
Załącznik nr 8.2 do SIWZ

na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w ramach 

projektu "Przedszkole Marzeń" dofinansowanego w ramach RPO WP Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020

                         Dostawa i montaż wyposażenia sal Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu "Przedszkole Marzeń" 

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM. MINIMALNE WYMAGANIA

1 Obrus plamoodporny 20 szt.
Obrus żakardowy w kolorze białym, gładki prostokątny o wym.: szer.120 cm dł. 140 cm (10 szt) i 

szer.140 ,dł. 160 cm ( 10 sztuk)

2 Serwetniki ceramiczne 12 szt. Serwetnik wypalany metodą tradycyjną biały o wys. 8 cm (+/-0,5cm)

3 Wieszak stojący ubraniowy drewniany 8 szt. 
Wieszak wykonany w całości z drewna w kolorze olchy, ze stojakiem na parasole o wym. Wys. 

185 cm(+/-3cm), szer. 55 cm (+/-3cm).

4 Termometr elektroniczny 2 szt. 
Termometr elektroniczny na baterie, bezdotykowy, o zakresie pomiaru temperatury ciała 34 - 42,2 

° C czas pomiaru do 5 s

5 Kamizelki odblaskowe 116 szt. 

Lekkie nylonowe kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym (58szt.) i w kolorze pomarańczowym 

(58szt.) z min. dwoma poziomymi pasami odblaskowymi na całej szerokości w małym rozmiarze, 

zakładane przez głowę z gumkami po bokach. (szer. i wys. ok.45cm)

6 Tusz zestaw czarny+ kolor 2 szt. Pojemniki tuszu w kolorze czarnym i kolorowym do drukarki HP Deskjet 2050A

7 Koszulki z nadrukiem 116 szt. 

Koszulki T- shirt bawełniane z nadrukiem: Przedszkole w Pysznicy (z przodu koszulki  litery o 

wym. wys.3cm,  z tyłu koszulki litery  o wym. wys. 5 cm)  koszulki jednokolorowe w kolorze 

jasnym zielonym o rozmiarach: 58 sztuk na dzieci 3-4 letnie, 58 sztuk na dzieci w wieku 5-6 lat

8 Biblioteczka na ksiązki dla dzieci 1 szt. 
Szafka z trzema poziomami półek do eksponowania książek wykonana z płyty w kolorze buku z 

elementami kolorowymi o wym. wys. 90 cm, szer. 90 cm, głęb. 38 cm

9 Zszywacz biurowy 8 szt. 
Zszywacz biurowy długoramienny, maksymalna grubość szycia: min. 10 kartek, szycie tradycyjne 

i płaskie.

10 Dziurkacz biurowy 6 szt. Opływowe kształty bez ostrych kantów, grubość dziurkownia: min. 8 kartek.

11 Kalkulator 7 szt. 

Kalkulator min. 10 pozycyjny, 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne, pamięć, obliczanie 

procentów i pierwiastków, zmiana ilości znaków po przecinku, suma ogólna, cofanie ostatnej 

cyfry, kasowanie ostatniej pozycji.

12 Gilotyna z zestawem ostrzy 2 szt. 

Gilotyna z wbudowanym bezpiecznym systemem wymiany ostrza, aby podczas wymiany i cięcia 

nie dotykać żadnej ostrej krawędzi, z wysuwaną linijką ułatwiającą odmiarzanie cięcia. Zestaw 

powinien zawierać min. 3 ostrza do cięcia: prostego, perforacji i bigowania. 



13 Szafka plastyczna na kółkach 6 szt. 

Szafka wykonana z płyty meblowej, na kółkach, z min. 5 półkami i min. 5 kartonowymi 

szufladami, o wym. szer. 80 cm, głęb. 35-40 cm, wys. 70-75 cm. z kolorowymi elementami, do 

przechowywania materiałów i prac plastycznych 

14 Mały stolik piknikowy wym. 72x84x47 cm, 3 szt. 
Mały stolik połączony z dwoma ławkami, wykonane z kolorowego trwałego plastiku, bez ostrych 

kantów z zaokrąglonymi krawędziami. Wysokość siedziska 19-20 cm, wysokosć stołu 40-42 cm. 

