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Załacznik nr 4 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KOSZTORYS  

 

Część 1 

Sprzęt komputerowy, multimedialny i elektroniczny 

 

 NAZWA Miejsce dostawy 

 

OPIS ILOŚĆ 

OGÓŁEM 

STAWKA 

VAT 

CENA 

JEDN. 

NETTO (zł) 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(zł) 

VAT (zł) WARTOSĆ 

BRUTTO 

(zł) JASTKÓW SMUGI 

1.  Toner do drukarki 3 szt. 3 szt. Oryginalny czarny toner producenta 

kompatybilny z drukarką 

zaoferowaną w pozycji 5, wydajność 

min. 1200 str. 

Dostawa z montażem. 

6 szt. 23%     

2.  Magnetofon  1 szt. 1 szt. Rodzaje odtwarzanych płyt CD, CD-

R, CD-RW, MP- 3, WMA. 

Bezpośrednie odtwarzanie plików 

MP3/ WMA przez połączenie USB, z 

wejściem audio ułatwiającym 

odtwarzanie muzyki z urządzeń 

przenośnych, system fonii stereo, 

wyświetlacz LCD, regulator 

głośności obrotowy, z pilotem i 

wejściem USB. 

Dostawa z montażem. 

2 szt. 23%     

3.  Głośniki do 

komputera 

1 zestaw 1 zestaw 2 przenośne głośniki do komputera. 

Minimalne wymagane parametry: 

RMS (W): 20 

Pasmo przenoszenia: 80 ~ 20KHz 

Wyjście słuchawkowe minijack 3,5 

mm. Regulacja głośności.  

2 zestawy 23%     
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Dostawa z montażem. 

4.  Laptop z 

oprogramowaniem 

1 szt. 1 szt. pamięć operacyjna: 8GB, dysk 

twardy SSD: ~250GB, procesor: I5 

taktowanie bazowe minimum 

2,2GHz lub odpowiednik innego 

producenta, matryca matowa 15 – 

16’’, rozdzielczość FullHD 

1920x1080 / 1920x1050,  

Oprogramowanie: 

system operacyjny w najnowszej 

wersji umożliwiający natywne 

podłączenie do Active Directory, 

pakiet biurowy z licencją 

bezterminową, zawierający edytor 

tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

narzędzie do przygotowania i 

prowadzenia prezentacji, narzędzia 

do zarządzania informacją prywatną 

(poczta elektroniczna, kalendarz, 

kontakty i zadania). Zarówno system 

operacyjny jak i pakiet biurowy 

powinny mieć w pełni polską wersję 

interfejsu użytkownika, do aplikacji 

musi być zapewniona pełna 

dokumentacja w języku polskim (w 

wersji papierowej lub 

elektronicznej/online), 

oprogramowanie antywirusowe 

(zapewniające funkcjonalność 

antywirusa, firewall, filtr poczty 

elektronicznej, filtrowanie treści 

WWW, ochronę systemu plików w 

czasie rzeczywistym), z zapewnioną 

subskrypcją sygnatur wirusów na co 

najmniej 3 lata Klawiatura z 

polskimi znakami diakrytycznymi 

Dostawa z montażem. 

 

2 szt. 23%     



 

 
 
 
 

 …………………………………………………………….. 
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

5.  Drukarka laserowa 1 szt. 1 szt. Format A4, technologia druku 

laserowa monochromatyczna, 

prędkość druku min. 20 str/min. 

rozdzielczość druku 2400 x 600dpi, 

druk obustronny w standardzie, min. 

wyjścia USB 2.0, WiFi, kabel USB 

2 szt. 23%     

6.  Aparat fotograficzny 1 szt. 1 szt. Aparat kompaktowy, matryca min. 

16 MP, minimalny rozmiar matrycy: 

1/2.3cala, nagrywanie wideo: 1920 x 

1080px, maks. zoom optyczny: 20x 

maks. zoom cyfrowy: 4x, jasność 

obiektywu: 3.3-6.4F, zakres otwarcia 

migawki: 1/2000s-15s, zakres ISO: 

