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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 
 

ul. Stabłowicka 143 
54-062 Wrocław 

 

Tel. 71 798 68 45 
 

e-mail: sp22@sp22.wroclaw.pl 
 

https://sp22.edupage.org/  
 

 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
 

 
WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

NA RZECZ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU 
 

 
 
  
Zatwierdził: Dyrektor SP nr 22 we Wrocławiu – Jarosław Wojna 

 

 

 

 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej 
SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

 
 

Wrocław, sierpień 2017 

 
 
 

https://sp22.edupage.org/
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I Nazwa i adres zamawiającego  

 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu 

której działa Jarosław Wojna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Stabłowicka 143, 
54-062 Wrocław. 

 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
 

III Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy pomocy dydaktycznych oraz elementów 

wyposażenia sal dydaktycznych na rzecz Zamawiającego. 
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do nowego 
budynku Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Karpnickiej 2; 

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów  

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
 
3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji 

Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN).  
9. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11. Określenie przedmiotu zamówienia wg. słownika CPV  

 

Kod CPV 37400000-2  Artykuły i sprzęt sportowy 

Kod CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 
12. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - Specyfikacji 

towarowej - stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. 
13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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IV Termin wykonania zamówienia 

 
1. Zakończenie dostaw z wydaniem sprzętu: do dnia 16 października 2017 r. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
1) Nie podlegają wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu.  

 
Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
 
– wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
– wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
 

 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 

– o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

– wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

– wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

– wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

– wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

– wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

– wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

– wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

– wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 
r. poz. 437); 

– wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

– wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub 

zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie, związane 
z dostawami pomocy dydaktycznych i/lub zabawek o wartości co najmniej 
100 000,00 zł brutto. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” 
o której mowa w pkt 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, 
pkt 2 i 4. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wezmą udział w 
realizacji dostaw, do realizacji których te doświadczenie jest wymagane. 
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Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
 

1) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
przesłanek wykluczenia 

 

1. DOKUMENTY KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA, 
SKŁADAJACY OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 

Dokumenty dotyczące podstaw wykluczenia oraz wstępnego spełniania  
warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu/brak podstaw wykluczenia.  

b) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o tych 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 

c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w 
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 
 

Dokument potwierdzający przynależność lub brak przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 
2) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://sp22.edupage.org/  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
(informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie procedury otwarcia 
ofert), przekaże zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o ile wystąpią) nie 

https://sp22.edupage.org/
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 
wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ. 
 

Dokument potwierdzający że zaoferowane dostawy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego 

 
3) Wydrukowany, parafowany i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

2. DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W 
NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, aktualnych na 
dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu zawarty jest w 
Załączniku nr 5 do SIWZ. 
 

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć:   

 

a) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów, do korzystania z nich na okres wykonywania niniejszego 
zamówienia publicznego. 

b) Pisemną informację na temat:  

 

- zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
- zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu 

zamówienia. 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, 
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
3. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 
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4. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 3, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania 

 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania do uzupełnienia o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie 
forma pisemna. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres określony na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres poczty elektronicznej lub faks 
wskazany na stronie tytułowej niniejszej SIWZ. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
10. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcami, jest Małgorzata Kurkowska – Kierownik Gospodarczy w Szkole 
Podstawowej  nr 22 we Wrocławiu. 

11. Przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
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z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.  
 

IX Termin związania ofertą   
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

A. ZAWARTOŚĆ, FORMA I OZNACZENIE 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
 
1) Wypełniony formularz ofertowy o treści zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1 niniejszej SIWZ – 
Załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych 
części zamówienia publicznego - określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający 
nie ogranicza ilości części na które Wykonawcy mogą złożyć swoje oferty. 

3. Złożenie większej liczby ofert na realizację określonej części zamówienia publicznego 
przez danego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez niego 
złożonych. 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym 

wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku), zgodnie z niniejszą specyfikacją w 
formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 

6. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 

7. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

8. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, 
komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie 
potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy osoby – w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć 
podpisy imiennymi pieczątkami. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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10. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta – w celu uniknięcia 
samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany 
zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 

11. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne 
poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez 
osobę(y) podpisującą(e) ofertę – parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej 
poprawek). 

12. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej opisem: 
 

WYBÓR DOSTAWCY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA RZECZ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU 

 
13. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę  

i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po 
wyznaczonym terminie. 

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcy. 

15. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają 
ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.  

 
B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak 
składana oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem 
„ZMIANA”. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie rozpieczętowana 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz 
ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać 
dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

5. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
C. OFERTA WSPÓLNA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum). 
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika  do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
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reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności 
wskazanie:  

 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy i z określeniem adresu siedziby; 
3) Ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

 
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – Pełnomocnika. 
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z 
rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – Pełnomocnika.  

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.  

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą 
prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – 
wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć 
konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - 
Pełnomocnik. 

 
D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE 
 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie 
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.  

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
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przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Oferty należy składać do dnia 5 września 2017 r., do godz. 11.00, w sekretariacie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu, ul. Karpnicka 2, 54-062 
Wrocław, w sposób określony w Rozdziale 10, Sekcja A, pkt 12 i 13 SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w  pkt. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2017 r., o godz. 12.00, w siedzibie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu, ul. Karpnicka 2. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://sp22.edupage.org/  informacje dotyczące: 
 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

8. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.  

9. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie 
powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 
2 Ustawy. 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny  
  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całości zamówienia, 
proponując cenę za wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia - określonych 
w załączniku nr 1 do SIWZ - w sposób określony w umowie na wykonywanie zamówienia 
publicznego – Załącznik nr 4 do SIWZ.   

2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena oferty ma w szczególności obejmować: 
 
1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, środkiem transportu, do siedziby 

Zamawiającego, przy ul. Karpnickiej 2 we Wrocławiu, a następnie ich rozładunek; 
2) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 
3. Cena ma być określona w PLN, z podatkiem VAT, w sposób określony w Załączniku nr 2 

do SIWZ. 
4. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT (na posiłek oraz na czynność  

przygotowania, dowozu i wydania) - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług. 

5. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie 
podlegała  zmianom w trakcie trwania umowy (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 
projekcie umowy na wykonywanie zamówienia publicznego). 

6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
 

https://sp22.edupage.org/
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XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert są tożsame dla wszystkich części udzielanego zamówienia 
publicznego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

Cena (C)  60 % 

Gwarancja  40 % 
 

3. Kryterium Cena - najwyższą ilość punktów  tj. 60, otrzyma propozycja zawierająca 
najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego 
postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący 
wzór: 

 
    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ----------------------------------------------------------  x 60 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 

 

4. Kryterium Gwarancja – najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40, otrzymają oferty,  
w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy 
gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości:  

     
24 miesiące – 35 miesięcy      – 20 pkt. 
12 miesięcy – 23 miesiące  - 0 pkt 
 

5. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP).  

7. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Umowa ma być podpisana w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie. 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te 
powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
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określać: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie 
realizacji zamówienia publicznego 

 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 
umowy nie podlegają negocjacjom. 

3. Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy gwarancji na dostarczone pomoce dydaktyczne. 
Taki okres zostanie wpisany do umowy o ile Wykonawca nie zaproponuje dłuższego 
terminu gwarancji  

 
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 
 
Sporządził: Tomasz Bukała 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

SPECYFIKACJA TOWAROWA  

 
1. Szczegółowy opis każdej pozycji należy rozumieć jako wymagania minimalne.  
2. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, jednakże zaproponowane rozwiązania 

zamienne muszą spełniać co najmniej parametry oraz funkcje opisane w SIWZ   
3. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego 

lub miejsca pochodzenia producenta  - ma to na celu wyłącznie określenie standardu 
produktu. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
(spełniających parametry dotyczące wymiarów, kształtów, kolorystyki oraz materiałów 
wykonania). 

4. UWAGA:  Niniejszy załącznik należy wydrukować, parafować i podpisać a następnie - 
załączyć go do składanej oferty. 

 

 

LP. 
RODZAJ 

WYPOSAŻENIA 
OPIS 

ZDJĘCIE 
POGLĄDOWE 

MIARA ILOŚĆ 

PRACOWNIA BIOLOGII 

1.  Poznaj ciało człowieka - 
zestaw 
 

W zestawie: szczegółowy model łatwego do złożenia 
szkieletu człowieka, dwa anatomiczne modele do nauki 
mięśni i układów oraz specjalne karty, dzięki którym 
poznasz funkcje narządów człowieka. Dodatkowo 
ilustrowany podręcznik• szkielet człowieka do złożenia o 
wys. ok. 30 cm • 16 specjalnych kart • stojak do kart • 2 
modele anatomiczne • podręcznik. 

 

Szt. 1 

2.  Zobacz co mamy w 
środku - rentgen 
człowieka 
 

Zestaw zawiera skan całego ciała, wydrukowany na folii, 
dodatkowo są 2 folie przedstawiające organy 
wewnętrzne. • 16 + 2 szt. • wys.150 cm 
 
 
 

 

Szt. 1 

3.  Magnetyczne plansze - 
Ciało człowieka 
 

Dwustronne magnetyczne części do ułożenia szkieletu, 
ciała ludzkiego i mięśni. • 17 dwustronnych magnesów • 
instrukcja • wys. 92 cm 
 
 
 
 
 

 

Szt. 1 

4.  Model człowieka 
 

Składa się z 35 elem. • wys. modelu 12,7 cm • wysoka 
jakość elem. • stojak 
 
 
 
  

Szt. 1 

5.  Zestaw modeli części 
ciała człowieka 
 

Zestaw 4 w 1. • 132 elem. • wysoka jakość elementów • 
stojak do każdego modelu 

 

Szt. 1 

6.  Szkielet człowieka 170 
cm 
 

Szkielet mężczyzny o naturalnym rozmiarze. Model 
pokazuje podstawowe kostne elementy układu ruchu 
człowieka oraz dodatkowo początkowe odcinki nerwów 
rdzeniowych i tętnic kręgowych. Kończyny dolne i górne 
zostały zamocowane ruchomo. Umieszczony na 
wzmocnionym, kołowym statywie. 
 

 

Szt. 1 

7.  Układ mięśniowy - 50 
cm 
 

Model układu mięśniowego stanowi doskonałe 
uzupełnienie wiedzy anatomicznej dotyczącej budowy 
mięśniowej człowieka. Ręcznie malowany, wykonany z 
najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Wymiary 
modelu w przybliżeniu stanowią 1/4 wymiarów 
rzeczywistych. 

 

Szt. 1 
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8.  Mózg człowieka 
 

• wykonany z PCV • podzielony na 3 części • wym. 18,5 
x 14 x 13,5 cm 

 

Szt. 1 

9.  Model skóry 
 

• wykonany z PCV • wym. 22,8 x 30 x 33 cm 
 
 
 
 
  

Szt. 1 

10.  Model miednicy kobiety 
w ciąży 
 

• wykonany z PCV • podzielony na 3 części • wym. 36 x 
25 x 20 cm 

 

Szt. 1 

11.  Fantom dziecięcy 
 

Manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, AED ze wskaźnikiem diodowym oraz do 
usuwania ciał obcych z dróg oddechowych z torsem 
dziecka. Realizm prawidłowych czynności RKO 
zwiększa konieczność odchylenia głowy do udrożnienia 
dróg oddechowych oraz ruchoma klatka piersiowa 
podczas wentylacji. Dodatkowym atutem jest także 
możliwość ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przy 
zadławieniach. Właściwości produktu: 
- wyposażony w monitor diodowy pozwalający 
kontrolować częstotliwość kompresji 
- naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie 
odchylenie głowy konieczne do udrożnienia) 
- ruchoma żuchwa 
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego 
oddychania 
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek, sutki) 
umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego 
przyłożenia dłoni lub przyklejenia elektrod AED 
- mechanizm „klik-klak” z sygnałem dźwiękowym 
pozwalający kontrolować głębokość kompresji 
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza - możliwość nauki 
udzielenia pomocy przy zadławieniu 
- unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły 
ucisku 
- interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - 
uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego 
ćwiczenia 
- sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący 
prawidłowości częstotliwości uciśnięć 
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa 
- zawartość zestawu (manekin Prestan ze wskaźnikiem 
diodowym, torba transportowa/mata treningowa, 10 
wymiennych dróg oddechowych, instrukcja obsługi) 

 

Szt. 1 

12.  Komórka roślinna 
 

Wykonana z PCV • wym. 30 x 20 x 51 cm 

 

Szt. 1 

13.  Podwodne 
obserwatorium 
 

Kompaktowy kształt cylindryczny, do obserwowania 
życia podwodnego podczas lekcji środowiska lub biologii 
w klasie. Na pokrywce umieszczone są otwory do 
regulacji przepływu powietrza w zbiorniku. Pojemnik z 
tworzywa sztucznego. • wym. 23 x 15 cm 

 

Szt. 1 

14.  Komórka zwierzęca 
 

Wykonana z PCV • wym. 30 x 20 x 51 cm 

 

Szt. 1 

15.  Mitoza komórek 
zwierzęcych - model 
 

Wykonany z PCV • podzielony na 9 części • wym. 60 x 
40 x 6 cm 
 

 

Szt. 1 
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16.  Mejoza komórek 
zwierzęcych - model 
 

Wykonany z PCV • podzielony na 10 części • wym. 60 x 
40 x 6 cm 
 

 

Szt. 1 

17.  Duże magnetyczne 
karty - cykl życia żaby 

Zestawy dużych, magnetycznych elementów 
przedstawiających cykl życia żaby 
• 9 elem. o wym. 6 x 23 cm do 17 x 25 cm" 

 

Szt. 1 

18.  Duże magnetyczne 
karty - cykl życia roślin 

Zestawy dużych, magnetycznych elementów 
przedstawiających cykl życia roślin.  
• 12 elem. o wym. 12,5 x 9 cm do 20 x 20 cm • jabłko 6 
elem. • fasola 6 elem." 

 

Szt. 1 

19.  System roślin - plansza 
dydaktyczna 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

20.  Plansza dydaktyczna - 
gruczoły i hormony 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

21.  Plansza dydaktyczna - 
zmysły człowieka 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

22.  Dwustronne plansze 
edukacyjne nasze ciało 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. • 
format: 61 x 86 cm • dwustronnie zalaminowane • 
wieloletnia trwałość 

 

Szt. 1 

PRACOWNIA CHEMII I FIZYKI 

23.  Jednostki układ SI - 
plansza dydaktyczna 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 
 
 
  

Szt. 1 

24.  Plansza dydaktyczna - 
Jednostki miar 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

25.  Plansza dydaktyczna - 
Optyka geometryczna-  
 
 
 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

26.  Plansza dydaktyczna - 
Budowa materii-  
  
 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 
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27.  Plansza dydaktyczna - 
Układ okresowy 
pierwiastków 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 2 

28.  Plansza dydaktyczna - 
Wiązania chemiczne w 
cząsteczkach 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

29.  Plansza dydaktyczna - 
Węglowodory 
 
 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

30.  Kolba stożkowa z 
wąską szyją 250 ml, 10 
szt. 

Wykonane ze szkła • 10 szt. 
• poj. 250 ml • wym. 8,5 x 14 cm 

 

Szt. 1 

31.  Kolba stożkowa z 
wąską szyją 300 ml, 10 
szt. 

Wykonane ze szkła • 10 szt. 
• poj. 300 ml • wym. 8,9 x 15,3 cm 

 
 

Szt. 1 

32.  Kolba stożkowa z 
szeroką szyją 250 ml, 10 
szt. 

Wykonane ze szkła • 10 szt. 
• poj. 250 ml • wym. 8,5 x 14 cm 

 

Szt. 1 

33.  Kolba stożkowa z 
szeroką szyją 300 ml, 10 
szt. 

Wykonane ze szkła • 10 szt. 
• poj. 300 ml • wym. 8,7 x 15,6 cm 

 

Szt. 1 

34.  Kolba okrągłodenna 25 
ml 

Wykonane ze szkła • poj. 25 ml • wym. 4,2 x 8 cm 

 

Szt. 1 

35.  Kolba okrągłodenna 50 
ml 

Wykonane ze szkła • poj. 50 ml • wym. 5,3 x 10 cm 

 

Szt. 1 

36.  Kolba okrągłodenna 
100 ml z wąską szyją 

Wykonane ze szkła • poj. 100 ml 

 

Szt. 2 

37.  Kolba okrągłodenna 
250 ml z wąską szyją 

Wykonane ze szkła • poj. 250 ml 

 

Szt. 2 
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38.  Kolba miarowa 
 

Wykonane ze szkła • poj. 100 ml 

 

Szt. 2 

39.  Kolba miarowa 
 

Wykonane ze szkła • poj. 250 ml 

 

Szt. 2 

40.  Kolba miarowa 
 

Wykonane ze szkła • poj. 500 ml 

 

Szt. 2 

41.  Próbówki szklane 
okrągłodenne 
 

Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. 
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Opakowanie 
zawiera 100 sztuk. 

 

Szt. 1 

42.  Pipeta szklana Poj. 25ml 

 

Szt. 2 

43.  Pipety z tworzywa 
sztucznego 
 

Wykonane z polietylenu. Opakowanie 20 sztuk 
 

 

Szt. 1 

44.  Cylinder z sześciokątną 
podstawą 25 ml 

Wykonane ze szkła • poj. 25 ml • wym. 2,2 x 15,5 cm 

 
 

Szt. 1 

45.  Cylinder z sześciokątną 
podstawą 50 ml 

Wykonane ze szkła • poj. 50 ml • wym. 2,6 x 20 cm 

 

Szt. 1 

46.  Cylinder z sześciokątną 
podstawą 100 ml 

Wykonane ze szkła• poj. 100 ml • wym. 3,1 x 24,5 cm 

 

Szt. 1 

47.  Cylinder z sześciokątną 
podstawą 250 ml 

Wykonane ze szkła • poj. 250 ml • wym. 4,3 x 29 cm 

 

Szt. 1 
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48.  Butelka z zakraplaczem 
125 ml 

Wykonane ze szkła • zakraplacz lateksowy • poj. 125 ml 
• wym. 15 x 5,6 cm 

 

Szt. 1 

49.  Bagietki - pręciki 
szklane, 5 szt. 

Wykonane ze szkła • 5 szt. • wym. 0,6 x 25 cm 

 

Szt. 1 

50.  Palnik spirytusowy Wykonany ze szkła • poj. 150 ml • śr. u góry 2 cm • wym. 
8,7 x 12,6 cm 

 

Szt. 1 

51.  Moździerz z tłuczkiem 
135 ml 

• wykonany z porcelany • poj. 135 ml • wym. 10 x 4,5 cm 
• śr. tłuczka 2,7 cm 

 

Szt. 1 

52.  SONDA GO zestaw 
urządzeń pomiarowych 
dla szkół 
podstawowych 

 

 

Szt. 1 

53.  SONDA- (Fizyka 
Elektryczność i 
Magnetyzm) * 

Najważniejsze cechy: 
 
SONDa zestaw 1 składa się z:         
• modułów pomiarowych, 
• modułów zasilających, 
• matryc, 
• elementów do konstruowania układów elektrycznych, 
• wielokanałowego koncentratora pomiarowego 
umożliwiającego prace z komputerem, 
• instrukcji obsługi, 
• oprogramowania do wizualizacji,  
• ćwiczeń na pendrivie,  
• materiałów dydaktycznych dla nauczyciela w formie 
przewodnika metodycznego, zawierające teorię i opisy 
lekcji.  
 
Doświadczenia w SONDzie - zestaw 1: 
1. pomiar natężenia prądu elektrycznego, 
2. pomiar napięcia elektrycznego, 
3. prawo Ohma, 
4. wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki,  
5. wyznaczanie mocy żarówki, 
6. wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego ogniwa, 
7. badanie charakterystyki prądowo-napięciowej 
opornika, 
8. charakterystyka prądowo-napięciowa żarówki, 
9. charakterystyka prądowo-napięciowa wody, 
10. I prawo Kirchhoffa, 
11. II prawo Kirchhoffa, 
12. wyznaczanie oporu zastępczego oporników 
połączonych szeregowo i równolegle, 
13. wyznaczanie mocy rozproszonej na oporze. 
 
SONDa zestaw 2 składa się z : 
• elementów do konstruowania układów elektrycznych, 
• instrukcji obsługi, 
• oprogramowania do wizualizacji,  
• ćwiczeń na pendrivie,  
• materiały dydaktyczne dla nauczyciela w formie 
przewodnika metodycznego zawierające teorię i opisy 
lekcji.  
 

 

Szt. 1 
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Doświadczenia w SONDzie - zestaw 2 (po połączeniu 
zestawu 1 z 2): 
1. badanie zależności oporu przewodnika od jego 
przekroju i długości, 
2. wyznaczanie oporu właściwego różnych 
przewodników, 
3. wyznaczanie pracy wykonanej podczas przepływu 
przez różne elementy obwodu, 
4. pole magnetyczne prądu prostoliniowego, 
5. badanie wpływu temperatury na opór metali, 
6. badanie wpływu temperatury na opór półprzewodnika, 
7. charakterystyka prądowo-napięciowa diody, 
8. charakterystyka prądowo-napięciowa tranzystora, 
9. wytwarzanie i własności prądu przemiennego, 
10. prostownicze działania diody, 
11. badanie zjawiska samoindukcji, 
12. wyznaczanie sprawności transformatora, 
13. obniżanie i podwyższanie  napięcia przy pomocy 
transformatora, 
14. funkcje transformatorów w przesyłaniu energii 
elektrycznej, 
15. rola kondensatora w obwodzie prądu stałego, 
16. zasada działania elektromagnesu, 
17. zastosowanie prostownika dwupołówkowego. 

54.  SONDA Go  Nowoczesne zestawy do przeprowadzania praktycznych 
eksperymentów z dziedziny fizyki dla szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Najważniejsze cechy: 
 
SONDa zestaw 3 składa się z: 
• autonomicznego rejestratora danych,  
• czujników mierzących: temperaturę (-30 ; +120 st.) 3 
szt., wilgotność, ciśnienie (różnicowy), natężenie 
dźwięku, natężenie światła widzialnego,  
• trójprzycisku - pilota, 
• oprogramowanie do wizualizacji ćwiczenia na pen-
drivie. 
 
SONDa zestaw 4 składa się z: 
• ultradźwiękowego detektora ruchu, 
• czujnika siły - belka tensometryczna,   
• czujnika promieniowania podczerwonego (IR), 
• czujnika natężenia pola magnetycznego,    
• oprogramowania do wizualizacji ćwiczenia na pen-
drivie - gratis! 
 
Doświadczenia w SONDzie zestaw 3 i 4: 
1. wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą 
czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy 
założeniu braku strat)  
2. wymiana energii cieplnej z otoczeniem w zależności 
od wielkości powierzchni - promieniowanie cieplne  
3. badanie zjawiska konwekcji w cieczach 
4. obserwacja zjawiska dudnień fal akustycznych 
5. badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia wody 
6. badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego w ciałach 
stałych 
7. badanie przepływu energii na sposób ciepła i rola 
izolacji - krzywa chłodzenia 
8. badanie wilgotności powietrza w procesie spalania 
9. generowanie fali akustycznej i wyznaczanie jej 
częstotliwości 
10. hałas w najbliższym otoczeniu 
11. przemiana izobaryczna 
12. przewodnictwo cieplne 
13. pomiar podciśnienia 
14. absorpcja promieniowania elektromagnetycznego 
15. przemiana izotermiczna 
16. przemiana izochoryczna 
17. zależność natężenia światła od kąta padania 
promieni świetlnych 
18. zależność natężenia światła od odległości od źródła  
19. badanie natężenia światła w zależności od średnicy 
soczewki skupiającej 
20. oddziaływanie światła z materią 

 

Szt. 1 
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21. prawo sprężystości Hooke’a 
22. pomiar tarcia statycznego i dynamicznego 
23. składowa siły ciężkości na równi pochyłej 
24. badanie ruchu jednostajnego 
25. badanie ruchu jednostajnego na równi pochyłej 
26. badanie ruchu modelu samochodu- zabawki 
27. badanie ruchu jednostajnie zmiennego z użyciem 
bloczka stałego 
28. badanie ruchu jednostajnie zmiennego na równi 
pochyłej 
29. badanie ruchu przewracającego się sztywnego 
komina 
30. badanie ruchu pod wpływem odkształcenia poduszki 
z gąbki zwykłej i gąbki termoplastycznej 
31. pomiar indukcji pola magnetycznego wytworzonego 
przez prostoliniowy przewodnik z prądem elektrycznym 
32. ruch wahadła w polu grawitacyjnym 
33. wykorzystanie wahadła oberbecka do badania ruchu 
jednostajnie zmiennego 
34. zasada zachowania energii dla ruchu wahadła 
sprężynowego 
35. drgania wahadła sprężynowego 

55.  Krążek Newtona Koło podzielone na sektory o barwach tęczy. Wprawione 
w szybki ruch obrotowy przybiera kolor biały. 
Doświadczenie ilustruje zasadę działania wielu 
urządzeń, np. telewizorów kolorowych, monitorów 
komputerowych. • mocowany na podstawie  • wykonany 
z drewna, plastiku i metalu • wym. 24 x 43 cm 

 

Szt. 1 

56.  Zestaw pryzmatów Komplet 7 pryzmatów wykonanych z akrylu, służących 
do doświadczeń z zakresu optyki. • wym. od 2,3 x 3,8 cm 
do 2,3 x 7,5 cm 

 

Szt. 1 

57.  Multiczujnik  Multiczujnik to urządzenie zawierające w sobie  9 
podstawowych,  naturalnych czujników (wilgotność, 
temperatura, barometr, dźwięk,  światło, pole 
magnetyczne, punkt rosy, przyspieszenie, wysokość),  
wbudowaną baterię-akumulator oraz wyświetlacz 
dotykowy z animowaną  grafiką. Można adaptować  
bardziej zaawansowane pomiary czy też obsługiwać 
WiFi ze smartfonów,  tabletów i innych urządzeń. 

 

Szt. 1 

58.  Fun blob - zestaw 
klasowy 

Zestaw klasowy zawiera materiały niezbędne do 
wykonania 10 eksperymentów, podkładki i fartuchy 
ochronne, zestaw nauczycielski oraz rozbudowany 
scenariusz przykładowej lekcji (zachęcamy do 
modyfikowania). Zestaw uzupełniają kolorowe karty 
pracy, które w postaci graficznej utrwalają temat i 
stanowią zapis obserwacji eksperymentu. W zestawie: 
   • 75 g mleczanu wapnia w proszku 
   • 1l roztworu alginianu sodu w butelce 
   • 10 strzykawek 50 ml 
   • 10 kubeczków 100 ml 
   • 10 miseczek 250 ml z przykrywką 
   • 10 drewnianych mieszadełek 
   • 10 barwników spożywczych w zgrzanej pipecie 
(różne kolory) 
   • 1 miarka 5 g/5 ml 
   • 10 małych torebek strunowych 
   • 10 fartuchów jednorazowych 
   • 10 podkładek 
   • 10 kart pracy 
   • 1 zestaw nauczycielski (1 x strzykawka, 1 x kubeczek 
100 ml, 1 x miseczka 250 ml, 1 x mieszadełko, 1 x pipeta 
z barwnikiem, 1 x mała torebka strunowa) + instrukcja i 
scenariusz zajęć. 

