest odporna na zarysowania,
zabrudzenia i wilgoć.Spełnia normy dotyczące zabawek. • dostępne w rozmiarach 1-4 • 5 kolorów • od 3
2
lat
1
Zestaw pianek
Maty z pianki o gr. 2 cm obszyte tkaniną trudnopalną. Dodatkowe elementy wypełnione puchem lub
2
granulatem.
Materace wykonane z pianki pokryte łatwą do utrzymania w czystości tkaniną PCV, wolną od ftalanów.
2
Poszczególne elementy mogą być łączone za pomocą rzepów.