100 – 3200, maksymalna 

rozdzielczość zdjęć: 4608 x 3456 

pikseli, ekran LCD: min. 3”, gniazdo 

kart pamięci, karta pamięci 

kompatybilna z aparatem o 

pojemności min.32GB, stabilizacja 

obrazu, wbudowana lampa błyskowa, 

etui 

2 szt. 23%     

7.  Mini wieża 1 szt. 1 szt. Odtwarzanie płyt CD, obsługiwane 

formaty:  MP3, radio zpamięcią, moc 

znamionowa  RMS min 2x150W, 

głośniki dwudrożne, Bluetooh, USB, 

AUX, radio, budzik. W zestawie 

pilot 

2 szt. 23%     

8.  Tablica interaktywna 1 szt. 1 szt. Przekątna tablicy około 100’, 

powierzchnia magnetyczna, matowa,  

porcelanowa,  sucho  ścieralna;  

obsługa  palcem lub wskaźnikiem, 

proporcje dowolne; oprogramowanie 

w języku  polskim,  praca  w  

systemach  Windows  7,  8,  10 oraz  

Linux  (szczególnie  Ubuntu  od  

wersji  17.04  w górę), tablica z 

projektorem krótkoogniskowym, 

okablowaniem i uchwytem wraz z 

2 szt. 23%     
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dostawąi montażem. 

9.  Magiczny dywan 1 szt. 1 szt. Multimedialne narzędzie edukacyjne 

zawierające w sobie komputer, 

projektor, zestaw czujników ruchu. 

Wyświetla interaktywny różnorodny 

obraz na podłodze, dając dzieciom 

pole do licznych zabaw. Urządzenie 

zapewnia połączenie ruchu z 

wyświetlanym na podłodze obrazem. 

Zaletą jest niezwykła łatwość 

obsługi, wyłącznie za pomocą pilota 

zdalnego sterowania. W zestawie 

pakiet różnorodnych gier i zabaw 

interaktywnych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Urządzenie z 

zestawem 10 różnorodnych płyt z 

grami i zadaniami dla dzieci. 

2 szt. 23%     
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KOSZTORYS  

Część 2 

Meble, wyposażenie pomieszczeń, gry, zabawki 

 NAZWA Miejsce dostawy 

 

OPIS ILOŚĆ 

OGÓŁEM 

Stawka 

VAT 

CENA 

JEDN. 

NETTO (zł) 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(zł) 

VAT (zł) WARTOSĆ 

BRUTTO 

(zł) JASTKÓW SMUGI 

1.  Tablica korkowa 2 szt. 2 szt. Tablica z kolorową powierzchnią 

korkową, w oprawie z aluminiowej,  

. tablica o wymiarze 80 x 120 cm +/- 

5%, kolor naturalnego korka. 

4 szt. 23%     

2.  Tablice tekstylne 

120x90 

2 szt. 2 szt. Tablica tekstylna w ramie 

aluminiowej, z zestawem 

montażowym. Kolor granatowy. 

4 szt. 23%     

3.  Czajnik elektryczny 1 szt. 1 szt. Czajnik elektryczny, wykonany z 

tworzywa sztucznego,  pojemności 

powyżej 1,5l., moc min2000W, 

wbudowana płaska grzałka płytowa, 

automatyczny wyłącznik po 

zagotowaniu, zabezpieczenie przed 

włączeniem czajnika na sucho, 

wbudowany wskaźnik poziomu 

wody 

2 szt. 23%     

4.  Zastawa obiadowa 15 zestawów 15 zestawów Zestaw składający się z: 

1) Talerz płytki duży okrągły o 

średnicy 23-25cm, wykonany z 

białego szkła hartowanego  

2) Talerz płytki deserowy okrągły 

o średnicy 18-20 cm, wykonany 

zbiałego szkła hartowanego 

3) Talerz głęboki o średnicy 21-24 

cm, wykonany z białego szkła 

hartowanego. 

30 

zestawów 

23%     
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Wszystkie w/w elementy mają 

stanowić jednolity zestaw. 

5.  Zestaw sztuććów 15 zestawów 15 zestawów Komplet sztućców stanowi: nóż 

stołowy, łyżka stołowa,widelec, 

łyżeczka do herbaty, zestaw 

wykonany ze stali nierdzewnej 

18/10, odporne na działanie korozji, 

wykończone w wysoki połysk. 