 

Szt. 1 
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59.  Fun blob - zestaw 
uzupełniający 

Zestaw dla 5 osób. W zestawie: 
   • 38 g mleczanu wapnia w proszku 
   • 2 butelki alginianem sodu 
   • 5 strzykawek 50 ml 
   • 5 kubeczków 100 ml 
   • 5 miseczek 250 ml z przykrywką 
   • 5 drewnianych mieszadełek 
   • 5 barwników spożywczych w zgrzanej pipecie (różne 
kolory) • 5 kart pracy 
   • 1 scenariusz zajęć 

 

Szt. 1 

60.  Fun goo - zestaw 
klasowy 

Zestaw klasowy zawiera materiały niezbędne do 
wykonania 10 eksperymentów, podkładki i fartuchy 
ochronne, zestaw nauczycielski oraz rozbudowany 
scenariusz przykładowej lekcji (zachęcamy do 
modyfikowania). Zestaw uzupełniają kolorowe karty 
pracy, które w postaci graficznej utrwalają temat i 
stanowią zapis obserwacji eksperymentu. W zestawie: 
   • 500 ml roztworu wodnego PVA 
   • 100 ml roztworu boraksu 
   • 10 plastikowych miseczek o pojemności 250 ml z 
przykrywką 
   • 10 drewnianych mieszadełek 
    • 10 pipet Pasteura 3 ml 
    • 1 zlewka 100 ml 
   • 10 fartuchów jednorazowych 
    • 10 kart pracy 
    • 10 podkładek 
    • Zestaw nauczycielski (1 x miseczka 250 ml  z 
przykrywką, 1 x mieszadełko, 1 x 3 ml pipeta) + 
instrukcja i scenariusz zajęć 

 

Szt. 1 

61.  Fun goo - zestaw 
uzupełniający 

Zestaw dla 5 osób. W zestawie: 
   • 600 ml roztworu wodnego PVA 
   • 50 ml roztworu boraksu 
   • 5 plastikowych miseczek o pojemności 250 ml z 
przykrywką 
   • 5 drewnianych mieszadełek 
   • 5 pipet Pasteura 3 ml 
   • 5 kart pracy 
   • 1 scenariusz zajęć  

Szt. 1 

62.  Eksperymenty - obwód 
prądu 

Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych. 
Przykładowe schematy przedstawione w instrukcji 
zawierają opisy wyjaśniające zasadę ich działania. 
Zestaw jest zapakowany w poręczne pudełko z 
tworzywa sztucznego. • wym. 19 x 14 x 7 cm • 4 
podkładki o wym. 12 x 8 cm • 10 kabli ze złączami o dł. 
23 cm • 2 moduły na baterię o wym. 8 x 2 cm • 4 kostki-
złącza o wym. 2 x 2 cm • 2 przełączniki o wym. 2 x 2 cm 
• 2 oprawki z żarówkami o wym. 2 x 5 cm • zasilacz o 
wym. 4 x 5 x 3 cm • kółko piankowe o śr. 9 cm 

 

Szt. 1 

63.  Plansza dydaktyczna – 
tabela rozpuszczalności 
wodorotlenków i soli 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 
 

 

Szt. 1 

64.  Plansza dydaktyczna - 
Kwasy nieorganiczne 
 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 1 

65.  Komplet szkła 
laboratoryjnego 
 

Komplet szkła niezbędnego w szkolnej pracowni 
chemicznej, stanowiący zarazem uzupełnienie różnego 
rodzaju pomocy dydaktycznych dedykowanych do 
doświadczeń z zakresu chemii i fizyki. W skład kompletu 
wchodzą: 
1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt.  
2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt.  
3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt.  
4. Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt.  
5. Krystalizator z wlewem 900 ml - 2 szt.  
6. Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt.  
7. Moździerz porcelanowy - 1 szt.  

 

Szt. 1 
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8. Tłuczek - 1 szt.  
9. Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt.  
10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt.  
11. Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt.  
12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt.  
13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt.  
14. Łyżeczka do spalań fi5 x 200 mm - 1 szt.  
15. Pręcik szklany - 3 szt.  
16. Szpatułka podwójna zgięta fi5 x 220 mm - 1 szt.  
17. Kolba kulista 100 ml - 1 szt.  
18. Probówka fi16 x 150 - 10 szt.  
19. Probówka fi10 x 100 - 10 szt.  
20. Podstawka do probówek - 1 szt.  
21. Szczotka do probówek - 1 szt.  
22. Szalki Petriego fi80 - 2 szt.  
23. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt.  
24. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt.  
25. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 
szt.  
26. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt.  
27. Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 
szt.  
28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt.  
29. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt.  
30. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-
40+160mm - 2 szt.  
31. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-
40+180mm - 2 szt.  
32. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-
40+200+40mm - 1 szt.  
33. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-
40+180+50mm - 1 szt.  
34. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt.  
35. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-
20mm - 5 szt.  
36. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-
16mm - 5 szt.  
37. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt.  
38. Zlewka niska 250 ml - 1 szt.  
39. Zlewka niska 100 ml - 1 szt.  
40. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt.  
41. Tryskawka 250 ml - 1 szt.  
42. Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 
szt.  
43. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt.  
44. Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt.  
45. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt 

66.  Bagietka szklana  
 

Bagietka zwykła, wykonana z wysokiej jakości białego 
szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 
001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, 
kwasów, a także roztworów zasadowych. Służy do 
mieszania płynów w kolbach i innych naczyniach 
laboratoryjnych, do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego, 
wlewania płynów. średnica 8mm, długość 250mm  

Szt. 2 

67.  Biureta z kranem 
teflonowym, 50 ml 

Biureta z kranem teflonowym, 50 ml 

 

Szt. 2 

68.  Butelki szklane ze 
szlifem i korkiem - z 
wąską szyją 
50 ml 

Butelka ze szlifem, wąska szyja. Wykonana ze szkła 
sodowo-wapniowego, wyposażona w szklany, pusty 
korek. 
 

 

Szt. 4 

69.  Butelki szklane ze 
szlifem i korkiem - z 
wąską szyją 
100 ml 

Butelka ze szlifem, wąska szyja. Wykonana ze szkła 
sodowo-wapniowego, wyposażona w szklany, pusty 
korek. 
 

 

Szt. 4 

70.  Butelki szklane ze 
szlifem i korkiem - z 
wąską szyją 
250 ml 

Butelka ze szlifem, wąska szyja. Wykonana ze szkła 
sodowo-wapniowego, wyposażona w szklany, pusty 
korek. 
 

 

Szt. 2 
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71.  Zlewki laboratoryjne 
350 ml 

Zlewki laboratoryjne z PP, skala niebieska 
PP, mlecznoprzeźroczyste, można je sterylizować 
  

 

Szt. 2 

72.  Zlewki laboratoryjne 
350 ml 

Zlewki laboratoryjne z PP, skala niebieska 
PP, mlecznoprzeźroczyste, można je sterylizować 
 

 

Szt. 2 

73.  Cylinder miarowy 250ml   Cylindry pomiarowe (PP), klasa B odporne na 
uszkodzenia chemiczne i mechaniczne cylindry miarowe 
z polipropylenu. Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą do 
odczytania nadrukowaną skalą. Podstawę cylindra 
można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i 
czyszczenie. Nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 
121°C). Klasa B  

Szt. 1 

74.  Cylinder miarowy 150 
ml 

Cylindry pomiarowe (PP), klasa B odporne na 
uszkodzenia chemiczne i mechaniczne cylindry miarowe 
z polipropylenu. Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą do 
odczytania nadrukowaną skalą. Podstawę cylindra 
można łatwo zdjąć, co ułatwia użytkowanie i 
czyszczenie. Nadają się do sterylizacji w autoklawie (do 
121°C). Klasa B  

Szt. 1 

75.  Kolby Erlenmeyera z 
wąską szyją  
250 ml 

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją z podziałką. 
Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporność na 
wysokie temperatury i chemikalia.  

 

Szt. 2 

76.  Kolby Erlenmeyera z 
wąską szyją 150 ml 
 

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją z podziałką. 
Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Odporność na 
wysokie temperatury i chemikalia. 

 

Szt. 2 

77.  Krystalizatory z 
wylewem 150 ml 

Krystalizatory z wylewem, wykonane z 
wysokogatunkowego szkła borokrzemowego. Szkło 
borokrzemowe z wylewem 
 

 

Szt. 1 

78.  Krystalizatory z 
wylewem 300 ml 

Krystalizatory z wylewem, wykonane z 
wysokogatunkowego szkła borokrzemowego. Szkło 
borokrzemowe z wylewem  

 

Szt. 1 

79.  

Lejek laboratoryjny 

 

Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego., o średnicy 
60 mm 

 

Szt. 2 

80.  Parownice szklane z 
wylewem 

Szkło borokrzemowe z wylewem. Płaskodenne białe 
oznaczenie pojemności 
 

 

Szt. 2 

81.  Szkiełko zegarkowe Szkiełko zegarkowe do zastosowania w laboratorium o 
średnicy 180 mm 

 

Szt. 2 
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82.  Probówki szklane 
pomiarowe z korkiem 

Probówki pomiarowe wg Eggertza, skalowane 
z korkiem z PE. Pojemność 50 ml, podziałka 1 ml, 
wysokość 210mm 

 

Szt. 12 

83.  Rozdzielacz Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym 
1000 ml 

 

Szt. 2 

84.  Kompaktowa waga 
laboratoryjna - 500 g 
 

Kompaktowa waga laboratoryjna o zakresie 
pomiarowym do 500 g i dokładności 0,01 g. Posiada 
szalkę o wymiarach 100 x 100 mm i dwie tacki wagowe 
(mniejszą i większą). Wyświetlacz z niebieskim 
podświetleniem zapewnia możliwość odczytu nawet przy 
słabym oświetleniu. Zakres ważenia do 500 g, 
dokładność ważenia do 0,01g, Wymiary platformy 
100x100,  

 

Szt. 1 

85.  Statyw na probówki Statywy, które można składać. Przeznaczone do 
przechowywania probówek wirówkowych o poj. 15 oraz 
50 ml. Można w nich umieścić 21 probówek o poj. 15 ml 
lub 12 probówek o poj. 50 ml. Każdy otwór posiada 
osobne oznaczenie. Dodatkową zaletą jest możliwość 
ustawiania piętrowego statywów złożonych i 
rozłożonych. Wykonane z PP. Statywy nie są 
przystosowane do autoklawowania. 
Wymiary: 255 x 137 mm (dł. x gł.). 
Wysokość statywu złożonego: 21 mm. 
Wysokość statywu rozłożonego: 72 mm. 

 

Szt. 1 

86.  Zestaw do 
wykonywania modeli 
przestrzennych atomów 

Zestaw w całości mieści się w estetycznej 
trójpoziomowej walizce. W jego skład wchodzi ok. 400 
detali umożliwiających samodzielne konstruowanie 
pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: 
Wiązania symbolizują kolorowe plastikowe łączniki: 
zielone 100 szt. 
żółte długie 70 szt. 
żółte krótkie 40 szt. 
czerwone 10 szt. 
białe 10 szt. 
Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami 
wartościowości: 
liczba wypustek wartościowości 
czarne 94 szt. IV 
pomarańczowe 40 szt. I 
szare 10 szt. VI 
zielone 13 szt. VI 
niebieskie 4 szt. II 
niebieskie 3 szt. IV 
zielone 2 szt. I 
żółte 1 szt. 
Wymiary gabarytowe walizki > szerokość: ok. 40m cm, 
ściany boczne 20 cm x 20 cm 

 

Szt. 1 

87.  Łapy drewniane  Łapa drewniana służy do mocowania probówek podczas 
przeprowadzania doświadczeń, trzymania probówki nad 
palnikiem. 

 

Szt. 4 

88.  Łyżka do spalań Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, 
ekologii. 

wymiary:    Ø4x180 mm 
zagłębienie: Rk 3 mm 
ciężar:        0,02 kg 

 

 

Szt. 1 
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89.  Palnik spirytusowy 
 

Palnik spirytusowy ze szkła sodowo 
wapniowego posiadający szlifowaną pokrywkę. 
Pojemność: ok. 100 ml. 
Wymiary: Ø 76 mm, wys.102 mm. 
Masa: 190 g. 
Z zapasowym knotem. 

 

Szt. 1 

90.  Czasza grzejna 
 

Specjalny kształt elementu grzejnego i otwór w dnie 
umożliwia stosowanie kolb o różnych objętościach i 
lejków o kącie rozwarcia 60°.  Wbudowany regulator 
mocy grzejnej.  Element grzejny w osnowie z włókna 
szklanego. Estetyczna i odporna chemicznie obudowa 
czaszy grzejnej wykonana z polipropylenu. Dobra 
izolacja i odpowiednia cyrkulacja powierza wewnątrz 
płaszcza grzejnego powoduje, że obudowa nie ulega 
nagrzaniu. przełącznik umożliwiający wyłączenie górnej 
części elementu grzejnego . W obudowie czaszy 
grzejnej znajduje się uchwyt do mocowania na statywie  
Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elementu 
grzejnego bez pomocy serwisu. Maksymalna 
temperatura elementu grzejnego: 450°C. 

 

Szt. 1 

91.  Statyw laboratoryjny z 
wyposażeniem 
 

Pręt z podstawą L=90 cm, łącznik krzyżowy (5 szt.), łapa 
do biuret podwójna, pierścień o średnicy 90 mm 
zamknięty, pierścień otwarty o średnicy 60 mm, łapa do 
chłodnic, łapa do kolb mała, łapa do kolb duża. 
Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa 
statywu jest lakierowana. 
 

 

Szt. 1 

92.  Szczypce do tygli 
 

Wykonane ze stali szlachetnej 4301. Wygięte. Ze 
szlifowanymi końcówkami. 250mm 
 

 

Szt. 2 

93.  Palnik gazowy Do zastosowań laboratoryjnych 

 

Szt. 1 

94.  Trójnóg z trójkątem 
kaolinowym 
 

Do zastosowań laboratoryjnych 

 

Szt. 1 

PRACOWNIA GEOGRAFII 

95.  Biodegradacja - zestaw 
doświadczalny 
 

Zestaw pojemników w formie graniastosłupów 
prawidłowych sześciokątnych, z zielonymi przykrywkami 
z uchwytem, wraz z instrukcją. Służą one wykonywaniu 
doświadczeń biologicznych, pozwalających na 
zademonstrowanie procesu degradacji różnorodnych 
materiałów w ziemi. • dł. boku 6 cm • wys. 12,5 cm • 6 
plastikowych sześciokątnych pojemników z pokrywką 
umożliwiającą kontrolę dopływu powietrza i 
umieszczenie wiszących próbek 
• 6 stojaków do ustawienia próbek wewnątrz pudełka   
• 6 antyram na próbki typu: liść, papier, folia, plastikowa 
torba 
• 6 antyram- krateczek na próbki typu: chleb, wełna, 
skorupka jajka, jabłko 
• 6 antyram- pojemniczków na próbki typu: granulat, 
małe przedmioty 
• 6 niebieskich biodegradowalnych łopatek do 
rozpuszczania w zimnej wodzie  
• 6 czerwonych biodegradowalnych łopatek do 
rozpuszczania w gorącej wodzie 

 

Szt. 1 
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• 6 niebieskich szybko biodegradowalnych folii   
• 6 łopatek z grubej tektury  
• 6 łopatek z cyny 
• 6 łopatek z miedzi 
• 6 łopatek z aluminium  
• blistry z naklejkami do oznaczania pojemników 

96.  Stacja pogody 
 

Stacja pozwala na badanie aktualnego stanu pogody czy 
dokonywanie prognoz temperatury. Stacja składa się z 
trzech sześcianów, które można zastosować osobno, lub 
połączyć je by stworzyć prawdziwe centrum pogodowe. 
Stację pogodową montujemy na załączonej tyczce którą 
należy wbić w ziemię i ustawić pionowo pod gołym 
niebem, w miejscu nieosłoniętym ścianami. 
Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• 1 - wiatromierz odmierzający prędkość wiatru oraz 
pokazujący jego kierunek 
• 2 – termometr posiadający czytelną skalę stopni 
Celsjusza i Fahrenheita 
• 3 – zasobnik pozwalający odmierzyć ilość opadów 
deszczu, lub śniegu 
• wym. 8 x 8 x 8 cm • dł. tyczki 33 cm 

 

Szt. 1 

97.  Wskaźnik pomiaru 
wody 
 

Wyskalowane w milimetrach urządzenie do pomiaru 
poziomu wody z opadów atmosferycznych. Wskaźnik 
można postawić lub umieścić w ziemi za pomocą 
dostarczonego kolca. Pokrywka zapobiega rozlaniu 
wody podczas przenoszenia. • wym. 16 x 8 cm  

Szt. 1 

98.  Mikroskop optyczny z 
zestawem do badań 

Mikroskop optyczny o powiększeniu do 640x. • wys. 27 
cm • wymagane baterie AA (niezałączone). Zestaw 
zawiera: • okular 10x 16x • mikro wylęgarnię • przyrząd 
do ciecia preparatów • 2 szkiełka z 6 preparatami • 4 
fiolki • 2 menzurki 10 ml • 12 szkiełek podstawowych • 12 
szkiełek nakrywkowych • lupę o powiększeniu 3x 6x • 
szalkę Petriego ze szkłem powiększającym • 12 etykiet 
do znakowania preparatów • pęsetę • igłę • szpatułkę • 
mieszadełko • skalpel • nożyczki • pipetkę • pojemnik na 
akcesoria • instrukcję 

 

Szt. 1 

99.  Fun bow - zestaw 
klasowy 
 

Zestaw klasowy FUN zawiera materiały niezbędne do 
wykonania 10 eksperymentów, podkładki i fartuchy 
ochronne, zestaw nauczycielski oraz rozbudowany 
scenariusz przykładowej lekcji (zachęcamy do 
modyfikowania). Zestaw uzupełniają kolorowe karty 
pracy, które w postaci graficznej utrwalają temat i 
stanowią zapis obserwacji eksperymentu. W zestawie: 
   • 10 dużych probówek FunTube z nakrętką 
   •10 probówek z rosnącymi kryształkami 
   • 30 plastikowych kubeczków 100 ml 
   • 30 pipet z barwnikiem (10x3 kolory) 
   • 30 drewnianych mieszadełek 
   • 10 plastikowych łyżeczek 
   • 10 fartuchów jednorazowych 
   • 10 kart pracy 
   • 10 podkładek 
   • Zestaw nauczycielski (1 x FunTube, 1 x kryształki, 3 x 
kubeczek, 3 x barwnik - różne kolory, 3 x mieszadełko, 1 
x plastikowa łyżeczka, rękawiczki jednorazowe) + 
instrukcja i scenariusz zajęć 

 

Szt. 1 

100.  Obserwatorium z lupą 
 

Wielopoziomowe obserwatorium, na obserwację 
owadów i przedmiotów. Można oglądać w nim żywe 
owady. Umożliwia jednoczesną obserwację dwojgu 
dzieciom widok z góry z 4x powiększeniem. Posiada 
wygodne uchwyty oraz instrukcję. Zawiera: • tunel • 
platformę • dwustronną lupę • pęsetę 

 

Szt. 1 

101.  Globus indukcyjny 
 

Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej 
powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać 
różnokolorową kredą, przy czym wykonane napisy i 
rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy 
szkolnej. • śr. 25 cm • wys. 38 cm 

 

Szt. 14 
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102.  Globus śr. 220 fizyczny 
 

•Śr. 22 cm • wys. 30 cm • opakowanie: folia 

 

Szt. 14 

103.  Globus śr. 220 
polityczny 
 

Śr. 22 cm • wys. 30 cm • opakowanie: folia 

 

Szt. 14 

104.  Globus 250 trasami 
odkrywców 
niepodświetlany 
 

Globus przedstawiający trasy wypraw odkrywców 
różnych części świata, wraz z ulotką opisującą ich. • śr. 
25 cm • wys. 38 cm • 1:50 000 000 

 

Szt. 14 

105.  Globus 220 zoologiczny  
z opisem 
 

Globus przedstawiający występowanie różnych 
gatunków zwierząt, wraz z książeczką opisującą je. • śr. 
22 cm • wys. 30 cm • 1:60 000 000 

 

Szt. 14 

106.  Model Ziemi 
 

Miękki model Ziemi wykonany z pianki. • śr. 13 cm 

 

Szt. 1 

107.  Magnetyczny zestaw 
Układu Słonecznego 
 

Zestaw planet, który ułatwi zrozumienie i poznanie 
całego Układu Słonecznego. Planety mocowane na 
magnesach, które można przyczepiać na różnych 
tablicach. • śr. Słońca 25 cm 

 

Szt. 1 

108.  Cvlizacje - gra 
 

Plansza z grubego kartonu o wym. 46 x 23 cm 
• 20 znaczników drewna  
• 20 znaczników jedzenia 
• 20 znaczników kamienia 
• 36 żetonów PZ 
• 5 żetonów - mnożnik x5 
• 5 zestawów po 8 kart rozkazów 
• 32 karty pomysłów dla pierwszej i drugiej epoki 
• 16 kart pomysłów dla trzeciej epoki 
• 1 hełm wodza 
• 1 korona 
• dla 2-5 graczy 

 

Szt. 1 

109.  Poznajemy miasta 
Polski 
 

Pomoc składa się z plansz przedstawiających 
charakterystyczne obiekty wybranych miast Polski: 
Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi (zdjęcia i 
uproszczone rysunki oraz herby miast). Do kart 
dołączona jest książeczka z legendami oraz rysunkami 
do pokolorowania (możliwość kserowania). Praca z 
pomocą ma na celu wzbudzanie zainteresowań tekstem 
mówionym i poznanie legend, doskonalenie zdolności 
kojarzenia, budzenie świadomości narodowej, 
poznawanie wybranych miast Polski, 
Charakterystycznych dla naszego kraju, rozwijanie 
zainteresowania pięknem i historią naszej ojczyzny • 20 
plansz formatu A3 

 

Szt. 1 

110.  Polska - wokół symboli 
narodowych 
 

Pomoc porusza tematy takie jak: godło, flaga, kraj, 
stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, 
obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, 
prezydent, premier, król.. Dołączone karty pracy, plansze 
w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają 
nauczycielowi prowadzenie lekcji. 
 
 
 
 
 

 

Szt. 1 



 30 

 
 

111.  Plansza dydaktyczna - 
Etapy recyklingu 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

112.  Dwustronne plansze 
edukacyjne -zjawiska 
pogodowe, dbaj o 
naszą planetę 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. • 
format: 61 x 86 cm • dwustronnie zalaminowane • 
wieloletnia trwałość 

 

Szt. 1 

113.  Plansza dydaktyczna - 
Chmury i ich rodzaje 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

 

Szt. 1 

114.  Plansza dydaktyczna - 
Światło i kolory 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

115.  Plansza dydaktyczna - 
Budowa wulkanu 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

116.  Mapa ścienna Europa 
1:10 mln 
 

Mapa ścienna Europy drogowo-polityczna w skali 1:10 
mln • oprawa: laminowana na rurkach • format: 68 x 49 
cm 

 

Szt. 1 

117.  Mapa ścienna Polska 
1:1,5 mln 

Mapa ścienna Polski w skali 1:1,5 mln. • oprawa: 
laminowana na rurkach • format: 68 x 49 cm 

 

Szt. 1 

118.  Mapa administracyjna 
Polski 

Wysokiej jakości mapy laminowane. • wym. 160 x 120 
cm 
 

 

Szt. 1 

119.  Dwustronne plansze 
edukacyjne - stroje i 
budownictwo ludowe 
 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. • 
format: 61 x 86 cm • dwustronnie zalaminowane • 
wieloletnia trwałość 

 

Szt. 1 

120.  Dwustronne plansze 
edukacyjne -
bezpieczeństwo 
 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. • 
format: 61 x 86 cm • dwustronnie zalaminowane • 
wieloletnia trwałość 
 

 

Szt. 1 

PRACOWNIA HISTORII 
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121.  1000 lat historii polski Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych 
przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii 
Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu 
(część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-
2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety 
władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze 
wydarzenia i postaci naszych dziejów. 
Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki' 
przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych 
okresach dziejowych.'Mapy-migawki' obejmują 
następujące okresy dziejów Polski: 
Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
Polska w początkach rozbicia dzielnicowego 
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów 
Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w. 
Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795 
Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 
1815-1914 
Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922 
II Rzeczpospolita 1918-1939 
Polska w czasie II wojny światowej 
Rzeczpospolita Polska w 2006 r. 
Format: 150 x 110 cm 

 

Szt. 1 

122.  Bitwa pod Grunwaldem Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy 
metalowe z uchwytem do zawieszenia. 
Wymiary 70x100cm 

 

Szt. 1 

123.  Bogowie Grecji i Rzymu Plansza jednostronna oprawiona w listwy metalowe. 
Format 100 x 70 cm 

 

Szt. 1 

124.  Edukacja europejska Zestaw 17 tablic dydaktycznych w formacie 50x70 cm. 
1.Kalendarium integracji europejskiej 2.Kalendarium 
integracji Polski z Unią Europejską 3.Ojcowie Unii 
Europejskiej 4.Trzy filary Unii Europejskiej 5.Cztery 
swobody rynku wewnętrznego 6.Unia Europejska 
7.Członkowie Unii Europejskiej – podstawowe dane 
8.Kandydaci do Unii Europejskiej – podstawowe dane 
9.Rada Europejska 10.Parlament Europejski 11.Komisja 
Europejska 12.Rada Unii Europejskiej 13.Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości 14.Trybunał Obrachunkowy 
15.Symbole Unii Europejskiej 16.Fundusze strukturalne, 
Fundusz Spójności 17.Programy edukacyjne Unii 
Europejskiej 

 

Szt. 1 

125.  Symbole mojej ojczyzny Spis kolorowych tablic formatu A3: 
PLANSZA I – godło Rzeczypospolitej Polskiej 
PLANSZA II – flaga Rzeczypospolitej Polskiej 
PLANSZA III – hymn Rzeczypospolitej Polskiej – tekst 
pierwszej zwrotki z refrenem 
PLANSZA IV, V, VI, VII – czteroelementowa mapa 
fizyczna Polski wraz z symbolami ważniejszych miast 
PLANSZA VIII – administracyjna mapa Polski wraz z 
herbami wszystkich miast wojewódzkich 
PLANSZA IX – Polska i jej sąsiedzi oraz ich flagi 
narodowe 
PLANSZA X – mapa Polski z uwzględnieniem regionów 
oraz charakterystycznych dla nich strojów ludowych 
PLANSZA XI – postacie w ludowych strojach: 
krakowskim i góralskim 
PLANSZA XII – postacie w ludowych strojach: łowickim i 
wielkopolskim 
PLANSZA XIII – postacie w ludowych strojach: 
kaszubskim i śląskim 
PLANSZA XIV – znaczące postacie dla historii i kultury 
polskiej: Fryderyk Chopin 
PLANSZA XV – znaczące postacie dla historii i kultury 
polskiej: Mikołaj Kopernik 
PLANSZA XVI – znaczące postacie dla historii i kultury 