15 Pufy -siedzisko ze skaji, 3 szt. 
Worki do siedzenia i do ćwiczeń rehabilitacyjnych o wymiarach ok.. 100x60 cm, wykonane ze 

sztucznej skóry, wypełnione miękkim granulatem styropianowo piankowym.

16 Skrzynie na kółkach do przechowywania zabawek 6 szt. 
Kolorowe pojemniki na kółkach z przykrywą, plastikowe o wym. dł. 58, szer.39, wys.32 cm (+/-

0,5cm), poj. 45-50 l

17 Półka drewniana dwupoziomowa 3 szt. 
Półka wisząca z płyty meblowej w kolorze buk, z dwoma półkami, o wymiarach (+/-1cm): szer. 

60cm, głębokość 32cm, wysokość 50cm. 

18 Regał - Miś (do kącika przyrody) 1 szt. 
Regał ozdobny z tylną ścianką w postaci misia, z trzema półkami o różnej szerokości. Wymiary: 

szerokość dolnej półki 110cm (+/- 1 cm), wysokość ok.115cm (+/-1cm), głębokość 36cm(+/-1cm).

19 Regał - Kotek (do kącika przyrody) 1 szt. 
Regał ozdobny z tylną ścianką w postaci kotka, z trzema półkami o różnej szerokości. Wymiary: 

szerokość dolnej półki 110cm (+/- 1 cm), wysokość ok.115cm (+/-1cm), głębokość 36cm(+/-1cm).

20 Labirynt dekoracyjny - dzieczynka 1 szt. 
Labirynt dekoracyjny w kształcie dziewczynki z ruchomymi elementami do ćwiczenia małej 

motoryki. Wymiary: 62x100cm (+/-1 cm) 

21 Labirynt dekoracyjny - delfin 1 szt. 
Labirynt dekoracyjny w kształcie delfina z ruchomymi elementami do ćwiczenia małej motoryki. 

Wymiary: 90x35cm (+/-1 cm) 

22 Labirynt dekoracyjny - samochód 1 szt. 
Labirynt dekoracyjny w kształcie samochodu z ruchomymi elementami do ćwiczenia małej 

motoryki. Wymiary: 80x55cm (+/-1 cm) 

23 Kompresor - urzadzenie do pompowania balonów i piłek 1 szt. 

Jednocylindrowy, elektryczny kompresor zasilany 240 V, o mocy 220-230 W, maksymalne 

ciśnienie robocze;( 10 bar), o wymiarach dł. 18 cm, wys. 18 cm., szer. 10 cm (+/-1cm), długość 

przewodu do pompowania 75-80 cm, waga kompresora: 2-2,5 kg 

24
Antyrama - wym. 100x50 cm, do eksponowania prac 

plastycznych dzieci i prac konkursowych
5 szt. 

Antyrama w kolorze przezroczystym,o wym. 50 cm x 100cm, o kształcie prostokątnym,sposób 

wieszania - pionowo, poziomo, ilość klipsów - 12

25 Sztaluga artystyczna 4 szt. 
Sztaluga regulowana wykonana z drewna lakierowanego, o wym. szer. 75 cm, wys. 165 cm. (+/-

2cm), z półeczką do przechowywania przyborów plastycznych

26 Stojak wielofunkcyjny 2 szt. Tablica wielofunkcyjna z powierzchnią suchścieralno - magnetyczną, rozmiar pow. użytk. 

70x100cm, podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokowania. Wys. regulowana.

27 Wieszak na kostiumy z siatką 2 szt. 

Metalowy wieszak ramowy na kółkach z półką sialkową i dwoma drążkami, do zawieszania 

kostiumów karnawałowych o wymiarach (+/-1cm): długość drążków 90 i 142cm, wysokość 

drążków 97 i 170cm, głębokość 44cm.

28
Folia do laminowaniaA4 komplet zawiera 100 sztuk folii, 

do laminowania pomocy dydaktycznych 
10 kpl.

Gotowe do zalaminowania prostokątne kieszonki z zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż 

krótszego boku o wymiarach format A4, grubość 100 mic, 100 sztuk.