Wszystkie sztućce mają stanowić 

jednolity zestaw. 

30 

zestawów 

23%     

6.  Szklanki  15 szt. 15 szt. Szklanka o pojemności 0,3-0,4l, 

wykonana ze szkła przezroczystego. 

Wszystkie szklanki mają stanowić 

jednolity zestaw. 

30 szt. 23%     

7.  Poduszka 

rehabilitacyjna do 

wypoczynku/gruszka 

6 szt. 6 szt. Poducha z granulatu do terapii SI. 

Poducha powinna być wypełniona 

miękkim granulatem piankowo-

styropianowym, pokryta 

skóropodobną, wytrzymałą a 

zarazem miękką tkaniną 

dopasowującą się do ciała. 

Minimalne wymiary średnica - 60 cm   

wysokość - 65 cm 

Pufy w nastepujących kolorach: 

różowy 4 szt. błękitny 4 szt.  żółty 4 

szt. 

12 szt. 8%     

8.  Żelazko  1 szt. 1 szt. Żelazko z powłoką ceramiczną o 

mocy  2300- 3100 W, z systemem 

Wyrzutu pary i systemem 

antywapiennym.     

2 szt. 23%     

9.  Kosz do segregacji 

odpadów 

3 szt. 3 szt. Kosz na śmieci wykonany z 

tworzywa sztucznego, z uchylną 

pokrywą opojemności min. 50 – 60 l. 

wszystkie kosze stanowią jednolity 

zestaw. 

6 szt. 23%     

10.  Parawan wysoki 3 szt. 3 szt. Czterosegmentowy parawan o 

drewnianej ramie z wypełnieniem o 

wysokości 160-180 cm. 

6 szt. 23%     
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11.  Materac 2 częściowy 

składany 

5  szt. 5  szt. Materac dwuczęściowy składany o 

wymiarach min. 170x65x5 cm +/- 

5%. Z pianki poliuretanowej 

odpornej na odkształcenia oraz łatwo 

zmywalnej skóry ekologicznej. 6 

materacy czerwone i 4 niebieskie. 

10 szt. 23%     

12.  Odkurzacz 1 szt. 1 szt. Odkurzacz o mocy min. 650W, klasa 

energetyczna min.A, bezworkowy o 

pojemności worka min. 2 litry, filtr 

antyalergiczny, klasa odkurzania 

podłóg twardych min. A, klasa 

skuteczności odkurzania dywanów 

min. D 

2 szt. 23%     

13.  Apteczka pierwszej 

pomocy 

1 szt. 1 szt. Ścienna apteczka pierwszej pomocy.  

Wykonana z metalu, zamykana na 

klucz. Wymiary min. 30x20x10 cm 

Zawiera: min 5. plastrów z 

opatrunkiem, min 2 chusty 

(opatrunkowa i trójkątna), min. 2 

bandaże z kompresem, koc 

ratunkowy termiczny, nożyczki – 1 

szt., instrukcja udzielania pierwszej 

pomocy 1 szt. 

2 szt. 8%     

14.  Zegar ścienny z 

cyframi 

1 szt. 1 szt. Zegar ścienny z czytelnym, czarnymi 

cyframi na białym tle, w czarnej 

bialej lub szarej obudowie. Średnica 

zegara 25-30 cm. 

2 szt. 23%     

15.  Zestaw mebli 1 zestaw 1 zestaw Meble wykonane z płyty 

laminowanej o gr 18mm, plecy 

regału wykonane z płyty HDF o gr. 

3mm, w kolorze klon, składająca się 

z następujących segmentów:      

1. regał z 4 półkami o 

wymiarach (szer x gł x wys) 

75x40x185cm (+/-5%), 

2. szafa dwudrzwiowa z 

metalowymi uchwytami i z 4 

półkami wewnątrz o wymiarach (szer 

2 zestawy 23%     
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x gł x wys) 75x40x185cm (+/-5%), 

3. regał, podzielony w 

poziomie na dwie części, który w 

dolnej ma zamykaną dwudrzwiową 

szafkę z metalowymi uchwytami i 1 

półką w środku, a w górnej części 1 

półkę, wymiary: (szer x gł x wys) 

75x40x150cm (+/-5%), 

4. regał, podzielony w 

poziomie na dwie części który w 

dolnej ma 3 szuflady na całej 

szerokości regału z metalowymi 

uchwytami, a w górnej 1 półkę, 

wymiary: (szer x gł x wys) 

75x40x150cm (+/-5%), 

5. komoda składająca sie z 3 

szuflad z uchwytami metalowymi 

wymiary: (szer x gł x wys) 

75x40x80cm (+/-5%) 

uchwyty takie same dla każdego 

mebla.  