 

Szt. 1 
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polskiej: Jan Paweł II 
PLANSZA XVII – typy krajobrazów występujących w 
Polsce: krajobraz nizinny 
PLANSZA XVIII – typy krajobrazów występujących w 
Polsce: krajobraz górski 
PLANSZA XIX - typy krajobrazów występujących w 
Polsce: krajobraz nadmorski 

126.  Heraldyka Historyczna plansza dydaktyczna o estetycznej 
kolorystyce i czytelnie rozłożonej treści. Wykonana jest z 
kredowego papieru i zaopatrzona w metalowe listewki u 
góry i na dole. Wymiar planszy: 70 x 100 cm 

 

Szt. 1 

127.  Poczet królów polski  Zestaw 43 plansz o wymiarach 210mm x 297mm (A4). 
Plansze są obustronnie laminowane. W skład zestawu 
wchodzą: 
 
1. Aleksander Jagiellończyk 
2. Anna Jagiellonka 
3. August II Mocny 
4. August III Sas 
5. Bolesław Chrobry 
6. Bolesław II Śmiały 
7. Bolesław III Krzywousty 
8. Bolesław IV Kędzierzawy 
9. Bolesław V Wstydliwy 
10. Dobrawa 
11. Henryk I Brodaty 
12. Henryk Walezjusz 
13. Jadwiga 
14. Jan III Sobieski 
15. Jan Kazimierz 
16. Jan Olbracht 
17. Kazimierz I Odnowiciel 
18. Kazimierz II Sprawiedliwy 
19. Kazimierz III Wielki 
20. Kazimierz Jagiellończyk 
21. Konrad Mazowiecki 
22. Leszek Biały 
23. Leszek Czarny 
24. Ludwik Węgierski 
25. Michał Korybut Wiśniowiecki 
26. Mieszko I 
27. Mieszko II 
28. Mieszko III Stary 
29. Przemysław II 
30. Stanisław August Poniatowski 
31. Stanisław Leszczyński 
32. Stefan Batory 
33. Wacław II 
34. Władysław I Herman 
35. Władysław II Wygnaniec 
36. Władysław IV Waza 
37. Władysław Jagiełło 
38. Władysław Laskonogi 
39. Władysław Łokietek 
40. Władysław Warneńczyk 
41. Zygmunt I Stary 
42. Zygmunt II August 
43. Zygmunt III Waza 

 

Szt. 1 
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128.  Portrety prezydentów Komplet 22 portretów prezydentów RP . Format A3 pod 
zamówienie w laminacie lub bez laminatu pod antyramę. 
W skład zestaw wchodzą: 
 
1). Bolesław Bierut 
2). Henryk Jabłoński 
3). Ignacy Mościcki 
4). Władysław Raczkiewicz 
5). Edward Raczyński 
6). Marian Spychalski 
7). Stanisław Wojciechowski 
8). August Zaleski 
9). Wojciech Jaruzelski cz. 1 
10). Wojciech Jaruzelski cz. 2 
11). Józef Cyrankiewicz 
12). Ryszard Kaczorowski 
13). Lech Kaczyński 
14). Bronisław Komorowski 
15). Aleksander Kwaśniewski 
16). Gabriel Narutowicz 
17). Edward Ochab 
18). Stanisław Ostrowski 
19). Kazimierz Sabbat 
20). Lech Wałęsa 
21). Aleksander Zawadzki 
22). Andrzej Duda 

 

Szt. 1 

129.  Atlas Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" 
dla klas 5–8 to publikacja przeznaczona dla szkoły 
podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija 
umiejętności uczniów. Pozwala na realizację programu 
nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki 
bogactwu treści. 

 

Szt. 16 

PRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO 

130.  Komplet portretów 
noblistów polskich - 6 
szt. 
 

Plansze jednostronne oprawione góra-dół w półwałki 
drewniane z zawieszeniem sznurkowym, laminowana. 
Wymiary29x42cm. Wykaz plansz: Lech Wałęsa, 
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Władysław 
Reymont, Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska - Curie 

 

Szt. 2 

131.  Słowniki ortograficzne 
 

Słownik ortograficzny (twarda okładka)  

 

Szt. 30 

132.  Słownik wyrazów 
obcych 
 

Słownik wyrazów obcych (twarda okładka 

 

Szt. 30 

133.  Słownik wyrazów 
bliskoznacznych 
 

W twardej oprawie.  

 

Szt. 30 

134.  Słownik interpunkcji 
 

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami 
przestankowania. 
 

 

Szt. 30 

135.  Plansza części mowy 
 

Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy 
metalowe. Wymiary 70x100cm 

 

Szt. 2 
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136.  Plansza części zdania 
 

Plansza jednostronna, laminowana, oprawiona w listwy 
metalowe. Wymiary 70x100cm  

 

Szt. 2 

137.  Środki poetyckie 
 

Zestaw składa się z 5 plansz o wymiarach 63 x 85, 
plansze są dwustronnie laminowane, wzmocnione 
kolorową listwą metalowa z zawieszką skład plansz 1. 
Główne gatunki liryki / Główne gatunki epiki 2. Budowa 
dramatu / Główne gatunki dramatu 3. Budowa powieści / 
Rodzaje powieści 4. Retoryczne środki stylistyczne / 
środki stylistyczne 5. Epoki literackie / Epoki literackie 6. 
Podział rymów / Układ rymów 7. Podział literatury / 
rodzaje i gatunki literackie 8. Sinusoida 
Krzyżanowskiego 

 

Szt. 2 

138.  Zasady ortograficzne 
 

Wszystkie plansze oprawione są w półwałki drewniane w 
tzw. systemie WDS. Format każdej planszy > 70 cm x 
100 cm po rozwinięciu. Pokrycie, folia wzmacniająca 
błysk, nadająca planszom efektowny połysk. Folia 
zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów. 
Powierzchnia plansz, jest zmywalna, dzięki czemu łatwo 
ją utrzymywać w czystości, a co istotne można po niej 
pisać flamastrami wodno zmywalnymi nanosząc 
dodatkowe objaśnienia lub inne dydaktyczne akcenty.  
W skład zestawu wchodzą n/w plansze: 
1.  Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek 
2.  Części mowy, podział rzeczowników, przypadki  
3.   Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń 
4.  Rodz. dopełnień, rodz. okoliczników, rodz. przydawek  
5.  Odmiana czasownika, nieosobowe formy czasownika  
6.  Podział zaimków, odmiana zaimków  
7.  Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań  
8.  Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki  
9.  Tworzenie wyrazów pochodnych, rodz. formantów, 
wyrazy złożone 
 10.  Rodzaje i źródła zapożyczeń 

 

Szt. 2 

139.  Zasady ortograficzne 
 

ZESTAW PLANSZ OPRAWIONYCH Format każdej 
planszy > 70 cm x 100 cm po rozwinięciu. Druk wg 
najwyższych standardów dla wydawnictw 
wielkoformatowych w 1 ark. wydawniczym nie klejony. 
Pokrycie, folia wzmacniająca błysk, nadająca planszom 
efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający 
proces - płowienia kolorów. Powierzchnia plansz, jest 
zmywalna, dzięki czemu łatwo ją utrzymywać w 
czystości, a co istotne można po niej pisać flamastrami 
wodno zmywalnymi nanosząc dodatkowe objaśnienia 
lub inne dydaktyczne akcenty. W skład zestawu 
wchodzą n/w plansze: 1.  Pisownia wielką i małą literą 
2.  Pisownia wyrazów z "ch" i "h" 3.  Pisownia wyrazów z 
"u" i "ó" 4.  Pisownia wyrazów z "rz" i "ż" 5.  Pisownia z 
cząstką "-by" 6.  Pisownia z partykułą "nie" 

 

Szt. 2 

PRACOWNIE JĘZYKÓW OBCYCH 
140.  Plansze - j niemiecki 

 
Plansza z przyimkami 
niemieckimi 

Plansza dydaktyczna przedstawiająca przyimki 
niemieckie. Plansza dydaktyczna, która przedstawia 
przyimki z celownikiem, z biernikiem oraz z 
dopełniaczem. ;wykonana plansza dydaktyczna pokryta 
jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do 
utrzymania w czystości i odporniejsza na proces 
starzenia papieru, a także płowienia kolorów. Można po 
niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając 
dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne. Plansza 
może być także zwijana do przechowywania. Wymiary: 
70 cm x 100 cm 
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250 g. 
Ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 1 
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141.  Plansze - j niemiecki 
 
Plansza z czasownikami 
i ich odmianą 

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki i ich 
odmianę.  Plansza dydaktyczna, która przedstawia 
odmianę czasowników regularnych, nieregularnych, 
posiłkowych i modalnych. ; wykonana plansza 
dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i 
odporniejsza na proces starzenia papieru, a także 
płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania.  
Wymiary: 70 cm x 100 cm 
Wykonanie: Papier kredowy o gramaturze 250 g. 
Ofoliowana, wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 1 

142.  Plansze- j.ang 
 
Plansza z 
przymiotnikami i 
przysłówkami oraz ich 
stopniowaniem 

Ta plansza przedstawia przymiotniki i przysłówki 
angielskie oraz ich stopniowanie z podziałem na 
stopniowanie regularne. Pokryta jest cienką folią 
bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w 
czystości i odporniejsza na proces starzenia papieru, a 
także płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania. Wymiary: 70 cm x 100 cm Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.  

Szt. 2 

143.  Plansze - j niem 
Plansza z 
przymiotnikami,  
odmianą i 
stopniowaniem 
 

Ta plansza przedstawia przymiotniki i przysłówki 
niemieckie oraz ich stopniowanie z podziałem na 
stopniowanie regularne. Pokryta jest cienką folią 
bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do utrzymania w 
czystości i odporniejsza na proces starzenia papieru, a 
także płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania. Wymiary: 70 cm x 100 cm Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.  

Szt. 1 

144.  Plansza z niemieckim 
alfabetem 

Plansza dydaktyczna, która przedstawia niemiecki 
alfabet. Do każdej z liter alfabetu dodano przykładowy 
wyraz na tę literę oraz obrazek. wykonana plansza 
dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i 
odporniejsza na proces starzenia papieru, a także 
płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania. Wymiary: 70 cm x 100 cm Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę.  

Szt. 1 

145.  Plansza „Berufe” Plansza jednostronna oprawiona w listwy metalowe i 
laminowana. Wymiary: 70x100cm 

 

Szt. 1 

146.  Plansze- j.ang 
 
Plansza z czasownikami 
nieregularnymi 

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki 
nieregularne. Plansza dydaktyczna, która przedstawia 
wykaz czasowników nieregularnych z podziałem na 
infinitive, past tense i past participle wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Wykonana plansza 
dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i 
odporniejsza na proces starzenia papieru, a także 
płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania. Wymiary: 70 cm x 100 cm Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 2 
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147.   
Plansze- j.ang 
 
Plansza z czasownikami 
niereularnymi 

Plansza dydaktyczna przedstawiająca czasowniki 
nieregularne. Plansza dydaktyczna, która przedstawia 
wykaz czasowników nieregularnych z podziałem na 
infinitive, past tense i past participle wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Wykonana plansza 
dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i 
odporniejsza na proces starzenia papieru, a także 
płowienia kolorów. Można po niej pisać pisakami 
ścieralnymi wprowadzając dodatkowe oznaczenia i 
notatki dydaktyczne. Plansza posiada specjalny haczyk, 
dzięki któremu łatwo zawiesisz ją na ścianie. Wymiary: 
70 cm x 100 cm, Wykonanie: Papier kredowy o 
gramaturze 250 g. Ofoliowana, wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę 

 

Szt. 2 

148.  Słowniki pol-nie Duży słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki to 130 
000 haseł i zwrotów z obszernymi tłumaczeniami. 
Publikacja zawiera aktualne słownictwo z wielu dziedzin, 
w tym ekonomii i polityki, a także związanych z 
internetem. Liczne dodatki, m.in. Przeglądy gramatyki, 
zestawienia tabelaryczne czasowników, miar oraz 
omówienia najczęstszych błędów językowych, ułatwiają 
pracę ze słownikiem i opanowanie języka. 

 

Szt. 16 

149.  Słowniki pol-ang Zawiera nowe hasła, przydatne zwroty, wzory tekstów, 
przewodnik gramatyczny, wbudowany tezaurus, a także 
wiele informacji kulturowych. Najnowsze wydanie 
słownika to: 
70 000 słów i wyrażeń oraz 5 000 kolokacji z 
przejrzystymi objaśnieniami,  
61 000 autentycznych przykładów użycia języka 
w kontekście,  
2 000 synonimów i antonimów w zintegrowanym 
tezaurusie, 
20 000 przykładowych zdań, brytyjską i amerykańską 
wymowę wszystkich słów na dołączonej płycie cd. 

 

Szt. 30 

PRACOWNIE KLAS 1-3 

150.  Alfabet z obrazkami Zestaw dwustronnych kart to praktyczny materiał do 
demonstracji liter. Każda karta zawiera z jednej strony 
literę drukowaną i pisaną (wraz z kierunkiem jej pisania) 
oraz ilustrację wraz z podpisem. Druga strona natomiast 
nie posiada obrazka - jedynie zapis litery, co daje 
możliwość zaadoptowania karty według własnych 
potrzeb. Wystarczy nakleić wybrany obrazek lub 
wykonać ilustrację 
 • 44 karty formatu A4 

 

Szt. 15 

151.  Sylaby w dominie Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu 
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 
poprawne formy wyrazów dwusylabowych.  
• 56 kostek domina • klepsydra • worek • 16 żetonów • 
karta wyrazów • instrukcja • dla 2-4 graczy  
 

 

Szt. 15 

152.  Alfabet - małe litery Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną.  Wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
• 23 szt. 

 
Szt. 15 

153.  Alfabet - wielkie litery Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną. Wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
• 23 szt. 

 
Szt. 15 

154.  Zestaw edukacyjny 
alfabet 

Zestaw przeznaczony jest do nauki języka polskiego - 
czytania, pisania, mówienia i słuchania. Pomoc 
usprawnia analizę i syntezę słuchowo-wzrokową, 
pomaga w poznawaniu liter, w tym dwuznaków i 
zmiękczeń, uczy tworzenia wyrazów z liter i sylab oraz 
tworzenia zdań z wyrazów. Do zabaw swobodnych i 
kierowanych. Każdy kartonik zaopatrzony jest w otworek 
do zawieszania. • 289 kartoników z literami i znakami 
interpunkcyjnymi o wym. od 10 x 12 cm • 71 kart o wym. 
16 x 12 cm 

 

Szt. 15 
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155.  Monografia liczby Demonstracyjne i pomocnicze plansze do wprowadzania 
liczb od 0 do 16. Plansze przedstawiają konkretny zbiór 
przedmiotów i odpowiednią liczbę pisaną z 
zaznaczonym prawidłowym kierunkiem jej kreślenia. 
Pomoc ta w ciekawy sposób umożliwi poznanie liczby w 
aspekcie głównym oraz w aspekcie porządkowym. • 17 
kart formatu A4  

Szt. 15 

156.  Duże liczydło na 
stojaku 

Koraliki w 2 kolorach. • wym. 85 x 120 cm 

 

Szt. 15 

157.  Mata – kształty, kolory, 
liczby 

Gra uczy kolorów, kształtów oraz liczenia w zakresie od 
1 do 10 również w czasie gier ruchowych.  
• okrągła winylowa mata o śr. 122 cm  
• 5 dmuchanych kostek o wym. 12,7 cm  
• 5 woreczków z grochem o śr. 8 cm  
• instrukcja  
• od 3 lat  

Szt. 15 

158.  Liczmany sześciany 
(minimum po 3 
komplety na klasę) 

Drewniane klocki do sortowania i konstruowania. • 102 
szt. • 6 kolorów • wym. 2 x 2 cm 

 

Szt. 15 

159.  Kolorowe figury (kilka 
pudełek) 

60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach i 2 grubościach z 
tworzywa sztucznego • wym. największego elem. 7,5 cm 
• od 5 lat 

 

Szt. 15 

160.  Zbiory liczb Karty ze zbiorem obrazków, do których 
przyporządkowujemy liczbę. Karty wykonane są z 
tworzywa sztucznego, co zapewnia ich trwałość w czasie 
użytkowania.  
• 20 kart o wym. 13 x 13 cm  
• od 3 lat  

Szt. 15 

161.  Kostki z oczkami (1 
komplet – 12 sztuk) – na 
klasę 3 komplety 

Kości do gry są najprostszym sposobem do nauki 
liczenia i zapamiętywania. 
Komplet 12 sztuk. 

 

Szt. 15 

162.  Rzymskie liczby – 
zestaw 

2 Zestawy. Jeden zestawy zawiera liczby od 1 do 20 z 
drugi od 21 do 100. Zestaw liczb ułatwiające naukę cyfr 
rzymskich, po jednej stronie kartonika są cyfry rzymskie, 
po drugiej arabskie. Zestaw składa się z 20 kart 
drukowanych dwustronnie. • wym. 8 x 6,5 cm 
 

 

Szt. 15 

163.  Klepsydry Klepsydra pisakowa różne rodzaje: 30 s, 1 minuta, 5 
minut• 1 szt. • wym. 14,5 x 8 cm 

 

Szt. 15 

164.  Globus fizyczny duży Globus fizyczny. • śr. 42 cm • wys. 62 cm • 1:30 000 000 

 

Szt. 15 

165.  Multimedialny układ 
słoneczny 

Model ukazuje Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest 
podświetlane od środka żarówką i oświetla krążące 
wokół planety. Kolumna jest czarna i znika w ciemności. 
Model jest uproszczeniem Układu Słonecznego, planety 
krążą tu wokół Słońca z tą samą prędkością. Zaletą 
pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można wymienić na 
przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze 
gwiazdozbiory. Zawartość: • model działa na 4 baterie C-
R14 1,5 V (nie dołączane) • wym. 34,5 x 26 x 17 cm • 
instrukcja 

 

Szt. 15 

166.  Mapa fizyczna Polski Wysokiej jakości mapy laminowane.  
• wym. 160 x 120 cm 

 

Szt. 15 
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167.  Mapa Europy Ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni Europy. Klasyczna mapa 
fizyczna Europy została wzbogacona dodatkowo o 
informacje na temat ochrony środowiska. Pokazane jest 
na niej rozmieszczenie rezerwatów biosfery wpisanych 
na światową listę UNESCO. Lista rezerwatów 
dodatkowo wypisana jest w panelu bocznym. W drugim 
panelu bocznym znajdują się najważniejsze informacje 
fizycznogeograficzne o naszym kontynencie. 
Skala:  1 : 3 200 000 
Formaty: 200 x 150 cm 
Oprawa: 
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o 
podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie 
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem 
sznurkowym 

 

Szt. 15 

168.  Chusta animacyjna 3,5 
m 

Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma 
grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji 
średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające 
na uczestnictwo w zabawach wielu osób.  
 
• śr. 3,5 m  
• 8 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

 

Szt. 15 

169.  Woreczki z grochem 
alfabet 

Woreczki z grochem o  wym. 10 x 10 cm • 26 szt. • 5 
kolorów  
 

 

Szt. 15 

170.  Woreczki z grochem 
cyfry (komplet 10 sztuk 
– na klasę 3 komplety) 

Woreczki z grochem o  wym. 10 cm • 10 szt. • 5 kolorów  
 
 
 
 
 

 

Szt. 15 

171.  Waga szkolna Metalowa waga, z płaskimi szalkami. Doskonała do 
ważenia różnorodnych zabawek, materiałów, jedzenia 
itp. • wym. 16 x 49 cm x 20 cm • nośność 5 kg. 

 

Szt. 15 

172.  Zestaw odważników W skład zestawu wchodzi 8 odważników:  
• 1 x 1g  
• 2 x 2g  
• 1 x 5g  
• 2 x 10g  
• 1 x 20g  
• 1 x 50g  

Szt. 15 

173.  Drewniany stempel – 
zegar 

Drewniany stempel odwzorowujący zegar - idealny do 
nauki zapisywania i odczytywania godzin. Na odbitym 
kształcie można samodzielnie rysować wskazówki 
ułożone w dowolny sposób. • wym. 8 x 8 cm. 
 

 

Szt. 15 

174.  Zegar nauka czasu 24h Zegar z tworzywa. • wym. 30 cm 
 

 

Szt. 15 

175.  Małe plansze – zegar 5 plansz suchościeralnych z zegarem analogowym. 
Godzinny system 24 h oraz zaznaczone minuty. Do 
wpisywania i zaznaczenia odpowiedniej godziny na 
zegarze. • wym. 16 x 12,5 cm 
 

 

Szt. 15 
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176.  Wyprawka 
pierwszoklasisty 
PALETA 

Zawiera Zestaw kontrolny, czyli okrągłą podstawę 
wykonaną z drewna z 12 drewnianym klockami w 6 
kolorach, 2 tarcze blanko oraz 12 tematycznych tarcz 
(WPK) ze zbiorem zabaw dla dzieci od 6 lat. Oparty jest 
na podstawowych założeniach programowych nauczania 
zintegrowanego: dodawanie i odejmowanie w zakresie 
20, łączenie w pary obrazków logicznie do siebie 
pasujących, rozpoznawanie i utrwalanie nazw zwierząt, 
owoców i warzyw, rozpoznawanie liter alfabetu - 
pierwsze litery nazw obrazków, łączenie sylab w proste 
wyrazy, łączenie wyrazów jednosylabowych z 
obrazkami. 

 

Szt. 15 

177.  Wieszak na 
matematyczne korale 

Drewniany, na 30 sznurków. Pozwala na utrzymywanie 
korali w należytym porządku i sprawia, że są łatwo 
dostępne. • wym. 60 x 10 cm 

 

Szt. 15 

178.  Korale matematyczne Drewniane korale w kolorze czerwonym i niebieskim, 
stanowią sprawdzony i praktyczny system nauki liczenia. 
Można ustawiać je na sznurku w dowolnej pozycji tak, by 
nie przesuwały się po nim samoistnie, ponieważ 
nawleczone są na gruby, porowaty sznurek.  
• 1 szt.  
• 100 koralików na 1 sznurek 

 

Szt. 15 

179.  Geometryczne kształty 
drewniane 

Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg 
kart zadań (500020) lub własnej wyobraźni. • 250 elem. • 
wym. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm 
• drewniane • grubość 1 cm 

 

Szt. 15 

180.  Karty zadań Zadania zostały opracowane tak, aby rozwijały wiele 
umiejętności, takich jak: nazywanie kolorów i 
rozpoznawanie obrazów, kształtowanie wyobraźni 
przestrzennej, logicznego rozumowania, geometrii i 
liczenia. Karty mogą być używane indywidualnie i w 
grupie. • 34 karty o wym. 21,5 x 14 cm 
  

Szt. 15 

181.  Duże kostki 6 kości o wym. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm wykonanych z pianki w 
różnych kolorach. Do gier zręcznościowych i 
matematycznych. 
 

 

Szt. 15 

182.  Piłeczki i patyczki do 
brył geometrycznych 

Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków 
różnych rozmiarów do tworzenia przestrzennych 
konstrukcji geometrycznych. • 40 szt. czerwonych 
patyczków o dł. 12,5 cm • 40 szt. niebieskich patyczków 
o dł. 10,5 cm • 40 szt. żółtych patyczków o dł. 8,2 cm • 
40 szt. zielonych patyczków o dł. 6,9 cm • 45 szt. 
fioletowych patyczków o dł. 5,3 cm • 45 szt. 
pomarańczowych patyczków o dł. 3,3 cm • 80 szt. 
piłeczek z otworami w 6 kolorach • 330 elem.  

 

Szt. 15 

183.  Obieg wody w 
przyrodzie 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 15 

184.  Tuby dźwiękowe Wykonane z wysokiej jakości plastiku. Kolorowe i lekkie 
tuby wydają różne dźwięki w zależności od ich długości. 
Uderzać możemy o krzesełka, podłogę, dłonie, tablicę. 
Odpowiednie do nauki rytmu i wygrywania melodii.  
• 8 szt.  
• dł. od 30 do 63 cm 
• od 3 lat 

 

Szt. 15 

185.  Zestaw instrumentów 
duży 

Zestaw instrumentów w praktycznej plastikowej torbie.  
• 7 rodzajów instrumentów: - kastaniety z rączką, 2 szt. - 
bębenek z pałeczką, śr. 21 cm - trójkąt, wym. 16 cm - 
talerze na palce - rączki z 5 dzwoneczkami, 2 szt. - 
klawesy - plastikowe marakasy, 2 pary 

 

Szt. 15 
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186.  Dzwonki chromatyczne 
25-tonowe 

To doskonały instrument muzyczny dla dzieci, które 
dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę. 25 
dźwięków jest ułożonych tak jak w fortepianie, a ich 
rozpoznawanie ułatwia różny rozmiar płytek - mniejsze 
wydają wyższe dźwięki, a większe - niskie dźwięki. 
Dodatkowo na płytkach zostały wygrawerowane nazwy 
dźwięków. Cymbałki zamknięte w poręcznej walizce 
ułatwiającej transport instrumentu. Walizka ma 
rozkładane nóżki. • wym. 39 x 22 x 5 cm (+ 3 cm nóżki) • 
2 pałeczki o dł. 30 cm  

 

Szt. 100 

187.  Tamburyn z rączką  Wykonany z tworzywa sztucznego. • 16 par talerzyków • 
wym. 21,5 x 19 cm  

 

Szt. 100 

188.  Termometr Termometr ze skalą od -30 do 110 st. C. Znajduje się w 
obudowie, na której umieszczone zostało 6 kolorowych 
suwaków, za pomocą których można zaznaczać 
temperaturę z poprzednich pomiarów. Termometr można 
wyjąć z obudowy. • wym. obudowy 3,7 x 32,5 x 2 cm • 
wym. termometru 6 x 30 cm  

Szt. 15 

189.  Kompasy Kompas z kółeczkiem do przywieszenia, z zamykaną 
obudową z instrumentami celowniczymi. Komora 
kompasu z igłą magnetyczną wypełniona olejem 
mineralnym tłumiącym drgania • śr. 5 cm. 