29
Folia dolaminowaniaA3 komplet zawiera 100 sztuk folii, 

do laminowania pomocy dydaktycznych 
10 szt. Gotowe do zalaminowania prostokątne kieszonki z zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż 

krótszego boku o wymiarach format A3, grubość 75 - 80 mic, 100 sztuk.



30 Pojemnik na kółkach –  do przechowywania zabawek. 5 szt. 
Pojemnik na kółkach do przechowywania zabawek. Spód o wym. 40x40xcm (+/-1cm) wykonany 

z wielowarstwowej sklejki, z 4 obrotowymi kółkami. Ścianki z płyty HDF o wys. 80cm (+/-1cm), 

obszytej tkaniną i mocowane do siebie i do drewnianego spodu za pomocą mocnych rzepów. 

31
Listwa – przedłużacz do podpinania sprzetu 

nagłaśniającego 
2 szt. 

Przedłużacz sieciowy z 4 gniazdami, dł 50 m, napięcie 250 V/50 hz, przewód 3 x 1,5 mm², 

pokrycie kabla z gumy

32 Półka chmurka - ciemnoniebieska 2 szt. 
Półka wisząca ścienna, w kształcie chmurki w kolorze ciemnoniebieskim do eksponowania prac, 

wym. 90x22x43cm (+/-1cm)

33 Półka chmurka - jasnoniebieska 1 szt. 
Półka wisząca ścienna, w kształcie chmurki w kolorze jasnoniebieskim do eksponowania prac, 

wym. 90x22x43cm (+/-1cm)

34 Regał półokrągły do kącika przyrodniczego 1 szt. 

Regał ozdobny z tylną ścianką w w kształcie gruszki z dwiema półkami o różnej szerokości i 

dwoma pojemnikami na kółkach. Wymiary regału (+/-2cm): szer.110 cm, głębokość 53 cm, 

wysokość 148 cm.

35
Bindownica do bindowania prac będących efektem zajęć 

dodatkowych z dziećmi 
1 szt. Bindownica format A 4 , która dziurkuje do 15 kartek, oprawia do 450 kartek, bindownica do 

grzbietów plastikowych, posiada regulator głębokości dziurkowania, pojemnik na ścinki

36
Laminator do laminowania pomocy dydaktycznych, prac 

dzieci, napisów. 
1 szt. 

Format laminowania: do A4, czas laminowania: format A4 - max. 1 minuta, folie min. od 80 do 

120 mikronów, Szerokosć laminowania: min. 230 mm. Gwarancja min. 2 lata.

37

Urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner), 

które wykorzystywane będzie m.on. do kopiowania 

autorskich kart pracy przygotowanych przez nauczycieli 

dla dzieci oraz kart obserwacyjnych dzieci, drukowania 

zdjęć z uroczystości.

1 szt.

Kopiarka- drukarka- skaner w jednym urządzeniu  z automatycznym dwustronnym podajnikiem 

dokumentów do 75 arkuszy, min. 7 - calowym kolorowy ekranem dotykowym,   USB ,  Sieć - 

LAN Ethernet, Wyposażenie: duplex, Sieć WiFi, Szafka. Wymagania minimalne: szybkość 

drukowania i kopiowania 30/30 ppm kolor/mono, 1200x1200dpi, RAM 1GB, Zoom 25-400%, 

ARDF na 50 arkuszy, poj. wej. papieru - 350 ark.

38

Cyfrowy aparat fotograficzny - zakupiony aparat 

fotograficzny pozwoli utrwalić ciekawe wydarzenia z życia 

przedszkola, wytwory prac dzieci, udział dzieci w 

uroczystościach i przedstawieniach 1 szt.

Cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 16 Mpix, z 3 - calowy wyświetlacz LCD, z 

możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości 720 p, zoom optyczny min. 10x. Zapis na 

kartach pamięci SD.

39
Szafa metalowa na dokumenty (dzienniki do zajęć, karty 

obserwacyjne, orzeczenia 1 szt.

Szafka stal galwanizowana powlekana, o wym. szer. 90 cm., głęb. 35 cm, wys. 160 cm , z min. 3 

półkami w środku