Dostawa z montażem. 

16.  Zestaw mebli do 

kuchni 

1 zestaw Nie dotyczy Meble wykonane z płyty laminowanej 

o gr 18mm, plecy regału wykonane z 

płyty HDF o gr. 3mm. Do szafek 

dołączone są uchwyty z metalu w 

kolorze niklu satynowego. 

Zestaw składający się z następujących 

elementów: 

  

1. Szafka kuchenna dolna z 1 

półką, dwudrzwiowa, szer. 60 x 

głębokość 50, wysokość 72 cm. Na 

nóżkach o wysokości 10 cm. Korpus 

i fronty w kolorze klonu. Szafka – 2 

szt. 

2. Szafka kuchenna wisząca z 

ociekaczem. Korpus i fornty w 

1 zestaw 23%     
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kolorze klonu. Szafka dwudrzwiowa. 

szer. 80 x głębokość 30, wysokość 72 

cm. Szafka – 1 szt. 

3 Szafka kuchenna wisząca z 

1 półką. Korpus i fornty w kolorze 

klonu. Szafka dwudrzwiowa. szer. 60 

x głębokość 30, wysokość 72 cm. 

Szafka – 2 szt. 

4. Blat z płyty laminowanej 

jednostronnie  w kolorze klonu o 

grubości 28 mm, szerokości 60 cm i 

długości 200 cm, z listwą 

zabezpieczającą przed wilgocią. 

17.  Stoły 5 szt. 5 szt. Stoliki wykonane z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm z 

obrzeżem PCV o grubości 2 mm, 

wymiar blatów 130x50 w kolorze 

buku, na metalowej ramie, nogi 

okrągłe zabezpieczone zatyczkami 

chroniące podłogę przed 

zarysowaniem. Nogi w kolorze 

aluminium o średnicy 35-40 mm.  

4 stoły w rozmiarze 3 i 6 stołów w 

rozmiarze 5.  

10 szt. 23%     

18.  Krzesła 15 szt. 15 szt. Krzesło z siedziskiem i oparciem 

wykonane z lakierowanej sklejki 

bukowej. Oparcie zaokrąglone, 

siedzisko profilowane. Stelaż z rury 

okrągłej w kolorze czerwonym. 

Nóżki krzeseł zabezpieczone 

zatyczkami chroniącymi podłogę 

przed zarysowaniem. 

14 szt krzeseł w rozmiarze 3 i 16 

krzeseł w rozmiarze 5 

30 szt. 23%     

19.  Lodówka 1 szt. Nie dotyczy Lodówka wolnostojąca z 

zamrażalnikiem, klasa energetyczna  

A+, Wysokość 120-150 cm, 

szerokość 48-60 cm. Kolor biały. 

1 szt. 23%     
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Dostawa z montażem. 

20.  Kuchnia elektryczna                                                                                                                                        1 szt. Nie dotyczy Kuchenka biała z piekarnikiem 

elektrycznym, wolnostojąca, pokryta 

emalią łatwo czyszczącą, kuchenka 

zasilana na prąd trójfazowy, 4 pola 

grzewcze ceramiczne, wyposażona w 

pokrętła regulujące moc pola 

grzewczego iszufladę. W zestawie 

głęboka emaliowana brytfanna, 1 

półka siatkowa / ruszt, drzwiczki 

szklane. Kuchenka wyposażona w 

szufladę. Szerokość: 50cm. Kolor 

biały. Dostawa z montażem. 