 

Szt. 100 

190.  Lupy  Plastikowe lupy z szklanymi soczewkami i 
podświetleniem LED białym i UV (zasilanie - 4 baterie 
AG13 - w zestawie) 
• śr. głównej soczewki (powiększenie 2,5x): 90 mm • śr. 
2 soczewki (4,5x): 21 mm • śr. 3 soczewki (25x): 20 mm 
• śr. 4 soczewki (55x): 12 mm • 4 podświetlające diody 
LED ze światłem białym i 1 z UV • wym. całkowite: 22,5 
x 10,5 x 2,8 cm. 

 

Szt. 100 

191.  Stemple- zegar, oś 
liczbowa, grafy, 
drzewka, tabelki 

Drewniane stemple z zegarem, osia liczbową, grafy, 
tabelki. Przydają się zarówno do zabawy, jak i do 
komunikowania emocji. Dziecko może np. użyć stempla 
przedstawiającego jego obecny nastrój i przyczepić 
kartkę ze smutną lub wesołą buzią na drzwiach swojego 
pokoju. • drewno i guma • 10 szt. (śr. 2,5 cm, wys. 3,5 
cm) 

 

Szt. 15 

192.  Wieszak na mapę Posiada regulację wysokości od 110 do 190 cm 

 

Szt. 5 

193.  Komplet pacynek z 
torbą 

Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz 
z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia. 
Torba wyposażona jest w uchwyt, ekspres umożliwiający 
całkowite otwieranie i rozkładanie torby, a także taśmy 
ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu. Dzięki 
temu można także przymocować w sali otwartą torbę, a 
pacynki pozostawione na widoku będą zachęcały dzieci 
do częstej zabawy. • 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm 
• wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm • wym. otwartej torby 
63 x 96 cm 

 
 

Szt. 30 

194.  Matematyczny twister Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się 
do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 
pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na 
zewnątrz - np. na trawie. Plansze posiadają 
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę 
w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: 
instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • 
wym. ok. 150 x 150 cm. W zestawie 2 kostki z cyframi z 
pianki o wym. 5 x 5 cm.  

 

Szt. 15 
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195.  Piankowe domino Piankowe domino z dużymi elementami. Zabawa 
polegająca na zestawianiu ze sobą kostek o tej samej 
liczbie oczek. Kształtuje logiczne myślenie, zdolności 
poznawcze oraz wytrwałość. Całość umieszczona w 
praktycznej torebce zamykanej na suwak, z uchwytem, 
wykonanej z tworzywa sztucznego. • 28 elem. • wym. 18 
x 9 x 1 cm   

Szt. 15 

196.  Zestaw muzyczny w 
walizce 

Walizka o wym. 27 x 38 x 12,5 cm • 14 rodzajów 
instrumentów dla 17 dzieci: - tamburyn, śr. 15 cm - 
tamburyn z membraną, śr. 15 cm - marakasy plastikowe, 
wym. 7 x 20 cm - talerze, śr. 9 cm - kastaniety, 8 szt., śr. 
4,2 cm - kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm - trójkąt z 
pałeczką, dł. boku 11 cm - rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 
21 cm - drewniane jingle - cymbałki z pałeczkami, wym. 
38 x 4 cm - podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm - 
dzwoneczki na drewnianej rączce - tonblok z pałeczką, 
dł. 19 cm - małe dzwoneczki, wym. 7,5 x 8 x 4  

 

Szt. 15 

197.  Muzyczne jajka Różne kolory • różne wysokości wydawanych dźwięków 
• 4 szt. • wys. 5 cm  

 

Szt. 100 

198.  Zestaw magnetycznych 
pieniędzy 

Skład zestawu:  
• banknot 200 zł o wym. 18,2 x 9,1 cm, 3 szt.  
• banknot 100 zł o wym. 17,4 x 8,7 cm, 3 szt.  
• banknot 50 zł o wym. 16,7 x 8,4 cm, 4 szt.  
• banknot 20 zł o wym. 15,9 x 8,0 cm, 4 szt.  
• banknot 10 zł o wym. 15,3 x 7,6 cm, 6 szt.  
• moneta 5 zł o śr. 72,7 mm, 6 szt.  
• moneta 2 zł o śr. 65,1 mm, 6 szt.  
• moneta 1 zł o śr. 70 mm, 10 szt.  
• moneta 50 gr o śr. 62 mm, 10 szt.  
• moneta 20 gr o śr. 56 mm, 5 szt.  
• moneta 10 gr o śr. 50 mm, 10 szt.  
• moneta 5 gr o śr. 59 mm, 12 szt.  
• moneta 2 gr o śr. 53 mm, 12 szt.  
• moneta 1 gr o śr. 47 mm, 12 szt.  
• żetony ze znakami działań matematycznych o śr. 60 
mm, 40 szt. 

 

Szt. 15 

199.  Bryły geometryczne Zestaw przydatny do nauki o bryłach geometrycznych.  
• 17 elem. z tworzywa sztucznego o wym. podstawy ok. 
5 cm 
 

 

Szt. 15 

200.  Waga z odważnikami  Zestaw zawiera: 
Waga szkolna, 1 szt. 
Zestaw dużych odważników, 1 szt. 
Zestaw odważników w pudełku, 1 szt. 

 
 

 

Szt. 15 

201.  Zestaw kości 
matematycznych 

Poręczna walizka z przezroczystego tworzywa 
sztucznego ułatwia przechowywanie.  
• 162 kości do gier matematycznych  
• 14 różnych rodzajów 
 

 

Szt. 15 

202.  Głoska a litera  - 
plansza 

Na plakacie zostały przedstawione podstawowe 
informacje dotyczące relacji między głoską a literą oraz 
definicje sylaby i wyrazu. Konkretne wiadomości zostały 
również poparte przykładami. • wym. 48 x 68 cm 

 

Szt. 15 
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203.  Bezpieczeństwo na 
drodze 

Plansza dydaktyczna, która przedstawia zasady 
bezpiecznego zachowania się na drodze, zapoznając 
ucznia ze znaczeniem sygnalizacji świetlnej i 
podstawowych znaków. Na planszy znajdują się także 
numery alarmowe: europejski numer alarmowy 112, 
pogotowie 999, straż pożarna 998, policja 997- pokryta 
jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu jest łatwa do 
utrzymania w czystości i odporniejsza na proces 
starzenia papieru, a także płowienia kolorów. Można po 
niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając 
dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne. Plansza 
może być także zwijana do przechowywania.  
Wymiary: 70 cm x 100 cm 
Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 15 

204.  Środki transportu Plansza dydaktyczna w jasny i prosty sposób 
przedstawia środki transportu z podziałem na te latające, 
jeżdżące oraz pływające. ; wykonana plansza 
dydaktyczna pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki 
czemu jest łatwa do utrzymania w czystości i 
odporniejsza na proces starzenia papieru oraz płowienia 
kolorów. Można po niej pisać pisakami ścieralnymi 
wprowadzając dodatkowe oznaczenia i notatki 
dydaktyczne. Plansza może być także zwijana do 
przechowywania. Wymiary: 70 cm x 100 cm 
Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 15 

205.  Znaki drogowe Zalaminowane, dwustronne plansze• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 

 

Szt. 15 

206.  Instrumenty  Ta plansza dydaktyczna w przejrzysty sposób 
przedstawia podstawowe instrumenty muzyczne 
strunowe, dęte i perkusyjne. ; plansza dydaktyczna 
pokryta jest cienką folią bezbarwną, dzięki czemu jest 
łatwa do utrzymania w czystości i odporniejsza na 
proces starzenia papieru, a także płowienia kolorów. 
Można po niej pisać pisakami ścieralnymi wprowadzając 
dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne. Plansza 
może być także zwijana do przechowywania. Plansza 
posiada specjalny haczyk, dzięki któremu łatwo 
zawiesisz ją na ścianie. Wymiary: 
70 cm x 100 cm 
Wykonanie: 
Papier kredowy o gramaturze 250 g. Ofoliowana, 
wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. 

 

Szt. 15 

207.  Pory roku Zalaminowane, dwustronne plansze, • format: 61 x 86 
cm • dwustronnie zalaminowane 

 

Szt. 15 

208.  Zjawiska pogodowe Zalaminowane, dwustronne plansze, • format: 61 x 86 
cm• dwustronnie zalaminowane 

 

Szt. 15 

209.  Zegar czasu Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 15 
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210.  Budowa kwiatu Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 15 

211.  Drzewa liściaste i 
iglaste 

Zalaminowane, dwustronne plansze, które spełniają 
funkcję pomocy edukacyjnej oraz ozdabiają klasę. 
• format: 61 x 86 cm 
• dwustronnie zalaminowane 

 

Szt. 15 

212.  Rośliny chronione Rośliny chronione - plansza foliowana i oprawiona w 
listwy metalowe. Rozmiar 100x70cm 

 

Szt. 15 

213.  Plansza działania 
arytmetyczne 

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 15 

214.  Tabliczka mnożenia Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 15 

PRACOWNIA MATEMATYKI 

215.   ARYTMETYKA I 
ALGEBRA kl IV - VI - 
zestaw plansz 
 

 Arytmetyka i algebra to zestaw tablic do wykorzystania 
na zajęciach matematyki drugiego etapu edukacyjnego 
(klasy IV - VI szkoły podstawowej). 
 
W zestawie znajdują się takie tablice: 
1 — Działania arytmetyczne 
2a, 2b — Prawa działań 
3 — Rzymski system zapisu liczb 
4 — Zbiory liczbowe 
5a, 5b, 5c, 5d, — Porównywanie ułamków zwykłych 
5e, - Działania na ulamkach zwykłych 
6a — Ułamki dziesiętne 
6b — Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 
10, 100, 1000... 
6c — Działania pisemne na ułamkach dziesiętnych 
7a — Liczby całkowite 
7b — Działania na liczbach całkowitych 
8 — Potęgi, 
9 — Pierwiastki 
10 — Procenty 
11 — Jednostki masy 
12 — Kalendarz i czas 
13 — Droga, prędkość czas 
— Zestaw do tworzenia liczb w dziesiątkowym systemie 
pozycyjnym 
— Zestaw do tworzenia ułamków dziesiętnych 
— Zestaw do tworzenia liczb w systemie rzymskim 

 

Szt. 1 

216.  Drewniana mozaika Mozaika to układanka edukacyjna dla dzieci od lat 3. 
Składa sie z drewnianych klocków, trójkątów i rombów: 
czerwonych, zielonych, niebieskich, żółtych i 
pomarańczowych. Do kompletu klocków opracowana 
została książeczka z serią czterdziestu ośmiu wzorów o 
wzrastającym stopniu trudności w połączeniu z 
przemyślaną kombinacją kolorów. Mozaika umożliwia 
komponowanie wielu wzorów, zróżnicowanych pod 
względem ilości, kształtu, koloru klocków i rodzaju figur 
geometrycznych. Przykładowe formy zabaw z mozaiką 
to wyszukiwanie figur i form - gra, poprawianie wzorów, 
rozbudowywanie wzorów, dokańczanie wzorów. 
 

 

Szt. 5 



 44 

 
 

Przykładowe zadanie: Wyszukiwanie figur i form - gra. 
 Zawartość: 
- 40 drewnianych klocków 
- książeczka z wzorami 
- kartonowe pudełko o wymiarach: 13,8 x 13,8 x 8 cm 

217.  Bryły. Wielościany 
prawidłowe. 

 Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z 
przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi 
wysokościami i przekątnymi. 
 
Wysokość brył: 17 cm 
Waga zestawu: 1,75 kg 
 
W skład wielościanów prawidłowych wchodzą: 
graniastosłup o podstawie kwadratu 
graniastosłup o podstawie sześciokąta 
graniastosłup o podstawie trójkąta ostrosłup o podstawie 
sześciokąta 
ostrosłup o podstawie czworokąta 
ostrosłup o podstawie trójkąta 
 

 

Szt. 1 

218.  Liczby w kolorach. 
(ułamki) 

Zestaw zawiera: 
- 60 magnetycznych liczb-ułamków w 
kolorach tworzących po złożeniu kwadrat o wymiarach 
40 x 40 cm; 10 pasków, każdy w innym kolorze, każdy 
podzielony na inną liczbę części; 
- 48 magnetycznych, nakładanych jednostek w 
postaci kółeczek z nadrukowanymi ułamkami zwykłymi, 
dziesiętnymi oraz procentami; 
- potrójna biała linijka magnetyczna z nadrukowanymi 
po bokach, kodowanymi kolorami, ułamkami i cyfrą 1 
oraz kolorowymi paskami poprzecznymi wskazującymi 
granice danego paska-ułamka. 

 

Szt. 1 

219.  Kolorowe koła (ułamki)  Zestaw zawiera 10 sztuk kolorowych kół, które 
podzielone obrazują całość (niepodzielone koło) oraz 
ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/20. Wszystkie 
koła wykonane są z 2-mm plastiku i mają średnicę 10 
cm. 

 

Szt. 3 

220.  Domino. Odejmowanie 
ułamków zwykłych 

Domino matematyczne wspomagające i utrwalające 
naukę ułamków zwykłych, w tym przypadku ich 
odejmowanie. Zestaw zawiera 24 plastikowe płytki 
domina, na każdym po jednej stronie znajduje się 
wygrawerowany ułamek zwykły, a po drugiej stronie 
działanie odejmowania ułamków zwykłych. Płytki 
wykonane są w oryginalny sposób: z gładkiego tworzywa 
sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a ułamki nie są 
nadrukowane, ale wygrawerowane. Wymiary każdej 
płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 24 płytki.  

 

Szt. 1 

221.  Domino. Skracanie 
ułamków zwykłych. 

 Domino matematyczne wspomagające i utrwalające 
naukę ułamków zwykłych, w tym przypadku ich 
skracanie. Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek 
domina, na każdym po obu stronach znajdują się 
wygrawerowane ułamki zwykłe. Płytki wykonane są w 
oryginalny sposób: z gładkiego tworzywa sztucznego z 
zaokrąglonymi rogami, a ułamki nie są nadrukowane, ale 
wygrawerowane. Wymiary każdej płytki: 8x4 cm, 
narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek.  

 

Szt. 1 

222.  Domino. Odejmowanie 
ułamków dziesiętnych. 

 Domino matematyczne wspomagające i utrwalające 
naukę ułamków dziesiętnych, w tym przypadku ich 
odejmowanie. Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek 
domina, na każdym po jednej stronie znajduje się 
wygrawerowany ułamek dziesiętny, a po drugiej stronie 
działanie odejmowania ułamków dziesiętnych. Płytki 
wykonane są w oryginalny sposób: z gładkiego tworzywa 
sztucznego z zaokrąglonymi rogami, a ułamki nie są 
nadrukowane, ale wygrawerowane. Wymiary każdej 
płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 płytek. 
Świetny sposób na naukę poprzez zabawę. 

 

Szt. 1 
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223.  Domino. Dodawanie 
ułamków dziesiętnych. 

 Domino matematyczne wspomagające i utrwalające 
naukę ułamków dziesiętnych, w tym przypadku ich 
dodawanie. Zestaw zawiera 26 plastikowych płytek 
domina, na każdym po jednej stronie znajduje się 
wygrawerowany ułamek dziesiętny, a po drugiej stronie 
działanie dodawania ułamków dziesiętnych. Gra polega 
na tym, aby do każdej kostki domina dokładać ułamek 
lub działanie odejmowania o tej samej wartości, np. 
"89,12" i "35,95+53,17". Płytki wykonane są w oryginalny 
sposób: z gładkiego tworzywa sztucznego z 
zaokrąglonymi rogami, a ułamki nie są nadrukowane, ale 
wygrawerowane, stąd domino może służyć pokoleniom 
graczy (nie ścierają się napisy i są niełamliwe). Wymiary 
każdej płytki: 8x4 cm, narożniki zaokrąglone, razem 26 
płytek. Świetny sposób na naukę poprzez zabawę. 

 

Szt. 1 

224.  Zestaw 8 brył 2 w 1 
rozkładanych. 

 Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) 
wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, 
sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - 
trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe -
 trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły można 
napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu 
porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe 
siatki, które wsuwa się w środek transparentnych 
elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący 
bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. 

 

Szt. 1 

225.  Cyrkiel magnetyczny na 
kredę lub pisaki. 

 Za pomocą 3 magnesów cyrkiel dobrze trzyma się 
tablicy szkolnej.W zgięciu ramienia znajduje się 
dokładna skala w centymetrach i stopniach. Specjalny 
mechanizm umożliwia łatwe zaciskanie kredy lub pisaka. 

 

Szt. 1 

226.  Suwak matematyczny 
dziesiątkowy. 

Wymiary: 1200x 630x 40 /mm/ 
Przeznaczenie: Suwak do prezentacji układu 
dziesiątkowego jest pomocnym narzędziem do 
nauczania: 
  
-nauczania początkowego 
-szkoły podstawowej 
  
Służy do wykonania różnych ćwiczeń matematycznych, 
związanych z systemem zapisywania liczb w 
dziesiątkowym układzie pozycyjnym, rozwiązywania 
działań dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia 
oraz inne ćwiczenia związane z nauką przedmiotu 
matematyka. 
  
Suwak umożliwia zapisywanie liczb w milionach. 
Odwrócenie dolnej listwy na stronę „B” pozwala wykonać 
ćwiczenie w tysiącach do 3 miejsc po przecinku. 
  
Wykonanie: 
  
Suwak wykonany jest ze sklejki liściastej dwukrotnie 
pokrytej lakierem. Litery w trzech kolorach, odporne na 
ścieranie, wykonane metodą sitodrukową. Tablica biała 
umożliwia zapisywanie liczb pisakiem do tablic białych. Z 
tyłu znajdują się uchwyty, które pozwalają na 
zawieszenie suwaka na ścianie. 

 

Szt. 1 

227.  Klocki w woreczku. Klocki to zestawy trójkątów równobocznych, kwadratów, 
pięciokątów foremnych i sześciokątów foremnych, które 
można łączyć z sobą tworząc modele wielościanów.  
Komplet klocków składa się z wielokątów każdego 
rodzaju - łącznie 180 plastikowych elementów. 

 

Szt. 5 

228.  Zestaw Radosna Klasa  Złożone płasko mają wymiary 12x9x0,8 cm. Ułożone 
z nich sześciany mają wymiary 4x4x4 cm. 
Są wykonane z bardzo miłej w dotyku, bardzo 
bezpiecznej i bardzo wytrzymałej pianki EVA, trzy 
komplety łamigłówek kategorii Happy Cube, Profi Cube 
i Marble Cube, czyli łącznie 54 łamigłówki. 

 

Szt. 1 
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229.  Badamy podzielność 
liczb. 

Wwizualny sposób do badania podzielności liczb i 
wyszukiwania liczb pierwszych. Niebieskie trójkąty to 
liczby wyjściowe, dla których będziemy szukać 
mnożników (trójkąty zielone) tak długo aż dojdziemy do 
liczb pierwszych (trójkąty czerwone).  
Liczby do zbadania (trójkąty niebieskie): 16, 18, 20, 24, 
27, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 70, 
72, 80, 84, 88, 90 
Mnożniki (trójkąty zielone): 4, 6, 8, 9, 10, 12 
Liczby pierwsze (trójkąty czerwone): 2, 3, 5, 7, 11 
Zawartość: 24 duże trójkąty niebieskie (bok 8 cm) - 45 
średnich trójkątów (bok 6 cm) - 95 małych czerwonych 
trójkątów (bok 3 cm) - łącznie 164 elementy z pianki - 
instrukcja. 

 

Szt. 2 

230.  Domino. Dodawanie 
ułamków zwykłych. 

Kostki domina wykonane są z grubego tworzywa o 
bezpiecznie zaokrąglonych rogach, dzięki czemu można 
je myć. Zawartość zestawu:  
24 kostki domina o wymiarze 4 x 8 cm  
tworzywo o grubości 0,3 cm  
instrukcja trwały kartonik   

Szt. 1 

231.  Kto drugi, ten lepszy. 
Gra planszowa. 

Szybka, emocjonująca i bardzo śmieszna gra, w której 
cały czas próbujesz być na drugim miejscu. 
Zawartość pudełka 
1 plansza 
6 figurek 
6 kart-znaczników kolorów 
32 karty wyścigowe 
1 instrukcja w języku polskim 

 

Szt. 2 

232.  Rummikub. Gra 
planszowa. 

Rummikub to gra znana od kilkunastu lat – często 
porównywana do karcianego remika. 106 kostek (8 
zestawów od 1 do 13 w czterech kolorach, 2 jokery) 
4 podstawki 
instrukcja 
Cechy gry: 
liczba graczy: 2-4 
czas gry: 30 minut 
instrukcja: polska 
wydanie: polskie 
wymiary kostek: 4 x 2,5 cm 

 

Szt. 2 

233.  Działania na liczbach - 
plansza 

Plansza formatu 70 x 100 cm oprawiona w listwy 
metalowe z zawieszką i laminowana. 

 

Szt. 8 

POKÓJ LOGOPEDY 

234.  Jąkanie trening płynnej 
wymowy 

Program do ćwiczenia płynnej wymowy przeznaczony 
dla dzieci w wiek od 5 do 12 lat. Program składa się z 
multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie 
zabaw i gier dziecko steruje głosem akcją na ekranie.  
Zabawy pozwalają na ćwiczenie: 
- przeciągania głosek, 
- kontroli siły głosu, 
- rytmiczności mowy. 
Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych narzędzi 
logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy poprzez 
multimedialną i zabawową formę. 
Program oferuje: 
- zrozumiałe polecenia dźwiękowe, 
- interaktywne, animowane ćwiczenia, 
- zapamiętywanie postępów w nauce, 
- możliwość wielokrotnego powtarzania wybranego 
ćwiczenia, 
- ćwiczenia do samodzielnego wykonywania, 
- łatwa nawigacja po programie. 
 

 

Szt. 1 
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235.  Wibrator logopedyczny  Wibrator logopedyczny - zestaw z łopatkami to 
najbardziej znany produkt do terapii wibracyjnego 
rotacyzmu.  
Dane techniczne: Amplituda 0,6 cm, zasilanie baterią 1,5 
Volt. W zestawie: wibrator logopedyczny i zestaw 
łopatek (miękka i twarda). 
  

Szt. 1 

236.  3- elementowe 
historyjki obrazkowe 

Są to materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. 
Każda historyjka składa się z 3 obrazków, które dziecko 
ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do 
plastykowych kieszonek. Format: A4 
Oprawa: teczka 
Zeszyt: A5, 8 stron 
Plansze: 21 kolorowych kart 
Dodatki: plastikowe kieszonki 

 

Szt. 1 

237.  4- elementowe 
historyjki obrazkowe 

Są to materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. 
Każda historyjka składa się z 4 obrazków, które dziecko 
ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do 
plastykowych kieszonek. 
Format: A4 
Oprawa: teczka 
Zeszyt: A5, 8 stron 
Plansze: 21 kolorowych kart 
Dodatki: plastikowe kieszonki 

 

Szt. 1 

238.  6- elem. Historyjki 
obrazkowe 

Są to materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. 
Każda historyjka składa się z 6 obrazków, które dziecko 
ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do 
plastykowych kieszonek. Format: A4 
Oprawa: teczka 
Zeszyt: A5, 8 stron 
Plansze: 21 kolorowych kart 
Dodatki: plastikowe kieszonki  

Szt. 1 

239.  8 - elem. Historyjki 
obrazkowe 

Są to materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. 
Każda historyjka składa się z 6 obrazków, które dziecko 
ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do 
plastykowych kieszonek. 
Format: A4 
Oprawa: teczka 
Zeszyt: A5, 8 stron 
Plansze: 21 kolorowych kart 
Dodatki: plastikowe kieszonki  

Szt. 1 

240.  Od obrazka do słowa. 
Gry rozwijające mowę 

Zestaw od obrazka do słowa to pomoce do rozwijania 
mowy dziecka, zawierające bogaty materiał obrazkowy z 
grami językowymi, kombinacjami ćwiczeń językowych i 
etykietami z podpisami do poszczególnych obrazków 
(627 obrazków wraz z etykietami w języku polskim) oraz 
poradnik - całość zapakowana w pudełku. 
Oprawa: pudełko 
Format: 30 x 21 x 6,5 cm 
Strony: 398 

 

Szt. 1 

241.  Układanki tematyczne 
lewo i prawopółkul  

Układanki tematyczne dla dzieci od trzeciego do 
szóstego roku życia mogą być wykorzystane zarówno do 
stymulacji, jak i terapii w sytuacji zakłóceń rozwoju. 
 

 

Szt. 1 

242.  Kocham mówić Publikacja ta powstała, aby pomóc w kształtowaniu 
umiejętności budowania zdań poprawnych 
gramatycznie. Zestaw składa się z pięciu historyjek. 
Każdemu obrazkowi z historyjki przyporządkowano 
cztery teksty, które ukazują narastanie słownika 
i gramatyki. Ilustracje mogą służyć też do ćwiczeń 
myślenia przyczynowo skutkowego. Tworzenie 
opowiadania do przedstawionego zdarzenia ma na celu 
kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania 
się na temat codziennych czynności. 

 

Szt. 1 
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243.  Stymulacja i terapia. 
Analiza i syn. Słuchowa 

Pierwszy zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. 
Przygotowanie do nauki czytania  Ćwiczenia pomogą 
dzieciom pokonać trudności z odczytywaniem zasad, 
powtarzaniem elementów w odpowiedniej kolejności, 
zachowaniem kierunku od lewej do prawej, a więc 
przygotują do nauki czytania i pisania, usprawnią 
posługiwanie się językiem w jego wersji mówionej i 
pisanej oraz znacznie ułatwią funkcjonowanie ucznia w 
szkole. 
 
Autorzy: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Marta Korendo, 
Elżbieta Ławczys 
Oprawa: teczka 
Format: Teczka A4, 48 kart z ćwiczeniami, kartoniki do 
układania. 

 

Szt. 1 

244.  Powtarzam, rozumiem, 
nazywam zestaw I  

Program przeznaczony do wspierania rozwoju mowy 
dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Układ 
materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania 
języka przez dziecko. Zestaw 1 zawiera rysunki rzeczy i 
czynności. Celem ćwiczeń jest wykształcenie 
umiejętności złożenia dwóch sylab otwartych w słowo 
nazywające osobę, rzecz lub czynność, zbudowanie 
prostego zdania złożonego z dwóch słów o równie 
prostej konstrukcji, a następnie właściwe użycie w 
zdaniu formy biernika. 
Autorzy: Elżbieta Bierońska, Anna Żywot 
Oprawa: broszurowa  

Szt. 1 

245.  Powtarzam, rozumiem, 
nazywam zestaw II  

Program przeznaczony jest do wspierania rozwoju mowy 
dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Układ 
materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania 
języka przez dziecko. Jego zaletą jest prostota budowy 
dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi 
problemami w uczeniu się tej umiejętności. 
Zestaw 2 zawiera rysunki, w których opisie dziecko 
używa wyrażeń i zdań z dopełniaczem, narzędnikiem, 
miejscownikiem i celownikiem. 
Autorzy: Elżbieta Bierońska, Anna Żywot 
Oprawa: broszurowa 
Format: 23,5 x 31 cm 
Strony: 63 
Teczka A4 + 43 karty + 20-stronicowa książeczka z 
opisem założeń metody i przebiegu ćwiczeń. 

 

Szt. 1 

246.  Myślenie przyczynowo - 
skutkowe  (WIR) 

Myślenie przyczynowo skutkowe to zestaw obrazkowy 
rozwijający u dzieci umiejętność  rozumienia tego, co 
było najpierw, co potem, co było przyczyną, a co jest 
skutkiem oraz linearnego porządkowania bodźców. 
Autorzy: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Marta Korendo, 
Elżbieta Ławczys 
Format: A4  
Ilość stron: 40 kolorowych, foliowanych kart A4 + 
książeczka 20 stron A5 

 

Szt. 1 

247.  Obrazki i wyrazy do 
badania i dosk. Słuchu 

Zestaw 252 obrazków i wyrazów na kartonikach do 
badania i doskonalenia słuchu fonemowego dzieci. 
Specjalistyczna pomoc przeznaczona dla logopedów, 
glottodydatyków, nauczycieli przedszkoli i nauczania 
początkowego. 
Autor: Bronisław Rocławski 
W skład zestawu wchodzą obrazki i wyrazy, które 
zapakowane są w pudełko 

 

Szt. 1 

248.  Kocham czytać Seria logopedyczna przeznaczona jest do wczesnej 
nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
starszych, szczególnie zagrożonych dysleksją. Pakiet 18 
zeszytów pozwala dziecku: 
- poznać wszystkie litery polskiego alfabetu, 
- wcześnie rozpocząć naukę czytania, 
- zwiększać zasób słownictwa, 
- opanować sztukę czytania ze zrozumieniem, 
- uczyć się języków obcych, 
- nauczyć się w przyszłości pisowni trudnych wyrazów. 

 

Szt. 1 
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249.  Logopedyczne gry 
planszowe -chrząszcz 

"Chrząszcz Szczepan" i "Pszczółki Tuptusie" to gry 
logopedyczne mające na celu rozwój mowy dziecka w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie 
poprawnej wymowy głosek, poszerzania słownika 
czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej, tak ważnej 
w nauce mówienia, czytania i pisania. Zawartość 
pudełka: plansza, 16 pionków (4 kolory), kostka do gry, 
instrukcja.  

Szt. 1 

250.  Jąkanie. Skuteczne 
techniki płynnego  

Publikacja ta jest obszernym zbiorem doskonale 
opracowanych metodycznie tekstów do terapeutycznego 
czytania oraz materiałów obrazkowo-wyrazowych, które 
zachęcą pacjentów jąkających się do ćwiczeń i ułatwią 
trening płynnego mówienia, a terapię uczynią 
skuteczniejszą. Poziom opracowanych materiałów 
(gotowych do kopiowania i wielokrotnego wykorzystania) 
został odpowiednio dostosowany do poszczególnych 
grup wiekowych pacjentów. 
Autorzy: Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota 
Kamińska 
Format: A4 
Zeszyt: cz.1 i cz. 2 
 

 

Szt. 1 

251.  100 tekstów do ćw. 
Logopedycznych 

Utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do 
różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych, czyli nauki 
poprawnej wymowy. Ćwiczenia dzielą się na wstępne: 
oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, 
usprawniające narządy mowy, słuchowe, oraz właściwe: 
artykulacyjne. W ich odpowiednim doborze pomocna 
będzie tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń 
wraz z przykładami.  
Ćwiczenia można wykonywać zarówno z dziećmi 
prawidłowo rozwijającymi się, jak i tymi, u których 
stwierdzono zaburzenia mowy. 
Książka dostępna w wersji papierowej. 
Autor: Ewa Małgorzata Skorek  
Format: A4 

 

Szt. 1 

252.  Opowiedz o …. Pozycja ta jest kierowana do logopedów, nauczycieli i 
rodziców dzieci, które mają problemy z mówieniem. 
Metoda zastosowana przez autorkę opiera się na 
ilustracjach i wiążących się z nimi pytaniach, 
poleceniach. Całość jest tak ułożona, by dziecko 
najpierw wypowiadało pojedyncze słowa, potem zdania, 
na końcu opowiedziało o tym, co dzieje się na obrazku. 
Również pytania zostały zróżnicowane pod względem 
trudności. 
Ilustracje, które są podstawą ćwiczeń, dotyczą tematów 
bliskich dziecku – rodziny, przyrody, otoczenia, 
codziennych czynności. Ich bohaterami są dwie rodziny 
– Duchnowskich i Duszków. Rysunki są czarno-białe, by 
dziecko po skończonych ćwiczeniach mogło je 
pokolorować.   
Powtarzalność zadań sprawia, że dziecko z łatwością 
utrwala opanowane umiejętności. 
Format: A4 
Objętość: 160 stron 
Oprawa: miękka 

 

Szt. 1 

253.  Puzzle logopedyczne. 
Wacek Dzidek Anast. 

. Puzzle Logopedyczne - "Wacek Dzidek Anastazy" 
przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych, 
rozpoczynających naukę w szkole i starszych, które z 
różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności 
poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania 
się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz 
trudności w czytaniu i pisaniu. W pudełku znajdują się : 2 
Plansze ćwiczeń, 2 Komplety Puzzli. 

 

Szt. 1 

254.  Szpatułki 
laryngologiczne 
drewniane 

Opakowanie: 200 sztuk. 
Szpatułki drewniane wysokiej jakości. 
Idealne sprawdzają się w gabinetach kosmetycznych 
jako przyrząd do aplikacji masek, żelów it. 
 

 

Opak. 1 

255.  Szpatułki logopedyczne 
plastikowe 

20 sztuk  szpatułek plastikowych. 

 

Szt. 20 
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256.  Pacynka kot Pacynka Kotek posiada język i zęby. 
Długość ok.30 cm, wykonana z wysokiej jakości 
materiału  polskiego producenta. 
 

 

Szt. 1 

POKÓJ PEDAGOGA 

257.  Zestaw do 
ukierunkowania 
obserwacji dziecka 

Zawiera instrukcję korzystania z zestawu. Całość 
zapakowana w wygodny karton do przechowywania. 
Skład zestawu: • Nasadki ergonomiczne na ołówki i 
kredki, 6 szt. • Dywanik do pracy indywidualnej z 
uczniem • Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji 
nauczania • Psychologiczno-pedagogiczne kryteria 
dojrzałości szkolnej • Terapia ucznia w ramach 
indywidualizacji nauczania • Liczmany żetony • Liczmany 
sześciany • Liczmany ogniwa • Miseczki do sortowania • 
Alfabetyczne przewlekanki • Historyjki obrazkowe • Małe 
napy • Karty zadań do klocków 

 

Szt. 1 

258.  Ludzie i emocje-pakiet 
zdjęć 

Pakiety zdjęć do ćwiczeń językowych. Całość 
umieszczona w trwałym, kartonowym pudełku.  
• 90 zdjęć o wym. 14 x 21,5 cm 
 

 

Szt. 1 

259.  Powiedz mi, co 
odczuwasz… 

Jagoda Cieszyńska. Pozycja zawierająca ćwiczenia 
wspomagające opanowanie niewerbalnych zachowań 
komunikacyjnych i języka.=. Przeznaczona jest dla 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją 
oraz dla dzieci dwujęzycznych.  
• format: 15,5 x 21,5 cm  
• 38 kart 

 

Szt. 1 

260.  Perskie oko Pomoc składa się z kart zawierających materiał 
obrazkowy i literowy, ułożony według stopnia trudności - 
od najprostszych kształtów do trudnych wyrazów. 
• format: A4 • 50 kolorowych kart • 8 str. (zeszyt) 

 

Szt. 1 

261.  Sylaby w dominie Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu 
odpowiednich sylab w taki sposób, by powstały 
poprawne formy wyrazów dwusylabowych• 56 kostek 
domina • klepsydra • worek • 16 żetonów • karta 
wyrazów • instrukcja • dla 2-4 graczy  
 

 

Szt. 2 

262.  Worek do boksowania 
złości 

Worek do boksowania złości przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Wykonany został z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV, ma 
kształt walcowatej poduszki. Worek powinien być 
położony w takim miejscu sali, aby zapewnić 
korzystającemu z niego dziecku łatwy dostęp i 
jednocześnie dyskrecję. • wym. 26 x 45 cm 

 

Szt. 1 

263.  Paluszek-zabawka eduk Celem gry jest wzmocnienie koncentracji i uwagi, odbiór 
sensoryczny, pobudzenie kreatywności oraz relaks. Gra 
polega na układaniu wzorów poprzez przesuwanie kulek 
umieszczonych w pudełku, przez otwory w spodniej 
części pojemnika. • 18 kart zadań • pojemnik • 24 
kuleczki • instrukcja 
• od 4 lat 

 

Szt. 1 

264.  Tak lub inaczej-wybierz 
sam 

12 historyjek dotyczących codziennych wydarzeń z życia 
dziecka (np. oglądanie telewizji, robienie zakupów). 
Każda historyjka ma możliwe dwa zakończenia - do 
wyboru przez dziecko. Omawianie z dzieckiem 
dokonanego przez nie wyboru uczy właściwego 
postępowania w określonych sytuacjach. Pozwala 
poznać konsekwencje różnych zachowań, podpowiada 
jak uniknąć niebezpieczeństw. Zabawa rozwija myślenie 
przyczynowo skutkowe, umiejętność przewidywania 
skutków własnego postępowania, ułatwia zrozumienie i 
zapamiętanie norm społecznych. • 72 karty o wym. 9 x 9 
cm 

 

Szt. 1 
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265.  Plansza do 
wytupywania złości 

Plansza do wytupywania złości jest jednym ze sposobów 
bezpiecznego odreagowywania złości. Plansza do 
wytupywania złości przeznaczona jest dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została wykonana z 
trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle 
umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych” stóp. • 
wym. 44 x 44 cm 

 

Szt. 2 

266.  Diagnoza dziecka w 
wieku przedszkolnym 

Marzena Walkowiak, Agnieszka Wrzesiak, Dorota 
Szwugier. Zestaw prób i narzędzi diagnostycznych oraz 
form zapisu zdobytych dzięki nim informacji o 
funkcjonowaniu percepcyjno-motorycznym dziecka w 
wieku przedszkolnym. Opracowanie podzielone zostało 
na 5 części.   

Szt. 1 

267.  Ocena dojrz.szk.dz.- Opracowanie pomaga w rzetelny sposób poznać 
gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 
Zawartość: • 23 karty formatu A4 • 12 szt. kartoników o 
wym. 3 x 3 cm • 6 szt. kartoników o wym. 9 x 9 cm • 6 
szt. kartoników o wym. 15 x 10 cm • 42 szt. kartoników o 
wym. 4 x 4 cm • 

 

Szt. 1 

268.  Zestaw mat z pianki 
100cm 

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. 
Dzięki charakterystycznym obrzeżom można łączyć je ze 
sobą na zasadzie puzzli. • 4 szt. 
• wym. 100 x 100 x 2 cm  

 

Szt. 1 

269.  Platforma ze ślimakiem Platforma z tworzywa sztucznego pozwala na ćwiczenia 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchów i 
koncentracji. Antypoślizgowy spód gwarantuje 
bezpieczeństwo zabawy. • wym. 54 x 40 x 2,5 cm • 3 
piłeczki • maksymalne obciążenie 80 kg  

Szt. 1 

270.  Listwa dotykowa Listwa z klockami o różnych fakturach. Gra polega m.in. 
na ułożeniu elementów w kolejności odpowiadającej 
zadaniu ułożonemu na jednej listwie. Wyczuwanie faktur 
dotykiem rozwija wrażliwość palców. • listwa o dł. 22 cm 
• 9 elem.   

Szt. 1 

271.  Zestaw sensorycznych 
piłeczek 

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one 
do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. • 20 piłek • 
śr. od 4 do 7,5 cm • worek na rzep z wytrzymałej tkaniny 
o wym. 32 x 40 cm 

 

Szt. 1 

272.  Trener dłoni Żółwik- Gumowy żółwik wystawia głowę ze skorupy po 
naciśnięciu. • wym. 6 x 4 cm 

 

Szt. 1 

273.  Worek do zabaw 
ruchowych-rozm.L 

Zapewniają stymulację czucia głębokiego, pobudzają do 
pracy mięśnie i stawy. Doskonale rozwijają sprawność 
motoryczną, koordynację oraz ćwiczą i rozciągają całe 
ciało. Elastyczny, odporny na rozdarcia materiał z 
dodatkiem lycry.  
• 9-12 lat • wzrost do 160 cm   

Szt. 1 

274.  Worek do zabaw 
ruchowych-rozm.M 

Zapewniają stymulację czucia głębokiego, pobudzają do 
pracy mięśnie i stawy. Doskonale rozwijają sprawność 
motoryczną, koordynację oraz ćwiczą i rozciągają całe 
ciało. Elastyczny, odporny na rozdarcia materiał z 
dodatkiem lycry.  
• 6-8 lat • wzrost do 150 cm  

Szt. 1 

275.  Dyski z fakturami Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków 
wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy 
mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy 
zmysł dotyku, rozwija zdolność opisywania wrażeń 
dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni, a 
także do gier zespołowych. Dyski pakowane są w 
woreczki. • śr. 27 cm i 11 cm  

 

Szt. 1 
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276.  Koło do treningu ciała-  Ćwiczenia wykonywane przy pomocy koła wzmacniają 
mięśnie brzucha i klatki piersiowej, ale także mięśnie 
rąk, ramion i łydek. Przyrząd jest prosty w użyciu, a 
ćwiczenie na nim polega na przesuwaniu kółka po 
podłodze wzdłuż ciała jak najdalej i powrotu do pozycji 
wyjściowej.  
• śr. 18,3 cm • szer. 28 cm 

 

Szt. 2 

277.  Studnia Jakuba . Drążki można wykorzystywać do układania kształtów 
liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. Można z nich 
również budować formy przestrzenne• 60 drewnianych 
drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i dł. 18 cm  
• drewniana kostka z kolorowymi ściankami 

 

Szt. 1 

278.  Kasa edukacyjna Szczególnymi rekwizytami kasy są imitacje monet i 
banknotów. W trakcie gry pionki graczy przemieszczają 
się po planszy. W zależności od ich położenia gracze 
kupują towary, których obrazki wraz z ceną umieszczone 
są na każdym polu planszy. Gracze w swojej kolejce 
odliczają z kasy właściwą ilość pieniędzy, kupują towar, 
a sprzedający musi poprawnie obliczyć i wydać resztę. • 
plansza • 4 pionki • kostka • 30 żetonów • po 25 sztuk 
banknotów 200, 100, 50, 20, 10 zł • po 4 sztuki monet 5, 
2, 1 zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1 gr • pojemnik na pieniądze • 
dla 2-4 graczy 

 

Szt. 1 

279.  Poduszka do siedzenia-  
(ziel) 

Miękkie poduszki pokryte bawełnianą tkaniną.  
• wym. 40 x 40 x 12 cm 

 

Szt. 2 

280.  Poduszka do siedzenia- 
(niebl) 

Miękkie poduszki pokryte bawełnianą tkaniną.  
• wym. 40 x 40 x 12 cm 

 

Szt. 2 

281.  Poducha sensoryczna- 
Piesek 

Miękkie, wygodne poduchy-zwierzątka w wesołych 
kolorach ożywią każde wnętrze i zachęcą dzieci do 
zabawy. Wypełnione granulatem, dzięki czemu 
dopasowują się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte 
trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo 
utrzymać w czystości. • wys. 60 cm • śr. 80 cm • waga 4 
kg• elementy sensoryczne: łapki na guziki, piszczący 
nos, uszy z miłego w dotyku futerka, szelki na guziczki, 
dolne łapki wypełnione grochem. 

 

Szt. 1 

282.  Przybijanka-Straż 
pożarna 

Przybijanki tematyczne w praktycznych opakowaniach z 
przegródkami, z grubego kartonu. Zabawa z przybijanką 
polega na odtwarzaniu z kart lub tworzeniu własnych 
konfiguracji z drewnianych kształtów za pomocą pinezek 
i młoteczka.  
• tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x 0,8 cm • 
młoteczek • 80 pinezek • 4 dwustronne karty pracy • 8 
kartonowych kształtów o wym. od 4,5 x 4 do 8 x 5 cm • 
78 drewnianych kształtów o wym. od 7,5 x 3,5 do 1,5 x 
1,5 cm  

 

Szt. 1 

283.  Ołówek Twist`n Write- Unikatowy, widełkowy kształt ołówka wymusza 
prawidłowy, trójpalcowy chwyt dla maksymalnej kontroli 
jednolitości pisania, eliminując zmęczenie palców i rączki 
dziecka. • różne kolory, sprzedawane losowo • 1 szt. • 
wym. 9,5 x 4 cm • możliwość osobnego dokupienia 
zapasowych wkładów   

Szt. 5 

284.  Długopis PenAgain Pisanie tym długopisem zmniejsza zmęczenie rąk, 
palców i nadgarstka. Nie powoduje przykurczy oraz 
drętwień palców i dłoni. Poprawia i ułatwia zapis 
• różne kolory, sprzedawane losowo • zestaw: długopis o 
wym. 10,5 x 4,3 cm + 2 wkłady o gr. 1 mm, czarny tusz. 

 

Szt. 2 
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285.  Naklejki motywujące- Duży zestaw naklejek w różnych rozmiarach i kolorach. • 
6 arkuszy o wym. 24 x 14,3 cm • 1000 szt. 

 

Szt. 3 

286.  Klocki  63 części umożliwiają konstruowanie najróżniejszych, 
wspaniałych statków kosmicznych z laserami i 
chwytakami, satelitów oraz latających kapsuł, w których 
astronauta może wyruszyć w kosmos w celu odkrywania 
nowych planet. Elementy wtykowe umożliwiają łatwe 
łączenie dzięki okrągłym elementom połączeniowym. Do 
zestawu dołączono obrazkową instrukcję obsługi.! • 
wym. elem 6 x 2 cm • astronauta o wym. 10 x 6 cm • 
koła z gąsienicami o wym. 23 x 9 x 4 cm 
• od 6 lat 

 

Szt. 2 

287.  Pastele olejne  • 24 kolory  
• w pudełku  
• dł. 9 cm  
• śr. 1,2 cm 

 

Szt. 2 

288.  Ekspresje- układanka 
 

Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i 
wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości 
itp.). Do zestawu dołączone zostały 3 drewniane kostki z 
rysunkami części twarzy (zgodne z obrazkami na 
tabliczkach). Całość umieszczona w estetycznym, 
drewnianym opakowaniu. • 18 elem. (6 tabliczek 
przedstawiających włosy, 6 - oczy, 6 - usta), z których da 
się ułożyć 6 twarzy 

 

Szt. 1 

289.  Małe plansze- zegar 
 

 Zegar to układanka edukacyjna, która w przyjazny 
sposób pomaga poznawać działanie zegara oraz uczy 
przyporządkować różne czynności odpowiednim porom 
dnia.  
• dla 1-4 graczy 
• 9 układanek x 2 elem. o wym. 17 x 8 cm • zegar o śr. 
14 cm • 10 żetonów o śr.3,5 cm 

 

Szt. 1 

290.  Półkule 
 

Wyprofilowane, antypoślizgowe elementy wypełnione 
piaskiem. Służą do chodzenia po nich z zachowaniem 
równowagi. Ćwiczą koordynację ruchową i sprawność. • 
śr. 15 cm • wys. 7 cm • 6 szt. • maksymalne obciążenie 
100 kg  

Szt. 1 

291.  Gra Jenga 
 

Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak 
najwyższej wieży, poprzez przenoszenie klocków z dołu 
wieży na szczyt. Gra ćwiczy koncentrację i zręczność. • 
54 elem. o wym. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm  
 

 

Szt. 1 

292.   Klocki- Canoe 
 

Wym. pudełka 17 x 17 x 5 cm • 20 klocków (po 10 w 
każdym kolorze) o wym. 3 x 3 cm • podstawka o wym. 
15 x 3 cm • 14 dwustronnych kart o wym. 15 x 15 cm 

 

Szt. 1 

PRACOWNIA RELIGII 

293.  Rok kościelny plansza 
 

Plansza jednostronna oprawiona w listwy drewniane i 
laminowana. Plansza jednostronna przedstawiająca 
schematyczny podział roku w Kościele 
Rzymskokatolickim z zaznaczeniem okresów , kolorów i 
symboli liturgicznych. Wymiary: 120x160cm 

 

Szt. 1 

294.  Krzyż Krzyż drewniany o wysokości ok. 40 cm. do 
zawieszenia. Wykonany z ciemnego drewna, frezowane 
brzegi. Figura Chrystusa w kolorze srebra - wysokość 18 
cm. 
 
 

 

Szt. 1 
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295.  Plansze 
 

Zestaw plansz może być wykorzystywany na wielu 
godzinach lekcyjnych w ciągu roku katechetycznego, 
daje ona możliwość /zależnie od inwencji katechety/ 
pracy z całą klasą bądź, w grupach, a także aktywizację 
katechezy. Uczniowie mają możliwość czynnego 
uczestnictwa w lekcji przez umieszczanie elementów 
rzepowych na planszach podkładowych. Zbiór plansz 
zawiera następujące tytuły: 

 Drabinka adwentowa, 

 Rok liturgiczny, 

 Palestyna życie i działalność Jezusa Chrystusa, 

 Kalendarz wielkopostny, 

 Tajemnice różańca świętego 

 

Szt. 1 

296.  10 Przykazań Bożych Plansza naścienna. Rozmiar planszy: 100 x70 cm. 
Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi 
wzmocnieniami. Plansze są obustronnie foliowane 
(zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia) 

  

Szt. 1 

297.  Pismo święte 
 

Pismo Święte Kościoła Rzymsko - Katolickiego 
 

 

Szt. 15 

298.  Figurka Matki Bożej / 
Niepokalana (minimum 
50 cm) 
 

Figurka Matki Bożej Niepokalanej. Figurka wykonana z 
masy żywicznej. 

 

Szt. 1 

299.  Obraz albo ikona św. 
Marka (duży) 
 

Duża ikona lub obraz przedstawiający świętego Marka 
Ewangelistę. 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 

 

Szt. 1 

300.  Obraz albo ikona św. 
Mateusza (duży) 
 

Duża ikona lub obraz przedstawiający świętego 
Mateusza Ewangelistę. 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 

 

Szt. 1 

301.  Obraz albo ikona św. 
Łukasza (duży) 
 

Duża ikona lub obraz przedstawiający świętego Łukasza 
Ewangelistę. 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 
 

 

Szt. 1 

302.  Obraz albo ikona św. 
Jana (duży) 
 

Duża ikona lub obraz przedstawiający świętego Jana 
Ewangelistę. 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 

 

Szt. 1 

303.  Obraz Jezusa 
Chrystusa  
 
(dowolny motyw, duży 
rozmiar) 
 

Obraz Jezusa Chrystusa (dowolny motyw, ale duży 
format) 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 

 

Szt. 1 
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304.  Obraz Matki 
Najświętszej  
 
(dowolny motyw, duży 
rozmiar) 
 

Obraz Matki Najświętszej (dowolny motyw, ale duży 
format) 
 
wysokość: 60 
szerokość: 27 cm 
 

 

Szt. 1 

305.  Krzyż Chrystusowy 
stojący, gabinetowy na 
biurko katechety 
(metalowy) 

Krzyż metalowy stojący. Wysokość krzyża minimum 31 
cm. Bardzo estetyczne wykonanie, dokładność 
szczegółów. Krzyż może być wykorzystany jako krzyż 
ołtarzowy. 

 

Szt. 1 

306.  Obraz św. Jana Pawła II 
w ramie  
 
(dowolny motyw, duży 
rozmiar) 
 

Obraz Świętego Jana Pawła II - obraz na płótnie. 
Karol Józef Wojtyła - polski duchowny rzymskokatolicki, 
biskup, metropolita, kardynał, papież i święty Kościoła 
katolickiego.  
 
Krosno: drzewo sosnowe. 
Płótno: lniano-bawełniane, 3-krotnie gruntowane. 
Farba: ekologiczna UV 
Technika wykonania obrazu: druk cyfrowy. 

 

Szt. 1 

307.  Mapa wisząca, ścienna - 
Ziemia Święta 
 

Przedstawienie miejsc związanych z najważniejszymi 
wydarzeniami z życia Pana Jezusa. Mapa z 
cieniowaniem w podkładzie, co sprawia wrażenie mapy 
plastycznej. 
 Mapa płócienna, oprawiona w rurki plastikowe, gotowa 
do zawieszenia. 
Dane techniczne 
szerokość  124 cm 
wysokość  160 cm 
rodzaj oprawy  białe, plastikowe rurki, zawieszki ze 
sznurka 
rodzaj laminatu  matowy 

 

Szt. 1 

308.   Mapa wisząca, ścienna 
- wypraw misyjnych św. 
Pawła z Tarsu 
 

 

 
Szt. 1 

309.  Plakaty tematyczne 
 

Plakaty na rotacyjną wymianę o tematyce: Adwent, Boże 
Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc 

 
Szt. 1 

310.  Godła polski - 
gabinetowe 

Rama drewniana szerokości 26 mm.  Druk na kartonie 
za szkłem Godło wymiar wew: 42 x 34,5 cm., wymiar 
zewnętrzny: 46 x 38,5 cm. 

 

Szt. 1 

311.  Godło rzeczypospolitej 
polskiej  
 

Orzeł gipsowy - rozmiar 27,5 cm x 24 cm 
 
 
 

 

Szt. 1 

312.  Zegar ścienny, duży z 
tarczą o tematyce 
religijnej (motyw 
dowolny) 
 

Zegar ścienny, duży z tarczą o tematyce religijnej 
(motyw dowolny). średnica minimum 30 cm. 

 

Szt. 1 

313.  Pismo Święte / Stary i 
Nowy Testament (duży 
format) 
 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia 
Tysiąclecia 
Oprawa twarda, format  minimum: 16.0x22.5cm 

 

Szt. 20 
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POKÓJ PSYCHOLOGA 

314.  Lina  
Lina bawełniana. Dzieci ćwiczą równowagę i 
koordynację ruchową oraz uczą się współpracy w 
zespole. • dł. 10 m • śr. 2 cm 

 

Szt. 2 

315.  Talerz cyrkowy Kolorowy talerz wykonany z wysokiej jakości giętkiego 
tworzywa sztucznego. W komplecie pałeczka z 
tworzywa.  
• śr. 22 cm  
• 70 g 

 

Szt. 10 

316.  Klepsydra  Odmierzająca 1 minute. 1 szt. • wym. 14,5 x 8 cm 

 

Szt. 1 

317.  Karty Dobre maniery na 
co dzień 

Pomoc wspomagająca nauczycieli i wychowawców w 
pracy z dziećmi w grupie rówieśniczej, ułatwiająca 
przyswojenie przez uczniów tzw. zasad dobrego 
zachowania się. Każda z 16 prezentowanych zasad 
zobrazowana została dwiema ilustracjami - jedna 
przedstawia zachowanie właściwe, druga zaprzeczające 
mu. Na odwrocie kart napisana jest zasada, którą dzieci 
mają odgadnąć (w grupie lub indywidualnie) po 
obejrzeniu ilustracji. Aby uatrakcyjnić zabawę do 
zestawu dołączone są kolorowe tabliczki, za pomocą 
których dzieci po odgadnięciu zasady mogą oceniać 
zachowania przedstawione na ilustracji w kategorii dobre 
- złe (zabawa w jurorów). • 32 karty formatu A4 • 25 
zielonych tabliczek • 25 czerwonych tabliczek 
• od 5 lat 

 

Szt. 1 

318.  Faktury- poduszeczki Poliestrowe wypełnienie. • 20 kwadratowych 
poduszeczek (10 par) o wym. ok. 6 x 6 cm • woreczek ze 
sznurkiem do przechowywania • arkusz z propozycjami 
zabawki. 