1 szt. 23%     

21.  Kuchnia mikrofalowa 1 szt. 1 szt. Kuchenka mikrofalowa o pojm.min. 

23l., moc mikrofal min 900W, moc 

grilla min 1000W, sterowanie 

elektroniczne, duży wyświetlacz 

LED, funkcje podstawowe: 

gotowanie, grill, podgrzewanie, 

rozmrażanie, min 9 programów 

automatycznych, blokada 

rodzicielska, timer, grill kwarcowy, 

średnica talerza obrotowego min 

27cm. 

2 szt. 23%     

22.  Filmy edukacyjne 5 szt. 5 szt. Filmy na płytach DVD m. in. o 

tematyce.: pierwsza pomoc, ruch 

drogowy, zagadnienia ekologiczne, 

uzależneinia, zawody przyszłości, 

relacje społeczne itp. 

10 szt 23%     

23.  Płytry CD z muzyką 10 szt. 10 szt. Płyty CD z muzyką poważną– 3 

płyty, relaksacyjną – 3 płyty, płyty 

wokalno-instrumentalne do piosenek 

historycznych, ludowych, 

popularnych, tanecznych, do 

wykorzystania w trakcie zabaw 

ruchowo-tanecznych, wspólnej gry, 

śpiewu i tańca  – 4 szt.  

 

20 szt. 23%     
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24.  Szary papier 5 kg 5 kg Papier szary, prążkowany. Waga 5 

kg. Długość 60 m +/- 1m. Szerokość 

105 cm +/- 5cm.   

10 kg 23%     

25.  Papier ksero 10 ryz 10 ryz Papier xero, kolor biały, format A4. 

Multi funkcyjny. Ryza zawiera 500 

kartek. 

20 ryz 23%     

26.  Magiczne kredki 2 szt. 2 szt. Rysują, malują i tworzą makijaż na 

ciele. Hipoalergiczne i nietoksyczne. 

Zestaw zawiera min. 12 kolorów. 

4 szt. 23%     

27.  Kredki pastele 10 opak. 10 opak. Kredki pastele o okrągłym przekroju, 

zestaw powinien  zawierć min. 36 

kolorów.  

20 szt. 23%     

28.  Klejarka/pistolet do 

kleju 

5 szt. 5 szt. Bezprzewodowy pistolet klejowy , na 

wkłady klejowe o średnicy 11,2 mm. 
10 szt. 23%     

29.  Klej do pistoletu 100 szt. 100 szt. Klej termo topliwy- na gorąco. 

Przezroczysty. Średnica 11,2 mm. 
200 szt. 23%     

30.  Forma do odlewu 

gipsowego 

5 szt. 5 szt. Forma do odlewu gipsowego. Formy 

o różnych wzorach. Formy 

wykonane z tworzywa, które 

pozwala na wielokrotne użycie.  Min. 

3 wzory na formie. Min wielkość 

całej formy 15x20 cm 

10 szt. 23%     

31.  Gips do form 20 kg 20 kg Gips do odlewów. Twardy po 

wyschnięciu. Szybkowiążący. 20 kg. 
40 kg 23%     

32.  Gra scrabble 2 szt. 2 szt. Gra scrabble. Polska wersja 

językowa. Wymiary opakowania 37x 

23x4cm. 

4 szt. 23%     

33.  Szachy 5 szt. 5 szt. Szachy wykonane z drewna. Figurki 

podklejone filcem. Zapakowane w 

kasetce. Zawartość pudełka : 16 

czarnych figur szachowych, 16  

białych figur szachowych, wysokość 

pionków min 4 cm, wysokośc króla 

min 7 cm, wymiary planszy min. 40 

x 40 cm 

 

 

10 szt. 23%     
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34.  Warcaby 5 szt. 5 szt. Warcaby dla dzieci. Kolorowa 

plansza wykonana z mocnej sklejki. 

Pionki wykonane z litego drewna. 

Plansza o wymiarach min 25x25 cm 

10 szt. 23%     

35.  Nożyczki 15 szt. 15 szt. Nożyczki ze stali nierdzewnej, 

posiadające ergonomiczny uchwyt. 

Pokryte elastycznym tworzywem 

sztucznym. Wygodne i lekkie. 14 szt 

o długości 15 cm, 16 szt. o długości 

20 cm. 