 

Szt. 1 

319.  Gra Misiowe humorki Gra składa się z misiów-pudełek oraz kart 
przedstawiających osoby, przedmioty lub sytuacje, które 
wywołują w dzieciach określone emocje. Zadaniem 
dziecka jest segregowanie kart do odpowiednich misiów-
pudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. • 
4 skrzyneczki o wym. 12,5 x 5 x 13 cm  
• 24 karty o wym. 10,5 x 14,8 cm • radość, smutek, 
strach, złość 

 

Szt. 1 

320.  Gra Misiowe humorki 
cz.2 

Gra składa się z misiów-pudełek oraz kart 
przedstawiających osoby, przedmioty lub sytuacje, które 
wywołują w dzieciach określone emocje. Zadaniem 
dziecka jest segregowanie kart do odpowiednich misiów-
pudełek, tak by treść karty była zgodna z emocją misia. • 
4 skrzyneczki o wym. 12,5 x 5 x 13 cm  
• 32 karty o wym. 10,5 x 14,8 cm • zazdrość, 
zawstydzenie, obrażenie się, zadowolenie 

 

Szt. 1 

321.  Klocki Canoe Wym. pudełka 17 x 17 x 5 cm • 20 klocków (po 10 w 
każdym kolorze) o wym. 3 x 3 cm • podstawka o wym. 
15 x 3 cm • 14 dwustronnych kart o wym. 15 x 15 cm 

 

Szt. 1 

322.  Piłka Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych. • różne kolory, sprzedawane losowo  
• śr. 30 cm • 200 g • maksymalne obciążenie 300 kg 

 

Szt. 1 
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323.  Gra Dźwięki- 
rozpoznawanie emocji 

Gra dźwiękowa na zasadzie bingo, która uczy 
rozpoznawania sposobu wyrażania emocji.. CD oprócz 
nagrań zawiera przewodnik dla nauczyciela z propozycją 
ćwiczeń rozwijających umiejętność rozpoznawania 
emocji własnych i innych, która jest podstawą do 
prawidłowego rozwoju dziecka i poczucia własnej 
wartości. • CD z nagraniami • 24 karty o wym. 16 x 16 
cm • 60 czerwonych żetonów • przewodnik • do 12 
graczy 

 

Szt. 1 

324.  Gra Memory-emocje Całość umieszczona w drewnianej skrzynce. • 40 elem. 
o wym. 4 x 8 cm z kolorowymi obrazkami zwierzątek 
wyrażającymi różne emocje • skrzynka o wym. 23 x 10,5 
x 5,5 cm z wysuwanym wieczkiem • instrukcja z 
propozycjami zabawy 

 
Szt. 1 

325.  Stemple emocje Drewniane stemple z wizerunkami dziewcząt i chłopców 
przedstawiają 10 różnych emocji, np. radość, smutek, 
zdziwienie. • drewno i guma • 10 szt. (śr. 2,5 cm, wys. 
3,5 cm) 

 

Szt. 1 

326.  Karty, obrazy-co się 
zadziało? 

Obrazki przedstawiające 32 sytuacje problemowe (każda 
zawiera 3-7 obrazków), w których może znaleźć się 
dziecko w domu, szkole, sklepie, grupie rówieśników.. • 
143 karty o wym. 9 x 9 cm 
 

 

Szt. 1 

327.  Karty- co czujesz? Zestaw 50 kart: 10 kart w czerwonej ramce to rysunki 
ilustrujące różne emocje (płacz, zaskoczenie, szczęście, 
złość itp.) oraz 40 zdjęć w niebieskiej ramce 
przedstawiających emocje wyrażone przez kobietę, 
mężczyznę, dziewczynkę i chłopczyka. 
• wym. kart 9 x 9 cm 
• instrukcja  

Szt. 1 

328.  Zestaw Rozwiązywanie 
konfliktów w szkole 

Zestawy zawierają 7 krótkich historyjek z życia 
domowego z dwoma zakończeniami do wyboru. 
Dodatkowym atutem jest płyta CD z nagraniem w języku 
polskim. • 30 kart z ilustracjami o wym. 16,5 x 13,5 cm 

 

Szt. 1 

329.  Zestaw Kłamstwo Zestawy zawierają 7 krótkich historyjek z życia 
domowego z dwoma zakończeniami do wyboru. 
Dodatkowym atutem jest płyta CD z nagraniem w języku 
polskim. • 30 kart z ilustracjami o wym. 16,5 x 13,5 cm 

 

Szt. 1 

330.  Pamiętnik Mojego 
Humoru 

Pamiętnik mojego humoru wykonany został w formie 
zeszytu, tak, by dziecko mogło go używać przez miesiąc. 
• format: A4 • 30 str. 

 

Szt. 1 

331.  Gra Ekspresja Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i 
wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości 
itp.). Gra wykonana z drewnianych tabliczek, 
wyrażających konkretne emocje. Do zestawu dołączone 
zostały 3 drewniane kostki z rysunkami części twarzy 
(zgodne z obrazkami na tabliczkach. Całość 
umieszczona w estetycznym, drewnianym opakowaniu. • 
18 elem. (6 tabliczek przedstawiających włosy, 6 - oczy, 
6 - usta), z których da się ułożyć 6 twarzy 

 

Szt. 1 



 58 

 
 

332.  Karty Wartości i Emocji Plansza, koło i karty są zabezpieczone w taki sposób, że 
można na nich swobodnie pisać markerem do tablic 
suchościeralnych, a po zakończonej sesji - w łatwy 
sposób usunąć zapiski. W komplecie odpowiedni marker 
wyposażony w gąbkę oraz dodatkowy notes, na zapiski. 
Zestaw zawiera: 
30 kart wartości 
32 karty emocji 
2 puste (białe) karty do uzupełnienia (wielokrotnego 
użytku) 
Koło emocji Roberta Plutchika. 
Planszę ze skalami. 
Ścieralny mazak wyposażony w gąbeczkę 
Notes 
Instrukcję pracy z narzędziami. 

 

Szt. 1 

333.  Gra Super Dziecko Zestaw dwóch gier planszowych 
SuperDziecko   i  SuperDzieci grają w raz, dwa, trzy! 
Gry przeznaczone są dla dzieci w wieku od 8 lat, a także 
dla ich opiekunów.   PUDEŁKO ZAWIERA: 
dwustronną planszę, pionki – 6 szt., kostkę do gry – 1 
szt., plansze gracza – 6 szt., karty poleceń - 4 talie po 25 
szt.,  duże karty poleceń - 2 szt., instrukcje do gier, 
żetony „buźki” - 72 szt., żetony pieniężne 5 zł - 72 szt., 
klepsydrę, czyste kartki A4,  kredki, woreczki na żetony.  

Szt. 1 

334.  Poznajemy emocje 
zestaw I 

Zestaw I – radość i smutek. W zestawie I pt. Radość i 
smutek znajdują się: 24 karty z kolorowymi fotografiami 
osób wyrażających w różny sposób radość i smutek 
kartę z emotikonami symbolizującymi radość i smutek 
opis wykorzystania kart do nauki i zabawy. 

 

Szt. 1 

335.  Poznajemy emocje 
zestaw II 

Zestaw II-poznajemy emocje życzliwość i gniew.   
W zestawie II pt. Życzliwość i gniew znajdują się: 
24 karty z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w 
różny sposób życzliwość i gniew na kartę z emotikonami 
symbolizującymi życzliwość i gniew opis wykorzystania 
kart do nauki i zabawy. 

 

Szt. 1 

336.  Poznajemy emocje 
zestaw III 

Zestaw II- poznajemy emocje duma i wstyd.  
W zestawie III pt. Duma i wstyd znajdują się: 
24 karty z kolorowymi fotografiami osób wyrażających w 
różny sposób dumę i wstyd kartę z emotikonami 
symbolizującymi dumę i wstyd opis wykorzystania kart 
do nauki i zabawy. 

 

Szt. 1 

337.  Poznajemy emocje 
zestaw IV 

Zestaw IV – strach i wstręt. W zestawie IV pt. Strach i 
wstręt znajdują się: 24 karty z kolorowymi fotografiami 
osób wyrażających w różny sposób strach i wstręt 
kartę z emotikonami symbolizującymi strach i wstręt 
opis wykorzystania kart do nauki i zabawy.  

Szt. 1 

338.  Karty z afirmacjami Talia 64 kart z afirmacjami stworzona przez Louise L. 
Hay, światowy autorytet z zakresu psychologii 
pozytywnej. 
  
 

 

Szt. 1 

339.  Karty Dobble  

 

Szt. 1 

340.  Gra na emocjach Gra zawiera ponad 100 kart z emocjami. Każdy rysunek 
może mieć wiele skojarzeń co gwarantuje świetną 
zabawę.  
Zawartość pudełka: 
- ponad 100 kart 
- instrukcja 

  
 

Szt. 1 
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341.  Kostki Story cubes 
akcje 

Story Cubes to zarówno świetny pomysł na grę 
towarzyską, jak i bardzo skuteczne narzędzie pracy dla 
trenerów, coachów i nauczycieli.  

 

Szt. 1 

342.  Kostki Story cubes 
podróże 

Story Cubes to zarówno świetny pomysł na grę 
towarzyską, jak i bardzo skuteczne narzędzie pracy dla 
trenerów, coachów i nauczycieli.  

 

Szt. 1 

343.  Gra Tik Tak Zestaw to:  karty zawierające zestaw liter, nietypową 
kostka oraz tykająca bomba. Bomba zawiera mechanizm 
zegarowy ustawiany na losowy czas: od 10 do 60 
sekund. 
 

 

Szt. 1 

344.  Gra Emocje Planszowa gra terapeutyczna. Opakowanie zawiera: 
6 trójkątnych plansz 
komplet pionków 
kostkę 
książeczkę stanowiącą szczegółową instrukcję 
wykorzystania gry.  

Szt. 1 

345.  Układanka Łabędź 
Niemy 

Pomoc terapeutyczno-dydaktyczna z zestawem oczu i 
ust do dopasowania. Ucz osobę z autyzmem 
rozpoznawania emocji po mimice twarzy. 

 

Szt. 1 

SALA GIMNASTYCZNA 

346.  Kozioł Regulacja wysokości w zakresie 90-130 cm. Kozioł 
gimnastyczny składa się z korpusu w kształcie 
graniastosłupa umocowanego na czterech nogach. Nogi 
umocowane są na stałe. Korpus wykonany z drewna 
klejonego pokrytego wyściółką /poliuretan – wtórnie 
spieniony/ i naturalną lub sztuczną skórą. Nogi kozła 
zakończone są kopytami gumowymi zapobiegającymi 
przesuwaniu się kozła podczas ćwiczeń. Dwie z nóg 
wyposażone są w kółka ułatwiające transport. 
Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację 
wysokości położenia korpusu kozła w zakresie 90 cm do 
130 cm  

 

Szt. 1 

347.  Skrzynia Skrzynia 5-częściowa z wózkiem, pokryta skórą 
naturalną, przeznaczona do wykonywania ćwiczeń 
ogólnorozwojowych.  Skrzynia złożona z 5 
drewnianych segmentów wykonanych z klejonego 
drewna iglastego o grubości 20 mm. Wymiary:  

o długość 131 cm 

o szerokość górnego segmentu 41 cm 

o szerokość dolnego segmentu 75 cm 

o wysokość 104 cm 

 Narożniki wykonane z drewna bukowego 

 Całość drewna pokryta ekologicznym lakierem 
bezbarwnym, Górny segment wypełniony pianką wtórnie 
spienioną i pokryty skórą naturalną. Dolny segment 
wyposażony w antypoślizgowe, niebrudzące stopki PCV 
oraz wózek ułatwiający przemieszczenie skrzyni 

 

Szt. 1 

348.  Oskocznia Odskocznia gimnastyczna została wykonana ze 
specjalnie profilowanej sklejki liściastej, dzięki temu jest 
elastyczna i wytrzymała. Pokryta jest wykładziną 
dywanopodobną, która zwiększa komfort ćwiczeń. 
Odskocznia wyposażona jest w amortyzator z 
mikrogumy, którego zadaniem jest niwelowanie 
wstrząsów i wibracji oraz zwiększanie elastyczności. 
Dzięki zastosowanej technologii, znacznie zwiększa się 
komfort odbicia. 
Wymiary blatu: 1200x600 mm 
Wysokość czoła odskoczni: 15 cm 

 

Szt. 1 
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349.  Materac 
 
 
 

Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze 
specjalnego materiału PCV jednostronnie powlekanego 
z odpowietrzeniem siatkowym zapewniającym swobodną 
cyrkulację,  a spód materaca z materiału 
antypoślizgowego. Wypełnienie – wysokogatunkowa, 
pianka poliuretanowa: T21kg/m3, Wzmocnione narożniki 
(4szt.) z tkaniny PCV lub skóry naturalnej uchwyty do 
transportu. 
szer.200 dł.120 gr.20 cm   

Szt. 20 

350.  Materac 
 

Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze 
specjalnego materiału PCV jednostronnie powlekanego 
a spód materaca z materiału antypoślizgowego. 
Wypełnienie – wysokogatunkowa, elastyczna pianka 
poliuretanowa wtórnie spieniona: T-25kg/m3. 
Wzmocnione narożniki (4szt.) z tkaniny PCV lub skóry 
naturalnej, uchwyty do transportu. System łączenia 
materaców typu patka z rzepem System łączenia 
materaców typu rzep narożny 
szer.200 dł.120 gr.10 cm    

Szt. 10 

351.  Piłka do koszykówki Uniwersalna piłka do koszykówki przeznaczona na halę 
oraz boiska zewnętrzne. Gumowa warstwa zapewnia 
dobrą chwytność oraz trwałość.   Materiał: guma  
Rozmiar 5 – 10 SZTUK 
R.6- 10 SZTUK  
R. 7- 2 SZTUKI 

 

Szt. 22 

352.  Piłka do ręcznej 
 

Piłka do piłki ręcznej w rozmiarze 3.  Wykonana z 
tworzywa syntetycznego wysokiej jakości Doskonała do 
treningu i rozgrywek amatorskich Nowoczesny design 
korzystnie wpływa na widoczność piłki podczas meczu 

 

Szt. 20 

353.  Piłka gumowa 
 

Wykonana z materiału bezpiecznego o średnicy 20 cm. 
Możliwość spuszczania powietrza. 

 

Szt. 20 

354.  Wózek na materace Ułatwia transport i magazynowanie materaców. Pozwala 
na załadunek 10 sztuk materaców gimnastycznych o 
grubości 10 cm. 
   
Wózek wykonany z profili stalowych 
Wymiary powierzchni transportowej: 100 x 200 cm 
Malowany lakierem proszkowym 
Wyposażony w kółka obrotowe 
Maksymalne obciążenie wózka: 250 kg 

 

Szt. 1 

355.  Wózek na piłki  Przejezdny wózek na piłki wyposażony w zamykaną 
kratę.  

 Wymiary: L=80 cm x S=60 cm x H=48 cm. 

 Wykonany z metalowych prętów. 

 Wózek w kolorze niebieskim, malowany proszkowo. 

 Wyposażony w klapę.  

Szt. 3 

356.  Pałeczka sztafetowa Aluminiowa pałeczka sztafetowa przeznaczona do 
zawodów oraz biegów treningowych.   Wykonana z 
malowanej rurki aluminiowej Długość pałeczki 29 cm 
Średnica 3,5 cm Waga 90 g – KOLOR: 4 SZTUKI 
ŻÓŁTE, 4 – CZERWONE, 4 -NIEBIESKIE 
 

 

Szt. 12 

357.  Taśma miernicza Taśma miernicza wykonana z włókna szklanego. 
Obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi i 
plastikowymi wykończeniami. 
Taśma wykonana z włókna szklanego, zakończona 
klamrą. 
Elementy dodatkowe: składana korbka do szybkiego 
zwijania, blokada taśmy. 
Długość taśmy: 100 m. 
Szerokość taśmy: 13 mm.  

Szt. 1 

358.  Blok startowy Blok startowy szkolno-treningowy. Regulowany stopień 
nachylenia oparć (4 stopnie). Nakładki na oparcia 
wykonane z najwyższej jakości sztucznej nawierzchni 
 

 

Szt. 1 
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359.  Pachołek z otworami Pachołek o wysokości 48 cm z otworami.  
Okrągłe otwory umieszczone po dwóch stronach 
pachołka umożliwiają wykorzystanie go do bardziej 
złożonych konstrukcji, np. w połączniu z tyczkami.   
Wykonany z tworzywa sztucznego. Umieszczony na 
stabilnej, kwadratowej podstawie. Wysokość pachołka: 
48 cm, 10 CZERWONYCH, 10 ŻÓŁTYCH 

 

Szt. 20 

360.  Step do aerobiku Step do aerobiku ma mocną, stabilną konstrukcję 
zapewniającą komfort i bezpieczeństwo treningu. 2 
poziomy regulacji wysokości umożliwiają wykonywanie 
na stepie różnorodnych ćwiczeń. Cechy produktu: 
Materiał: tworzywo sztuczne. Dwa stopnie regulacji 
wysokości: - 10 cm, - 15 cm 
Szerokość: 27 cm 
Antypoślizgowa powierzchnia 
Antypoślizgowe gumowe podkładki 

 
 

 
 
 

Szt. 18 

361.  Tunel • śr. 46 cm • dł. 280 cm  
 

 

Szt. 5 

362.  Berety 
sensomotoryczne 

Produkt posiada wypustki na powierzchni, które mają na 
celu pobudzanie naturalnej energii poszczególnych 
części ciała. Wykonany jest z bardzo wytrzymałego 
materiału PCV, co sprawia że każdy może go używać 
bez ryzyka uszkodzenia. Kolce są rozmieszczone na 
całej powierzchni i mają idealnie dopasowaną wielkość, 
dzięki czemu mają najlepsze właściwości.  
Dane techniczne: 
- Materiał: PVC 
- Średnica: ok 32 cm 
- Waga: ~1200 g 
- W zestawie pompka 
- Kolor: czarny, niebieski 

 

Szt. 20 

363.  Rakiety do badmintona Komplet do badmintona dla dwóch graczy.  W skład 
zestawu wchodzą 2 rakiety (model Rox 3000) oraz 3 
lotki. 
Komplet umieszczony w poręcznym pokrowcu z 
uchwytem. 
Parametry techniczne rakiety Rox 3000:  
Wykonana ze stali rakieta przeznaczona dla 
początkujących graczy. 
Owijka: PVC. 
Waga ok. 100 g. 
Parametry lotek:  
Lotki ciężkie o wadze 9 g. 
Materiał: PVC, korek. 

 

Szt. 10 

364.  Hula hop Hula-Hop wykonane z tworzywa sztucznego. 

 Średnica koła: 70 cm.  
 

 

Szt. 30 

365.  Równoważnia Równoważnia gimnastyczna o długości 3 m - niska, 
treningowa. Belka równoważni (o szerokości 10 cm) 
wykonana z drewna iglastego klejonego, 
zabezpieczonego lakierem bezbarwnym 

 Belka umieszczona na niskiej podstawie wyposażonej w 
antypoślizgowe, niebrudzące stopki z PVC  

Szt. 1 

366.  Ścianka wspinaczkowa 
do drabinek 

Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki o gr. 18 mm 
(boki ze sklejki o gr. 25 mm). Każda ścianka proponuje 
inną formę pokonywania wysokości: ścianka 
wspinaczkowa z kamieniami lub z otworami i 
drewnianymi belkami lub drabinka linowa. Ścianki są 
bardzo proste w użyciu - wystarczy oprzeć je o zwykłą 
drabinkę gimnastyczną tak, by zaczep stabilnie trzymał 
się na drążku. Dzięki temu można także regulować kąt 
nachylenia ścianki. • średnica zaczepu 5 cm • wym. 80,7 
x 12 x 230 cm 

 

Szt. 1 



 62 

 
 

367.  Pompka do piłek Dwutłokowa pompka nożna z wężykiem.  Uniwersalna 
pompka do kół, basenów, piłek, materacy itp. 
Niewielka i poręczna: wymiary 13 x 25 cm. 
Długość wężyka: 50 cm. 
Wyposażona w manometr. 
W komplecie 2 plastikowe końcówki. 
Wyposażone w blokadę ramię do pompowania pokryte 
wykładziną ułatwiającą pracę podczas pompowania.  

Szt. 2 

368.  Piłka ażurowa Ażurowa piłeczka, stworzona z wysokiej jakości gumy. 
Piłkę można zgniatać i rozciągać (miękka i elastyczna) 
do łapania i rzucania  Wymiary: średnica ok. 12 
cm/14cm 

 

Szt. 10 

369.  Piłka kłębek Kłębek do chwytania i rzucania. Materiał: tkanina 
nylonowa wypełniona tworzywem piankowym. Wymiary: 
ok. 20 cm. Można ją prać 

 

Szt. 10 

370.  Piłka zwalniająca Piłka dla dzieci wolniej reagujących. Wykonana z 
tworzywa piankowego- piłka reaguje podczas odbicia od 
podłogi wolniej od innych piłek. Miękka osłona piłki. Z 
wentylem. Rozmiar: średnica ok. 20 cm. 

 

Szt. 10 

371.  Trój piłka Materiał: pianka, tkanina outdoroowa (100% poliester). 
Można ją prać.  Wymiary: piłki pl. 9 cm, odległość 
między piłkami pl. 10 cm. 
 
  
 

 
Szt. 4 

372.  Miękkie piłki zestaw 3 
szt 

Do strzelania bramek na bosaka. Wszystkie trzy piłki 
wykonane są z pianki. Dzięki temu dzieci mogą grać na 
bosaka w piłkę nożną . Wymiary: średnica 22 cm.3 
kolory.  
 

 

Szt. 2 

373.  Chusta animacyjna 
labirynt 

Jeden labirynt - nieskończone możliwości gier. Chusta 
animacyjna "Labirynt" angażuje 6 dzieci do zabaw na 
powietrzu, lub jako plansza do gier na podłodze. Zawiera 
ciekawe tory z wyjmowanymi przeszkodami: otwory z 
siatkami, tunel, wypustki, wyspy. Należy wspólnie 
przeprowadzić kulkę lub kulki przez tor. Materiał: mocny 
poliester 100%, prać ręcznie w 30 st. Wymiary: średnica 
140 cm. 

 

Szt. 1 

374.  Chusta animacyjna  Z 12 uchwytami do zabaw usprawniających motorykę i 
ćwiczenia mowy. Poszczególne odcinki chusty mają 
kieszonki na piłki oraz znajdują się na nich cyfry od 1 do 
10. Poza tym segmenty, które mają poszczególne 
kolory, pokazują śmieszne pojazdy i zwierzęta na lądzie, 
w wodzie i w powietrzu. Wraz z torbą i pomysłami gier. 
Materiał: nylon w 4 kolorach. Wymiary: Ø 3/4 m   

Szt. 1 

375.  Woreczki zestaw Zestaw kolorowych  woreczków wypełnione ziarenkami 
grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez zabawę, 
usprawniają koordynację ruchową. • wym. 12 x 12 cm • 
100 g 

 

Szt. 1 

376.  Zestaw wierzchołki 
górskie 

Pokonać różne wysokości Kamyki oraz zaokrąglone 
wierzchołki góry mają różne wysokości. Dlatego 
balansowanie, wchodzenie, skakanie stają się 
prawdziwym wyzwaniem dla ćwiczenia reakcji, 
koordynacji i orientacji a przede wszystkim równowagi. 
Dzieci uczą się również szacować odległości. Gumowe 
nóżki pod spodem kamyków oraz zaokrąglonych 
wierzchołków gór nie pozwalają na ślizganie się. Rada: 
Kamienie oraz wierzchołki nadają się do różnych gier 
albo jako znaczniki boiskowe. Zestaw- zaokrąglone 
wierzchołki góry o różnych wysokościach: 8, 5 cm, 17 
cm i 25, 5 cm. 

 

 
 
 
 

Szt. 1 
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377.  Materace do gimnastyki 
korekcyjnej 

Materac jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, 
pokryty trwałym materiałem syntetycznym. 
Można go z łatwością składać, co pozwala zaoszczędzić 
miejsce podczas jego przechowywania. 
Dostępny tylko w kolorze niebieskim. 
Wymiary: 195x90x5 cm 
  

Szt. 10 

378.  Stół do ping ponga Stół do tenisa stołowego Przeznaczony do 
wewnętrznego stosowania- stół na stalowej ramie,  
Blat: 22 mm na stalowej ramie nośnej 
Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo 
Wymiary: 274 x 152 x 76 (cm) 
Waga: do 73 kg 
Kolor niebieski LUB ZIELONY 
4 łożyskowane gumowe kółka skrętne o średnicy 100 
mm 
Stabilna konstrukcja wózka 
Możliwość gry pojedynczej 
Dodatkowe narożniki ochronne 
Podwójny hamulec stołu 
4 zamki do bezpiecznego składania stołu 
4 niezależne stalowe blokady nóg 
Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym 
stole 
W komplecie siatka,4 PIŁECZKI I KOMPLET RAKIETEK 

 

Szt. 1 

379.  Woreczki gimnastyczne Woreczki z ziarnami fasoli Przeznaczone do ćwiczeń 
równowagi i koordynacji. Materiał: poszycie 100% 
bawełny, wypełnienie z granulatu. W każdym zestawie 2 
szt. czerwone, żółte, zielone i niebieskie. Wymiary: 11 x 
8 . Ilość : 8 szt.  
 

 

Szt. 3 

380.  Rakietki do tenisa 
stołowego 

Rakietka przeznaczona do gry rekreacyjnej, 
zapewniająca wysoki poziom kontroli. 
Uchwyt anatomiczny. 
Gąbka: 1,5 mm.  
Warstwy: 5. 
Skład materiałowy: drewno, pianka PU, guma. 
Parametry: 
Szybkość: 9/20 
Kontrola: 19/20 
Rotacja: 6/20 

 

Szt. 4 

381.  Piłeczki do tenisa 
stołowego 

Piłeczki do tenisa stołowego dedykowane amatorom i 
graczom średnio-zaawansowanym. Materiał: celluloid 
(dobierany komputerowo) 
Średnica: 40 mm 
 

 

Szt. 30 

ŚWIETLICA 

382.  Chusta   Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma 
grubą linę wszytą w środkowej części (do regulacji 
średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające 
na uczestnictwo w zabawach wielu osób.  
 
• śr. 3,5 m  
• 8 uchwytów  
• maksymalne obciążenie 10 kg 

 

Szt. 1 

383.  Plansza wyprawa Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się 
do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 
pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na 
zewnątrz - np. na trawie. Plansze posiadają 
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę 
w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: 
instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • 
wym. ok. 150 x 150 cm 

 

Szt. 1 



 64 

 
 

384.  Plansza chińczyk  Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się 
do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 
zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy 
pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na 
zewnątrz - np. na trawie. Plansze posiadają 
antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę 
w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: 
instrukcja, 4 szpilki oraz torba do przechowywania. • 
wym. ok. 150 x 150 cm  

 

Szt. 1 

385.  Książka z pomysłami do 
plansz 

 Książka zawiera pomysły na zabawy z wykorzystaniem 
wszystkich plansz 

 

Szt. 1 

386.  Piłka Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych. • różne kolory, sprzedawane losowo  
• śr. 45 cm • maksymalne obciążenie 300 kg 
 
 

 

Szt. 15 

387.  Badminton Gra zapewnia wspaniałą zabawę i zachęca do 
aktywności sportowej. Ponadto rakietki są bardzo lekkie i 
poręczne, przez co są odpowiednie nawet dla młodszych 
dzieci. • 2 rakietki o wym. 31 x 65 cm • lotka o dł. 20 cm • 
klasyczna lotka • przezroczysta torba do 
przechowywania  

 

Szt. 6 

388.  Hula hop  Śr. 50 cm 

 

Szt. 15 

389.  Skakanki Sznurkowe skakanki. • 1 szt. • dł. 2 m  

 

Szt. 15 

390.  Guma do skakania Różne wzory • dł. 200 cm • 1 szt. 
 
 

 

Szt. 15 

391.  Klocki konstrukcyjne Do zestawów dołączono obrazkowe instrukcje 
przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia. 
wym. opak. 28 x 20 x 11,5 cm. 160 elem. o wym. od 4,5 
x 4,5 do 2 x 6 cm 

 

Szt. 3 

392.  Klocki konstrukcyjne Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. 
Umieszczone w poręcznym plastikowym pojemniku z 
rączką ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po 
skończonej zabawie. Do zestawów dołączono 
obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe 
możliwości ich złożenia, wym. opak. 28 x 20 x 11,5 cm 
160 elem. o wym. od 3,5 x 3,5 do 14,5 x 1 cm 

 

Szt. 3 

393.  Klocki konstrukcyjne Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. 
Umieszczone w poręcznym plastikowym pojemniku z 
rączką ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po 
skończonej zabawie. Do zestawów dołączono 
obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe 
możliwości ich złożenia. • wym. opak. 28 x 20 x 11,5 cm 
• 71 elem. o wym. 5 x 5 cm  

Szt. 3 

394.  Klocki konstrukcyjne Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. 
Umieszczone w poręcznym plastikowym pojemniku z 
rączką ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po 
skończonej zabawie. Do zestawów dołączono 
obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe 
możliwości ich złożenia. wym. opak. 28 x 20 x 11,5 cm 
72 elem. o wym. 3,5 x 3,5 cm  

Szt. 3 
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395.  Klocki konstrukcyjne  • 200 szt. • wym. ok 2.5 cm 
 

 

Szt. 3 

396.  Klocki konstrukcyjne Nowoczesne klocki Clics różnią się od tradycyjnych 
klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje 
możliwość budowy zarówno płaskich, jak i 
przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych 
kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią 
budowniczego. Są wykonane z polipropylenu, 
bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego 
użycia w każdych warunkach. Do zestawów dołączono 
instrukcje budowy. • wym. klocka 5 x 5 cm. 
• 412 klocków • 63 akcesoria • wym. opak. 40 x 29 x 24 
cm  

 

 3 

397.  Teatrzyk stragan Wykonany ze sklejki o gr. 18 mm. Dwustronna zasłonka 
w komplecie. • wym. 53 x 40 x 116 cm • wys. blatu 67 
cm  

 

Szt. 1 

398.  Kącik kuchenny Neli Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana 
ze sklejki. Wyposażona w szafkę z drzwiczkami, 
zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i liczne półeczki 
oraz wieszaki i podpórki na sztućce. Funkcjonalny kącik 
sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. • wym. 121,5 x 
40 x 112 cm • wys. blatu 61 cm 

 

Szt. 2 

399.  Zestaw naczyń do 
zabawy 

 • patelnia o śr. ok. 10 cm  
• 2 garnki o śr. ok. 7 i 9 cm  
• 3 narzędzia do nakładania posiłków o dł. ok. 12 cm 
 

 

Szt. 2 

400.  Zestaw produktów 
spożywczych 

Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, 
bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru. 
Idealnie nadają się dla dzieci np. do zabawy w sklep lub 
dom.  
• 48 szt.  
• dł. od 8 do 11,5 cm 

 

Szt. 2 

401.  Zestaw naczyń  Zestaw śniadaniowy dla 2 osób.  
• 2 szklanki  
• 2 kubki  
• 2 spodki  
• 2 talerze  
• 2 noże  
• 3 łyżeczki  
• solniczka  
• pieprzniczka  
• dzbanek do herbaty  
• kubek na śmietankę  
• cukierniczka  
• 2 jajka z podstawkami  
• wys. elem. do 12 cm 

 

Szt. 2 

402.  Twister Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi trzymając 
ręce i stopy na polach o kolorze wyznaczonym przez 
ruletkę.  
• wym. maty 161 x 118 cm  
• ruletka  
• od 2 graczy  

 
Szt. 2 

403.  Warsztat Młodzi majsterkowicze będą zachwyceni niezwykle 
realistycznie wyglądającym warsztatem. Zestaw ma 
kształt krzesła.  
• 38 drewnianych i plastikowych elem.  
• wym. 55 x 28 x 81 cm  

 

Szt. 2 



 66 

 
 

404.  Piłka piankowa Piłeczki wykonane z pianki, w różnych kolorach. Można 
je wykorzystać do ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw 
swobodnych.• śr. 18 cm 

 

Szt. 9 

405.  Piłka nożna Piłka do gry w piłkę nożną, wykonana z PCV. • śr. 23 cm 

 

Szt. 6 

406.  Zestaw szkolny Podstawowe materiały plastyczne przeznaczone do 
pracy całej grupy (25 osób).  
• Zestaw papierów podstawowych (543017) 1 kpl.  
• Folie piankowe, 15 arkuszy 1 kpl.  
• Klej czarodziejski 1 litr  
• Kredki Bambino 25 opak.  
• Kredki ołówkowe 25 opak.  
• Plastelina mix (113022) - 2,8 kg 1 opak.  
• Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.  
• Beżowa tektura falista B4, 100 ark.  1 kpl.  
• Bibuła karbowana mix (506033) 15 kolor. 1 kpl.  
• Papier pakowy beżowy, 10 arkuszy 1 kpl.  
• Tektura falista kolorowa A4, 10 arkuszy 1 kpl.  
• Ołówki trójkątne, 25 szt. 1 kpl.  
• Zestaw pędzli okrągłych 30 szt. 1 opak.  
• Nożyczki szkolne 10 szt. 3 kpl.  

 

Szt. 3 

407.  Zestaw-wyprawka 
kreatywna 

 Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych elementów 
uzupełniających prace plastyczne, a także produkty takie 
jak: dziurkacze, nożyczki czy palety, które pozostaną w 
placówce na długi czas: Kółka do orgiami -zestaw mix, 
2800 szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz mały-choinka 
1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. Dziurkacz mały-listek 2 
szt. Dziurkacz mały-serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 
2 szt. Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 10 
szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat złoty 1 szt. 
Brokat srebrny 1 szt. Brokat czerwony 1 szt. Brokat 
zielony 1 szt. Patyczki kolorowe, 50 szt.1 kpl. Oczy 
czarne, 100 szt. 1 kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka 
małe 1 kpl. Małe kształty piankowe serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 110 szt. 1 
kpl. 

 

Szt. 3 

408.  Zestaw uzupełniający  Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych elementów 
uzupełniających prace plastyczne, a także produkty takie 
jak: dziurkacze, nożyczki czy palety, które pozostaną w 
placówce na długi czas: Kółka do origami-zestaw mix, 
2800 szt. 1 kpl. Dziurkacz mały-gwiazdka 1 szt. 
Dziurkacz mały-samochód 1 szt. Dziurkacz mały-choinka 
1 szt. Dziurkacz mały-miś 1 szt. Dziurkacz mały-listek 2 
szt. Dziurkacz mały-serce 2 szt. Dziurkacz mały-kwiatek 
2 szt. Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl. Paletka do farb 10 
szt. Brokat różnokolorowy 1 szt. Brokat złoty 1 szt. 
Brokat srebrny 1 szt. Brokat czerwony 1 szt. Brokat 
zielony 1 szt. Patyczki kolorowe, 50 szt. 1 kpl. Oczy 
czarne, 100 szt. 1 kpl. Pompony, 100 szt. 1 kpl. Piórka 
małe 1 kpl. Małe kształty piankowe-serca, 200 szt. 1 kpl. 
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl. Drut cienki, 110 szt. 1 
kpl. 

 

Szt. 3 

409.  Kreatywny zestaw  Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji 
złożonych z papieru, składający się z 83 elementów: • 8 
szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 130 g/m2) • 8 szt. 
kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 220 g/m2) • 2 szt. 
kolorowego wytłaczanego kartonu (17,5 x 25 cm) • 3 szt. 
kolorowego kartonu z motywem (17,5 x 25 cm, 270 
g/m2) • 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 
x 25 cm, 115 g/m2) • 2 szt. kolorowego kartonu falistego 
(17,5 x 25 cm) • 4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego 
(17,5 x 25 cm) • 1 szt. kartonu z brokatem (17,5 x 25 cm) 
• 1 arkusza filcu (10 x 20 cm, 150 g/m2) • 1 arkusza 
białego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm) • 1 arkusza z 
naklejkami • 50 ozdobnych kolorowych dżetów. 

 

Szt. 3 
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PRZEDSZKOLE 

410.  Liczbowe stemple 
Willy’ego  

Do pokolorowania albo zaprojektowania małych 
książeczek z cyframi. Materiał: drewno. Wymiary: 
cyfry:4x5 cm, wróżka i skrzat 10x8 cm 

 

Szt. 1 

411.  Pełna fantazji podróż po 
krainie kolorów 

Pełna fantazji podróż po Krainie Kolorów Dzieci razem z 
krasnalem Kolorkiem poruszają się po Krainie Kolorów. 
Odwiedzają czerwonego krasnala, zielonego krasnala... 
Gra wymaga współpracy, ale nadaje się również dla 
pojedynczego gracza. Rozwija umiejętność 
rozpoznawania i przyporządkowywania kolorów oraz 
wspiera rozwój mowy. Rodzaj gry: edukacyjna, nauka 
kolorów. Ilość graczy: 2 ? 4. Wiek: 3 ? 6 lat. Czas gry: 
ok. 10 min. 

 

Szt. 1 

412.  Zestaw Willy’ego mini  Liczbowy mini zestaw Willyego Składa się z liczbowych 
minidomów i zestawu złożonego z liczbowej minidrogi i 
liczbowych miniogrodów  

 

Szt. 1 

413.  Liczbowe kostki 
Willy’ego mini  

Liczbowe kostki mini 55 kostek i wtyczek. Materiał: 
drewno. Wymiary: kostka 3 x 3 x 3 cm. 

 

Szt. 1 

414.  Zestaw śniadaniowy do 
pokrojenia – (całość, 
połówka, ćwiartki)  

Zestaw do "krojenia" drewnianych elementów do zabawy 
w kuchnie dla dzieci. Elementy łączą się na rzepy.  
Wymiary około: 29 x 20 cm 

 

Szt. 4 

415.  Zestaw owoce ( do 
pokrojenia – całość, 
połówka, ćwiartki)  

Drewniane owoce do krojenia. Podstawowa nauka 
zręczności i koncentracji przepięknie opakowana w 
drewnianą skrzyneczkę, w zestawie znajdziemy również 
drewniany nóż. Zabawka edukacyjna ćwiczy zręczność, 
koncentrację i koordynację ruchową, stymuluje poprzez 
żywą kolorystykę. Części owoców łączą się za pomocą 
rzepów, co przy krojeniu wydaje realistyczny dźwięk 
krojonych owoców.   

Szt. 4 

416.  Zestaw wyprawka Zestaw do prac plastycznych dla 6-latków. Skład 
zestawu:  
• Kredki - 25 szt.  
•  Ołówki trójkątne - 1 kpl.  
• Zestaw gumek do ścierania - 1 kpl.  
•  Pastele olejne - 6 szt.  
•  Mazaki 12 kolorów - 1 szt.  
•  Plastelina - 25 szt.  
•  Farby akwarelowe - 25 szt.  
•  Teczka szkolna A4 - 25 szt.  
•  Zeszyt papierów wycinankowych nabłyszczanych - 25 
szt.  
•  Zeszyt 16 kartkowy gładki - 25 szt.  
• Kolorowanki Pana Plamki - Owoce - 25 szt.  
•  Wkład z papieru rysunkowego A4 - 1 szt.  
• Papier pakowy - 3 szt.  
• Bibuła karbowana kolorowa - 2 szt.  
• Klej czarodziejski 1000 g - 1 szt.  
• Zestaw klejów w sztyfcie 24 szt. - 1 kpl.  
• Stemple - geometryczne wzory - 1 szt.  
• Drewniane stemple Drzewo - 1 szt.  
• Kartony wydrapywanki A4 3 szt 

 

Szt. 8 

417.  Kasa  Wszystko, czego potrzebuje nowoczesny sklep: 
odłączany skaner, prawdziwy kalkulator dla pierwszych 
własnych obliczeń, terminal na kartę płatnicza - a także 
monety w wysuwnej szufladzie. Materiał: drewno 
kauczukowe tworzywo sztuczne, papier. Wymiary: 19 x 
19 x 10 cm.  

Szt. 8 
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418.  Skrzynki z owocami i 
warzywami do 
przeliczania  

Zestaw 5 drewnianych skrzynek, wypełnionych -zależnie 
od zasobów magazynowych -jabłkami, gruszkami, 
marchwią, papryką, winogronami itd. Skrzynka 12 x 8 cm 

 

Szt. 8 

419.  Ogromny zestaw 
produktów do sklepu   

Zestaw zawiera120 produktów: repliki prawdziwych, 
dostępnych w sklepach produktów. Do tego pieniądze - 
Euro, rożki do pakowania i koszyk na zakupy. 

 

Szt. 4 

420.  Asortyment wyrobów 
piekarniczych   

32 elementy w czterech różnych rodzajach ,wierna 
imitacja, z tworzywa sztucznego.8 elementów na każdy 
rodzaj. Np. precel o długości ok.7,5cm. 

 

Szt. 8 

421.  Świeże produkty do 
sklepu z cukierni  

Zawartość: 4 gofry, 2 tarty malinowe, 2 tarty jagodowe, 2 
precle, 2 obwarzanki, 4 tabliczki czekolady, 2 precle - 
serca, 3 bezy. Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary: 
czekolada 9,5 x 6 

 

Szt. 8 

422.  Ogromny zestaw 
garnków i naczyń 

160 części Zestaw zawiera: po 12 filiżanek, talerzyków 
pod filiżanki, talerzy płytkich i głębokich, podstawek na 
jajka, szklaneczek, łyżek, łyżeczek, widelców i noży, jak 
również cukierniczka, kubeczek na mleko, dzbanek na 
herbatę, garnki, patelnie, rondle, wazy na zupę – 
wszystkie te elementy z pokrywką – miski, wyciskarka do 
soku, dzbanek na sok, tace i łopatki do odwracania. 
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiar dla porównania: 
talerz na zupę 12,8 cm  

Szt. 8 

423.  Safari 5 Kreatywny zestaw tematyczny umożliwiający 
zbudowanie safari zawiera: ponad 1000 kart lub 
kompatybilne tekturowe, laminowane, kolorowe i 
dwuwymiarowe elementy konstrukcyjne dzikich 
afrykańskich roślin oraz samochodziku tekturowe, 
laminowane i kolorowe podłoże do makiety 
1 gąbeczka 
1 biodegradowalny nożyk 
instrukcje do zestawu Safari, która ukazuje jak wykonać: 
zebrę, lwa, żyrafę oraz dwie postacie turystów. 

 

Szt. 5 

424.  Farma 5 Kreatywny zestaw tematyczny umożliwiający ułożenie 
kolorowych mozaiek   

 

Szt. 5 

425.  Mozaika 12000 5  

 

Szt. 5 

426.  Skrzynka magnetyczna 
dla odkrywców 

W zagłębieniach znajduje się 18 różnych przedmiotów. 
Dzieci przesuwają magnes zawieszony na sznurku po 
płycie akrylowej i widzą, które przedmioty są 
przyciągane. Przedmioty można wymienić po 
rozkręceniu płyty. Materiał: drewno i akryl. Wymiary: 
31,5 x 16 cm; O zagłębień: ok. 4,5 cm 

 

Szt. 4 

427.  Wszystko co potrzebne 
dla małych i dużych 
badaczy wody (zestaw 
do eksperymentów 
wodnych 44 części)  

Do eksperymentów wodnych dla badaczy: Zawartość: 1 
pojemnik z pokrywką (55 x 37,5 x 31 cm, pojemność: 46 
l), 5 miarek o różnej pojemności (największa miarka ma 
wys. 15 cm), 3 lejki różnej wielkości (O dołem 1 - 1,5 
cm), 1 wąż gumowy (O 14 mm, dł. 10 m), 12 pipetek (dł. 
15 cm), 4 przezroczyste wiaderka (O u góry 15,5 cm, 
wys. 14 cm), 2 czerpaki do piasku lub wody (dł. 29 cm), 

 

Szt. 1 
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5 kubków (O 7 lub 5,5 cm, wys. 9 cm), 10 brył 
geometrycznych (wys. 10 cm) i 144 farbki w tabletkach. 
Wszystkie materiały do eksperymentów wykonane są z 
tworzywa sztucznego 

428.  Zestaw Pacynek  Zawartość: Jaś, Małgosia, Księżniczka, Książe, 
Krokodyl, Babcia, Dziadek, Policjant, Rabuś, Czarodziej, 
Kacper, Czarownica. 

 

Szt. 1 

429.  Zestaw kuchenny  W sam raz dla małych pomocników kuchennych. 
Zawartość: 1 stolnica z krawędziami, 1 wałek do ciasta, 
1 tłuczek do mięsa, 1 trzepaczka, 1 nóż, 1 ubijaczka, 3 
formy do ciastek. Materiał: drewno, tworzywo sztuczne. 
Wymiary: stolnica 30 x 23 cm, wałek do ciasta średnica 
ok. 4,5 cm, dł. 24 cm. Zestaw 9 częściowy.  

Szt. 8 

430.  Fartuch kucharski  Fartuch kucharski:  Ochroni dziecięce ubranko przed 
zabrudzeniem podczas kuchennych eksperymentów. 
Cechy: 

 -100% Bawełna, 

 -Wolne od BPA. 
- bawełniany fartuszek dziecięcy jednokolorowy dla 
chłopca i dziewczynki (różne kolory) 
- łatwy w praniu i prasowaniu  

Szt. 8 

431.  Zestaw do pieczenia Zawartość: 1 blacha do pieczenia 29x19cm, 2 formy do 
pieczenia, 1 łyżka do mieszania, 1 ubijaczka do ciasta, 1 
pojemnik z miarką pojemności 150ml, 1 wałek do 
makaronu, 1 łyżka do rozprowadzania ciasta, 1 rękawica 
kuchenna. Zestaw 9 części. 

 

Szt. 8 

432.  Naczynia do gotowania  Zestaw do gotowania i pieczenia, 11 części 

 

 

Szt. 8 

433.  Ogromny zestaw 
zabawek do piasku 

Ogromny zestaw do piasku, 100 zabawek 
 
Zawartość: 10 dużych łopat, 10 naczyń o różnej 
wielkości, 15 sitek, 5 szufelek do mąki, 3 konewki, 15 
wiaderek, 2 koła wodne, 20 łopatek, 10 grabi, 10 
foremek. Materiał: tworzywo sztuczne. 

 

Szt. 4 

434.  Zestaw produktów 
spożywczych  

Zestaw warzyw i owoców wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Wymiar ok. 8 cm. 

 

Szt. 8 

435.  Pieczywo  Pieczywo,12 elementow 
 
Jak świeżo z piekarni. Od bulek ,przez chleb tostowy,po 
bagietki-każdy znajdzie coś dla siebie. Materiał: 
tworzywo sztuczne. Wymiary: bułka 11 cm 

 

Szt. 8 

436.  Asortyment serów  i 
wędlin  

Plasterki serów i wędlin do sklepu są wykonane z filcu. 
Dzięki temu każdy może zrobić kanapkę z 
magnetycznych tostów wg własnych upodobań. Materiał: 
filc, welur. Zawartość: 6 tostow,15 plasterków wędliny,15 
plasterków sera w 3 rodzajach,2 plasterki pomidora. 
Wymiary tost ok 9 x 9cm. 38 elementów.  

 

Szt. 8 
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437.  Parówki  Zabawkowe jedzenie: drewniane parówki (8szt) w 
puszcze do zabawy w sklep i w gotowanie. Zabawa 
w sklep, to klasyczna i edukacyjna zabawa dzieci 
w wieku od 3 do 8 lat. Cechy produktu:  
Kolor -Wielokolorowy. Materiał-Metal. Drewno 
bukowe. Farby i lakiery do drewna ekologiczne. 
Wymiary -Parówki 7cm. 
Puszka 8cm. 

 

Szt. 8 

438.  Torebki herbaty w 
puszce 

Zabawkowe jedzenie: drewniana herbatka w 
puszce, do zabawy w sklep i w gotowanie. Zabawa 
w sklep, to klasyczna i edukacyjna zabawa dzieci 
w wieku od 3 do 8 lat. Cechy produktu: 
Kolor -Wielokolorowy. Materiał-Metal. Drewno 
bukowe. Farby i lakiery do drewna ekologiczne. 
Wymiary - Puszka 5,5x4x5cm. 
Saszetka 4cm. 
 
  

Szt. 8 

439.  Wózek  dla lalki  - 
zielony  

Wózek dla lalki kombinowany – głęboki i sportowy z 
nosidełkiem, ma regulowane oparcie i podnóżek. 
Wewnątrz gondola z uszami służąca do przenoszenia 
lalki, a w niej pościel. W środku umocowano taśmę, 
która służy do zapięcia lalki w wersji sportowej wózka.  
Wózek posiada piankową, regulowaną na wysokość 
rączkę, blokadę przed samoczynnym złożeniem się, a 
pod spodem koszyczek na akcesoria oraz torbę na 
drobiazgi. 
Materiał poszycia – bawełna lub impregnat (w zależności 
od koloru) - umocowany na zatrzaskach, można zdjąć do 
wyprania. 
Wózek solidnie wykonany, z rurek aluminiowych, 
posiada piankowe koła z kołpaczkami - jest lekki i 
stabilny. 
Składany na płasko do kartonika. 
Wymiary wózeczka:  
- wys. wózka ok 70 cm,  
- dł. 74 cm,  
- szer. 36 cm,  
- wys. rączki od 32 do 64 cm,  
- rozstaw osi 30 cm,  
- średnica kół 15 cm,  
- szerokość gondoli 21 cm,  
- długość gondoli 48 cm, wys. do siedziska 32 cm. 
Nosidełko: 40 x 20 x 10 cm. 

 

Szt. 4 

440.  Wózek  dla lalki – 
różowy  

Wózek dla lalki kombinowany – głęboki i sportowy z 
nosidełkiem, ma regulowane oparcie i podnóżek. 
Wewnątrz gondola z uszami służąca do przenoszenia 
lalki, a w niej pościel. W środku umocowano taśmę, 
która służy do zapięcia lalki w wersji sportowej wózka.  
Wózek posiada piankową, regulowaną na wysokość 
rączkę, blokadę przed samoczynnym złożeniem się, a 
pod spodem koszyczek na akcesoria oraz torbę na 
drobiazgi. 
Materiał poszycia – bawełna lub impregnat (w zależności 
od koloru) - umocowany na zatrzaskach, można zdjąć do 
wyprania. 
Wózek solidnie wykonany, z rurek aluminiowych, 
posiada piankowe koła z kołpaczkami - jest lekki i 
stabilny. 
Składany na płasko do kartonika. 
Wymiary wózeczka:  
- wys. wózka ok 70 cm,  
- dł. 74 cm,  
- szer. 36 cm,  
- wys. rączki od 32 do 64 cm,  
- rozstaw osi 30 cm,  
- średnica kół 15 cm,  
- szerokość gondoli 21 cm,  
- długość gondoli 48 cm, wys. do siedziska 32 cm. 
Nosidełko: 40 x 20 x 10 cm. 

 

Szt. 4 
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441.  Lalka Okruszek  Lalka "Okruszek" z magnetycznycm smoczkiem, Ubrana 
w body, poza tym można ją ubierać we wszystkie 
chłopięce i dziewczęce ubranka dla lalek o wys. 43 cm. 
Materiał: miękki korpus (100% poliester) z granulatem w 
pupie i haftowaną buzią. Do prania ręcznego. Wielkość: 
43 cm 

 

Szt. 8 

442.  Przewijak różowy Szafka i przewijak w jednym. Rozkładana płyta do 
przewijania. Materiał: drewno bukowe, MDF. Wymiary: 
wys. 55 x szer. 35 x 35/52 cm rozłożeniu.  
 

 

Szt. 8 

443.  Wanna dla Okruszka  Wanna dla Okruszka Lekka składana wanna z 
odpinanym prysznicem. Wanna można złożyć zupełnie 
na płasko i schować. Materiał: poliester, usztywnione 
ścianki. Wymiary: dł. 41 x szer. 24 x wys. 16 cm. Dla 
lelek w rozmiarze 43cm. 

 

Szt. 8 

444.  Zestaw do karmienia 
Okruszka  

Zestaw do karmienia Okruszka , 6-częściowyZawartość: 
śliniaczek na rzep, talerz, łyżeczka, podgrzewacz do 
butelki (śr. ok. 7 cm), butelka (wys. ok. 10cm), ręcznik. 

 

Szt. 8 

445.  Zestw higieniczny  Zestaw higieniczny dla Okruszka - 4-częściowy 
 
 

 

Szt. 8 

446.  Zestaw fryzjerski duży  Kuferek fryzjerski, 13-częściowy 
 
Z funkcjonującą suszarkę do włosów. Wszystkie 
przybory dla małych fryzjerów znajdują się w praktycznej 
walizce. Zawartość: 1 lustro, 1 suszarka do włosów, 2 
grzebienie, 4 klipsy kwiat, 4 spinki, 1 szminka. 

 

Szt. 8 

447.  Zestaw zwierząt 
domowych i 
hodowlanych  

Zestaw zwierząt domowych i hodowlanych, 15-
częściowy 

 

Szt. 8 

448.  Pojemnik mały  Wszechstronny pojemnik do przechowywania różnych 
przedmiotów. Wyposażony w kółka ułatwiające 
przesuwanie. 
 
materiał: tworzywo sztuczne 
Wymiary 
długość (cm): 45 
szerokość (cm): 34 
wysokość (cm): 24 

 

Szt. 8 

449.  Pojemnik duży  Wszechstronny pojemnik do przechowywania różnych 
przedmiotów. Wyposażony w kółka ułatwiające 
przesuwanie. 
 
materiał: tworzywo sztuczne 
Wymiary 
długość (cm): 60 
szerokość (cm): 40 
wysokość (cm): 32  

Szt. 16 

450.  Lalka miękki korpus  Lalka z miękkim korpusem W zestawie także butelka do 
karmienia.. Materiał: miękkie tworzywo sztuczne, miękki 
korpus. Wymiary: ok. 35 cm. 

 

Szt. 8 
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451.  Zestaw do sprzątania  
6-częściowy 

Z materiałów wysokiej jakości i bardzo autentyczne w 
wyglądzie: mop, miotła na kiju, miotełka do kurzu, miotła 
z szufelką. Wymiary: dla porównania stojak wys. 74 x śr. 
24 cm, miotła 66 x 14 cm. Materiał: lite drewno, bawełna, 
PES. 

 

Szt. 8 

452.  Posterunek straży 
pożarnej  

W skład zestawu wchodzą: 1 posterunek straży 
pożarnej, 1 łóżko piętrowe, 1 konsola obsługowa, 1 
krzesło obrotowe, 4 szafki, 1 stół okrągły, 2 krzesła, 1 
regał, 1 antena paraboliczna. Materiał: drewno. 
Wymiary: 29 x 57 x 56,5 cm. 

 

Szt. 8 

453.  Figurki strażaków  Ruchome figurki. Zawartość 1 szef, 3 strażaków , 2 
siekiery, 2 radiostacje, 1 gaśnica, 1 aparat tlenowy, 1 
tyba głośnikowa. Wymiary: strażak 14 cm. 

 

Szt. 8 

454.  Wóz strażacki  Z wysuwaną drabiną ,wężem strażackim i 2 wężami 
przyłączeniowymi. Boczne klapy można otwierać ,w celu 
schowania niezbędnego sprzętu do gaszenia. Dach 
można zdejmować, dzięki czemu zastęp strażaków 
można ustawić na swoim miejscu. Materiał: drewno. 
Wymiary: dł. 45 x szer. 18,5 x wys. 20,5 cm. 

 

Szt. 8 

455.  Helikopter  Helikopter policji z figurkami i autkiem w zestawie. 

 

Szt. 8 

456.  Helikopter Helikopter ambulans z figurkami i noszami. 
Wymiary ok. 25-28 cm 

 

Szt. 8 

457.  Samochód osobowy z 
figurkami  

Samochód osobowy z figurkami w zestawie. 
Wymiary: ok. 25-28 cm 

 

Szt. 8 

458.  Auto policyjne   Auto policyjne 
 
Drewno kauczukowe 

 

Szt. 8 

459.  Auto medyczne   Auto medyczne o długości ok 25 cm, dwie figurki w 
zestawie 

 

Szt. 8 

460.  Ciężarówka policyjna  Ciężarówka policyjna o długości ok 25 cm, dwie figurki w 
zestawie 

 

Szt. 8 
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461.  Śmieciarka  Śmieciarka XXL- auto z dużym i mniejszym pojemnikiem 
na śmieci - można ładować z tyłu i z boku. Komora 
ładowania może być złożona lub rozłożona. Materiał: 
polipropylen Wymiary: dł. 67,3 cm, szer. 27 cm, wys. 
37,5 cm Ładowność: do 50 kg 

 

Szt. 8 

462.  Pojazdy budowlane  Pojazdy budowlane - zestaw, 36 części 
 
Wytrzymałe, poręczne i szybkie jak strzała Zestaw 
różnych pojazdów budowlanych: wywrotka, dźwig 
holowniczy, betoniarka. Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: D 7 cm.  

Szt. 8 

463.  Betoniarka z figurką  Poręczna i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca 
się do zabawy zarówno w domu, jak i na dworze. W 
zestawie 1 figurka. • wym. 26 x 16 x 18,5 cm 

 

Szt. 8 

464.  Jeep – żółto –czarny  Czteromiejscowe auto terenowe. • dł. 28 cm 

 

Szt. 8 

465.  Wywrotka Kazika  Kolorowa wywrotka wykonana z tworzywa sztucznego. • 
wym. 30 x 17 x 15 cm 

 

Szt. 8 

466.  Laweta niebiesko – 
biała  

Olbrzymia naczepa przewozi 2 eleganckie samochody 
sportowe. Opuszczana rampa pozwala umieścić 
samochody wewnątrz. • 2 małe auta • wym. 72 x 18 x 25 
cm 
 

 

Szt. 8 

467.  Laweta czerwono – 
czarna  

Olbrzymia naczepa przewozi 2 eleganckie samochody 
sportowe. Opuszczana rampa pozwala umieścić 
samochody wewnątrz. • 2 małe auta • wym. 72 x 18 x 25 
cm 
 
  

Szt. 8 

468.  Auto 4x4   • wym. 36 x 23 x 23 cm 
 

 

Szt. 8 

469.  Traktor z przyczepą  Pojazdy posiadają ruchome elementy jak podnoszona 
kabina i ruchoma skrzynia ładunkowa, które dodatkowo 
uatrakcyjniają zabawę. Dużą zaletą produktu jest 
lekkość konstrukcji i realistyczny wygląd. • dł. 38,5 cm  

 

Szt. 16 

470.  Śmieciarka żółto- 
czarna   

Śmieciarka z ruchomą naczepą. • dł. 28 cm 

 

Szt. 8 

471.  Kolory i kształty   Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym 
o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy 
metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm 

 

Szt. 4 
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472.  Zestaw ogrodowy  Zestaw ogrodowy. • wiaderko o wym. 23 x 17 x 9 cm • 
konewka o wym. 15 x 11 x 17 cm • szpadelek o dł. 18 
cm • grabki o dł. 18 cm • 2 doniczki o wym. 9 x 9 cm • 
nasiona mix kwiatów 
• od 3 lat 

 

Szt. 8 

473.  Skarpetkowy potwór   Ta gra rozwija: umiejętność obserwacji oraz szybkość 
reakcji. 
Zawartość pudełka: 
1 skarpetkowy potwór 
48 skarpetek 
13 spinaczy do bielizny 
instrukcja do gry 
 
  

Szt. 8 

474.  Zwierzak na zwierzaku  Zwierzęta chcą pokazać jak łatwo jest im zrobić piramidę 
z własnych ciał. Kto będzie w stanie postawić krokodyla 
na pingwinie a na nim węża a na samym czubku 
tukana? 

Liczba graczy: 2 - 4 osoby 

Wiek: od 4 lat 

Czas gry: ok. 10 - 20 minut 

Waga: ok. 0.35 kg 
 

 

Szt. 8 

475.  Fex patrz uważnie  Z wariantami o różnych stopniach trudności. Liczba 
graczy: 1?4. Wiek: od 5 lat. Czas gry: ok. 15 minut. 

 

Szt. 8 

476.  Uczta zwierząt  Gra na refleks wspierająca rozwój funkcji wykonawczych  

 

Szt. 8 

477.  Roztargniona 
czarownica   

Przed rozpoczęciem każdej partii ustala się, które reguły 
obowiązują. Aby zwyciężyć, gracze muszą wciąż na 
nowo zapamiętywać te odmienne reguły i 
ich przestrzegać. Muszą zatem nieustannie 
dopasowywać się do zmiennych warunków, dzięki 
czemu ćwiczą funkcje wykonawcze (patrz broszura). 
Dzięki efektowi Fex różne funkcje wykonawcze ćwiczy 
się nie osobno, lecz wszystkie razem.  

Szt. 8 

478.  Trening pamięci   Gra w memory  24 elem. o wym. 16 x 16 cm 
 

 

Szt. 8 

479.  Zestaw do łowienia  Zestaw zawiera: 2 drewniane kije - wędki oraz 6 
plastikowych rybek. 
Wymiary: 
Rybki - 10 cm (dł.), 4,5 cm (szer.), 4,5 cm (wys.) 
Wędki - 30 cm (dł.), średnica 1,5 cm. 
 

 

Szt. 8 

480.  Puzzle gospodarstwo  Puzzle przedstawiające życie na farmie 
 
 • wym. 61 x 38 cm • 35 elem. • plakat  

 

Szt. 4 

481.  Zwierzęta  Świata 
puzzle 

60 elem. • wym. po złożeniu 64 x 32 cm  

 

Szt. 4 
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482.  Pudelko z puzlami 
Pojazdy  

Komplet w skład którego wchodzą 2 obrazki ( 165 oraz 
300 elementowe ) +estetyczne oryginalne opakowanie 
(pudełko kartonikowe ) 
 
Wymiar obrazka: 400 x 290 mm 
Wymiary opakowania: 350 x 250 x 39 mm  

Szt. 4 

483.  Zestaw kosz owoców i 
skrzynia warzyw  

Warzywa i owoce - zestaw do krojenia drewniany z 
rzepami do rozcinania 
-nóż do krojenia 
-deska do krojenia 
 
  

Szt. 8 

484.  Ubieramy misia na 
każdą porę roku  

Gra rozwija wyobraźnię i uczy dziecko jaki strój pasuje 
na daną porę roku • 84 elementy • 4 plansze o wym. 
27,5 x 16 cm • dla 2-4 graczy  
 

 

Szt. 8 

485.  Domino Autka   Domina polegają na dopasowywaniu identycznych 
obrazków widocznych na kartonikach lub takiej samej 
ilości kropek.  
 
• 28 elem. o wym. 8 x 4 cm • dla 1-4 graczy  
 

 

Szt. 8 

486.  Domino Zwierzatka  Domina polegają na dopasowywaniu identycznych 
obrazków widocznych na kartonikach lub takiej samej 
ilości kropek 
• 28 elem. o wym. 9,5 x 4,7 cm • dla 1-4 graczy  
 

 

Szt. 8 

487.  Kuleczkowe tory- rondo  Drewniane tory kuleczkowe do samodzielnej budowy, 
zarówno dla początkujących, jak i bardziej 
zaawansowanych małych budowniczych.  
• 91 elem. (w tym 50 kulek) • wym. op. 44 x 8 x 34 cm  
 

 

Szt. 8 

488.  Klocki budowlane  Do zestawu dołączone są nadwozia, podwozia i koła, 
które umożliwiają złożenie jeżdżących pojazdów. • wym. 
od ok. 1 x 2 cm do 9 x 2 cm • 300 szt. 

 

Szt. 8 

489.  Wielki zestaw  Konstrukcyjny zestaw drewnianych klocków do 
samodzielnego skręcania. System montażu oparty na 
połączeniach śrubowych. 

 

Szt. 4 

490.  Klocki wesołe 
miasteczko  

Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego. • 88 
elem. • wym. ok. 5 x 5 x 5 cm  

 

Szt. 8 

491.  Klocki leśne miasteczko  Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych 
klocków ze zwierzątkami to wspaniała zabawka, która 
rozwija wyobraźnię. Podczas zabawy dzieci uczą się 
rozpoznawać kształty, kolory, wielkości, poznają pozycję 
w przestrzeni. Mogą być wykorzystane do nauki 
segregowania i liczenia. Budując dziecko rozwija 
motorykę ręki i koordynację ruchowo-wzrokową.  
• wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 cm  
• 126 elem.  

 

Szt. 8 
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492.  Klocki konstrukcyjne 
200 szt 

Zestaw klocków konstrukcyjnych 
złożony z 200 elementów charakteryzujących się bogatą 
kolorystyką oraz kształtem 
w zestawie znajdują się również drzewka, samochodziki, 
daszki itp. Wykonany z bezpiecznych i trwałych 
surowców. 
  

Szt. 8 

493.  Klocki konstrukcyjne  Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. 
Umieszczone w poręcznym plastikowym słoiku z rączką 
ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po skończonej 
zabawie. Do zestawów dołączono obrazkowe instrukcje 
przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia. • 
wym. opak. 14 x 18,5 cm  
• 40 elem. o wym. 5 x 5 cm 

 

Szt. 5 

494.  Klocki Płytki do 
budowania, małe  

Płytki do budowania, 22 sztuki 
Zestaw 22 płytek w 3 rozmiarach i 8 kolorach. 
Zawartość: 6 płytek 12,5 x 12,5 cm, 8 płytek 12,5 x 6,3 
cm, 8 płytek 9,7 x 4,8 cm. 
  

 

Szt. 8 

495.  Klocki Dachówki, drzwi, 
okna 

Zestaw Drzwi i Okna, Koła, Dachówki 
Prawdziwa kopalnia: liczne różne okna z okiennicami, 
dachówki i drzwi. Zawartość: 270 części. Uwaga! 
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko 
udławienia! 

 

Szt. 4 

496.  Klocki zestaw kółek 360 części Opony w dwóch różnych rozmiarach z osiami 
i obręczami. Zawartość: 360 części.  

 

Szt. 2 

497.  Klocki elementy 
podstawowe 

Elementy podstawowe. Ten olbrzymi zestaw różnej 
wielkości klocków w wesołych kolorach i z wieloma 
detalami, jak kwiaty, naczynia, zwierzęta, skrzynia ze 
skarbami a nawet przezroczyste klocki, pobudza 
wyobraźnię dzieci. Można z nich zbudować prawie 
wszystko: od zamku rycerskiego po ogródek działkowy. 
Zawartość: 1.207 części.  
  

Szt. 8 

498.  Kącik Linda  Wielofunkcyjny kącik do zabawy z możliwością 
przesuwania i nakładania  
elementów. Zestaw składa się z :  
- 
1 x szafki z jedną półką (wymiary: szer. 40 x wys. 56 x 
gł. 40 cm);  
- 
1 x szafka z podwójnymi drzwiczkami z jedną półką 
(wymiary: szer. 40 x  
wys. 56 x gł. 40 cm);  
- 
1 szafka z otwieraną klapą (wymiary: szer. 40 x wys. 29 
x gł. 40 cm)  
- 
1 szafka otwarta (wymiary: szer. 40 x wys. 29 x gł. 40 
cm)  
- 
1 zlew z szybą akrylową (wymiary: szer. 80 x gł. 40 x 
wys. całkowita 16, 5  
cm);  
- 
Zlew posiada 2 x guziki - pokrętła i kran; płytę do 
gotowania. Zlew można  
zawiesić pomiędzy dwoma szafkami. Blat posiada listwy 
przy kancie  
zabezpieczające przed przesuwaniem się.  
- 
1 blat roboczy (wymiary: szer. 80 x wys. 3,5 x gł. 40 cm).  
Blat posiada listwy przy kancie zabezpieczające przed 

 Szt. 3 
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przesuwaniem się.  
Materiał kącika: lite drewno brzozowe. Bezpieczny 
promień kantu - zaokrąglenie  
5mm.  
W skład zestawu wchodzą dwie skrzyneczki materiałowe 
do przechowywania  
akcesoriów:  
- 
skrzynka materiałowa niebieska / jasnoniebieska;  
- 
skrzynka materiałowa zielona/jasnozielona;  
- 
Mmteriał: 100 % Polyester, wymiary: szer. 29 x wys. 15 x 
gł. 33 cm.  
 

499.  Lalka z włosami lub bez 
w ubranku 

Lalka wykonana z wysokiej jakości bezpiecznych 
tworzyw sztucznych. Zabawka, która mruga oczami i jest 
doskonała do przytulania, lulania a nawet usypiania. 
Lalka z długimi  włosami, w ubranku, z akcesoriami do 
pielęgnacji włosów.  
Wymiar lalki ok 30-40 cm 

 

Szt. 8 

ODDZIAŁY ZEROWE 

500.  Mały warsztat na 
kółkach 
 
 

Wózek wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony 
w różne narzędzia potrzebne małemu mechanikowi. • 
wiertarka • piła • klucz francuski • śrubokręt z 3 
końcówkami • kombinerki • miarka • klucz nasadowy • 
młotek • 5 listewek • 12 śrub • 12 nakrętek • wym. 24 x 
33 x 73 cm  
• od 3 lat  

Szt. 3 
 

501.  Kuchenka z 
akcesoriami 
 

Kolorowy zestaw obiadowy umieszczony w poręcznym 
wiaderku, które jednocześnie jest podstawą kuchenki. 
Wszystkie naczynia wyprodukowane są z bezpiecznych i 
wytrzymałych materiałów i mogą mieć kontakt z 
żywnością, a także mogą być używane w zmywarce i 
mikrofalówce.  • wiaderko - kuchenka o wym. 24 x 25 x 
40 cm • 4 miseczki • 4 talerzyki • 4 noże • 4 widelce • 4 
łyżki • 4 łopatki kuchenne • rondelek z pokrywką • garnek 
z pokrywką • wym. elem. od 9 do 21 cm  

Szt. 3 

502.  Klocki 
 

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże elementy 
pozwalają na szybkie konstruowanie.  
• wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm  
• 240 elem 

 

Szt. 6 

503.  Klocki 
 

Są wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe i 
zdolne do długotrwałego użycia w każdych warunkach. 
Do zestawów dołączono instrukcje budowy. • wym. 
klocka 5 x 5 cm. 
 
Duży zestaw klocków w poręcznym plastikowym 
pojemniku, do którego można przymocować kółka (w 
zestawie). Zestaw zawiera: • 463 klocki • 97 akcesoriów 
• naklejki • instrukcje do budowy 20 różnych konstrukcji • 
wym. pojemnika: 40 x 29 x 28 cm • waga: 3,450 kg. 
• od 4 lat 

 

Szt. 6 

504.  Piłka nożna  
 

• 1 szt.  
• śr. 21,8 cm 

 

Szt. 6 

505.  Piłka  
 
 

Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz 
rehabilitacyjnych. • różne kolory, sprzedawane losowo  
• śr. 45 cm • maksymalne obciążenie 300 kg 

 

Szt. 6 
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506.  Zestaw plastyczny-  
 
 

Podstawowe materiały plastyczne przeznaczone do 
pracy całej grupy (25 osób).  
• Zestaw papierów podstawowych 1 kpl.  
• Folie piankowe, 15 arkuszy 1 kpl.  
• Klej czarodziejski 1 litr  
• Kredki  25 opak.  
• Kredki ołówkowe 25 opak.  
• Plastelina mix - 2,8 kg 1 opak.  
• Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.  
• Beżowa tektura falista B4, 100 ark.) 1 kpl.  
• Bibuła karbowana mix 15 kolor. 1 kpl.  
• Papier pakowy beżowy, 10 arkuszy 1 kpl.  
• Tektura falista kolorowa A4, 10 arkuszy 1 kpl.  
• Ołówki trójkątne, 25 szt.) 1 kpl.  
• Zestaw pędzli okrągłych 30 szt. 1 opak.  
• Nożyczki szkolne 10 szt. 3 kpl.  

 

Szt. 3 

507.  Skakanka 
 

Sznurkowe skakanki. • 1 szt. • dł. 2 m 

 

Szt. 6 

508.  Hula-hop 
 

• śr. 50 cm 

 
Szt. 6 

509.  Paletki  
 
 

• 2 paletki z tworzywa sztucznego z miękką piłeczką 
piankową. • wym. paletki 22,5 x 53,5 cm  

 

Szt. 6 

510.  Duże litery alfabetu 
 

Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną.  
• wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
 
• 23 szt. 

 

Szt. 3 

511.  Polski  alfabet- duże 
litery 
 

Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną.  
• wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
 
• 9 szt. (ń ł ż ź ś ć ą ę ó) 

 

Szt. 3 

512.  Alfabet- małe litery 
 

Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną.  
• wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
• 23 szt. 

 

Szt. 3 

513.  Polski alfabet- małe 
litery 
 

Welurowe litery na sztywnych płytkach MDF ułatwią 
naukę alfabetu, budowanie zdań, itp. Samogłoski są 
oznaczone na czerwono i mają fakturę pluszową, 
natomiast spółgłoski - na niebiesko i mają fakturę 
aksamitną.  
• wym. 16 x 10 cm i 16 x 13 cm (m i w) 
• 9 szt. (ń ł ż ź ś ć ą ę ó) 

 

Szt. 3 

POZOSTAŁE PLANSZE DYDAKYCZNE  
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514.  Zestaw tablic 
informatycznych 

Zestaw plansz formatu 50x70 cm. 
Spis tablic: 
1. Podstawowe elementy zestawu komputerowego. 
2. Budowa jednostki centralnej komputera. 
3. Elementy zewnętrzne obudowy komputera. 
4. Pamięć komputera. 
5. Klawiatura. 
6. Proces komunikacji. 
7. Internet. 
8. Strony WWW. 
9. Wyszukiwanie informacji w Internecie. 
10. Kodeks internauty. 
11. Poczta elektroniczna. 
12. Znaki algorytmiczne do budowy schematów. 
13. Pulpit Windows. 
14. Edytor graficzny. 
15. Edytor tekstu. 
16. Arkusz kalkulacyjny. 
17. Komputer i obraz. 
18. Komputer i dźwięk. 
19. Wzorowe stanowisko pracy przy komputerze. 

 

Szt. 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
 
 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (pieczątka wykonawcy/ów)   

I. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w 
skład wykonawcy zbiorowego z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  

 

……………………………….…………………… 

 
Adres Wykonawcy/ów 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ……….   

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

2. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………. 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  
miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym:  

 

.………………………………………………… 

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  

 

Faks …………………………………………… E- mail…………………………………………… 

 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, na warunkach określonych w niniejszej dokumentacji, na wybór dostawcy 
pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu. 
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III. OFERTA 

 
1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................zł 
brutto  

(słownie:.....................................................................................................................) 
 

w tym wartość VAT wynosi ........................... zł 
 

2. Okres udzielonej gwarancji na dostawy wynosi …… miesięcy 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
niniejszej procedury stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel.: ..................................................... 

8. Następujące części zamówienia publicznego:  
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (imię nazwisko, nazwa i 
siedziba): 
 
1) ........................................................................................................................................ 

 

2) ........................................................................................................................................ 
 
 

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 

..........................      ...................................................... 

miejscowość, data      pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na wybór dostawcy pomocy dydaktycznych  
na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Prawidłowość poniższych oświadczeń, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 

wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam1) , że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 

       ………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam 2) , że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt……… lub art. 24, ust. 5, pkt 2 i 4, ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:   
 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………… 

 

      ………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
UWAGA: 
1), 2) – należy podpisać właściwą cześć Oświadczenia  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu …………………………………2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – Zespół Szkolno 
– Przedszkolny nr 20, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karpnickiej 2, 54-062 Wrocław,  
w imieniu i na rzecz którego działa Jarosław Wojna - Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa 
nr …………… z dnia ……………………. roku 
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22  we 
Wrocławiu - w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży  

i przeniesienia na Zamawiającego, własności pomocy dydaktycznych oraz wydania 
zakupionych rzeczy Zamawiającemu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do 
odebrania zakupionych rzeczy oraz zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w SIWZ oraz ofercie 
Wykonawcy stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Zakres rzeczowy 
zamówienia obejmuje: 
 
1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu 

środkiem transportu, do nowej siedziby Zamawiającego – przy ul. Karpnickiej 2 we 
Wrocławiu  

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie przedmiotu dostawy w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego. 
 

§ 2 
 
1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem, montażem i instalacją nastąpi do dnia 16 

października 2017 r. 
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby 

Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy. 
3. Po wykonaniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie  aktualnych 

certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zgodność z polskimi i 
europejskimi normami, tych elementów przedmiotu zamówienia  - w odniesieniu do 
których przepisy prawa określają obowiązek posiadania takich dopuszczeń.  
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§ 3 
 
1. Z odbioru dostawy zostanie sporządzony protokół, który powinien być podpisany przez 

obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu ich wykonania i wyznaczy mu  
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Wykonawca może od umowy odstąpić albo powierzyć usunięcie wad lub dalsze 
wykonanie prac innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy 
odstąpić, jeżeli wady będą istotne. Jeżeli wady nie będą istotne, Zamawiający zażąda 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do wnioskowania o wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac 
jako wadliwych. 

5. Potwierdzenie usunięcie wad będzie miało formę protokołu podpisanego przez obie 
strony bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT. 

§ 4 
 
1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).  
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy, wskazany na 

wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do 

obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca udziela …..  - miesięcznej gwarancji na całość dostawy, na warunkach 

określonych w SIWZ. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 

3, ust. 2 niniejszej umowy. 
3. W przypadku ujawnienia się wad w przedmiocie dostawy lub wykonanych pracach 

montażowych Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając mu 
równocześnie termin na wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych.  

4. Do udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji. 
 

§ 6 
 
W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne: 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 2 % całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad prac 
montażowych - w wysokości 0,3 %, wartości całości wynagrodzenia umownego 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 0,3 %, wartości 
całości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 2 
% wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, 

zostanie on do tego wezwany pisemnie przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty kary umownej nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania o  którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na 
rachunek Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonana 
płatności w wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z 
faktury Wykonawcy za wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi 
odsetkami.  

§ 7 
 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych 
zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu 
dotyczącego w szczególności: 
 
1) Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku zmian terminowych w harmonogramie 

pracy Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. 
2) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 
3) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 
4) Przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

 
§ 9 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJACY     WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA 
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 
dostawcy pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu – 
przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw (na przestrzeni 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert) związanych przedmiotem zamówienia: 
 
 
 

LP Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Przedmiot zamówienia  
 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1  

 

 

    

 
W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty: 
 
 
 
1. .................................................. 

 
 
 
 

 
......................................       ................................................... 
  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 24 UST. 11 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

Ja.................................................................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

 
 

reprezentując:  

 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. . .. . . .. . 

 

 Adres: ulica.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

 

kod... .. . .. . 

 

miejscowość.... . .. . .. . .. ... .. . .. . . 

 

oświadczam: 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy PZP.  
 
 
......................................       ...................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, należy do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP, dlatego też zgodnie z art. 24 ust. 11, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

2. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

kod . . . . . . . 
. .  

miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 

Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 
 
 
 
......................................       ................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

UWAGA ! 
Należy podpisać właściwą część oświadczenia i złożyć je nie w ofercie, tylko w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://sp22.edupage.org informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje podane do publicznej wiadomości w trakcie 
procedury otwarcia ofert) 

https://sp22.edupage.org/