30 szt. 23%     

36.  Klej magiczny 12 szt. 12 szt. Uniwersalny klej do papieru, 

brystolu, kartonu, drewna, filcu, 

korka, styropianu, folii aluminiowej, 

ceramiki,.Do wszystkich technik 

hobbystycznych, pojemnośc 100ml. 

24 szt. 23%     

37.  Piłeczki do ping 

ponga 

100 szt. 100 szt. Plastikowe piłeczki do ping ponga. 

Opakowanie zawiera 100 szt, Kolor 

biały. 

200 szt. 23%     

38.  Rakietki do tenisa 

stołowego 

10 szt. 10 szt. Rakietki do tenisa stołowego. 

Wykonane z 5- warstwowej sklejki i 

gąbki o grubości min 1.6 mm. 

Wymiary min. 15 x 15 cm. Długość 

uchwytu min. 10 cm. 

 

20 szt. 23%     

39.  Pudełko organizer 8 szt. 8 szt. Pudełko organizer wykonane z 

plastiku. Różnokolorowy. Pojemność 

min 35-45 l. 

16 szt. 23%     

40.  Farby plakatowe 10 szt. 10 szt. Farby plakatowe, opakowanie 

zawiera 12 intensywnych kolorów. 
20 szt. 23%     

41.  Zestaw pędzli 5 szt. 5 szt. Zestaw min. 10 pędzli różnych 

rozmiarów, wykonanych z 

drewnianego trzonka i włosia 

naturalnego. 

10 szt. 23%     

42.  Druciki kreatywne 20 szt. 20 szt. Druciki pokryte puszystym 

materiałem, różnokolorowe. Zestaw 

zawierający minimum 10 szt 

różnokolorowych drusików o 

40 szt. 23%     



 

 
 
 
 

 …………………………………………………………….. 
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

wymiarach min 30 cm. 40 zestawów 

43.  Puzzle  5 szt 5 szt 1) Puzzle tekturowe 4 szt.  

puzzle z róznymi motywami 

np.maszyny, mapy, 

krajobraz,zwierzęta, rośliny, 

puzzle na 260-500 elementów - 

2 szt.  

puzzle na 100-260 elementów- 2 

szt. 

2) Puzzle 3d tekturowe pow. 100 

elementów. Różne rodzaje. – 4 

szt. 

3) Puzzle 3d drewniane pow. 80, 

100, 240 elementów – 2 szt. 

 

10 szt. 23%     

44.  Pufki emocje 3 zestawy 3 zestawy Kolorowe miękkie pufy z obrazkami 

wyrażającymi różne emocje. Pufy 

wykonane z tkaniny łatwej do 

utrzymania w czystości. 6 sztuk w 

zestawie. 

6 zestawów  23%     

45.  Chusta animacyjna 1 szt. 1 szt. Kolorowa chusta wykorzystywana do 

wielu zabaw zespołowych. Chusta z 

min. 20 uchwytami. 

2 szt. 23%     

46.  Farby do porcelany 15 szt. 15 szt. Farby na bazie wody do malowania 

porcelany. Farba posiada dobrą 

odporność na działanie światła. Farba 

nadająca połysk.  Pojemność min 50 

ml. Różnokolorowe.   

30 szt. 23%     

47.  Klocki konstrukcyjne 2 szt. 2 szt. Klocki konstrukcyjne wykonane z 

plastiku. Zapakowane w plastikowe 

pudełko. Klocki różnej wielkości i 

kolorów.  Min. 400 elementów. 

4 szt. 23%     

48.  Zestaw do 

badmintona 

3 zestawy 3 zestawy Zestaw do badmintona, zawiera 2 

aluminiowe rakiety, 2 lotki 

nylonowe. Zapakowane w 

nylonowym pokrowcu z paskiem na 

ramię zamykanym na suwak. 

 

6 zestawów 23%     



 

 
 
 
 

 …………………………………………………………….. 
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

49.  Fartuch ochronny 15 szt. 15 szt. Fartuch ochronny, uniwersalny . 

Zapinany na guziki. 
30 szt. 23%     

50.  Płyty DVD karaoke 3 szt. 3 szt. Zestaw piosenek dla dzieci na 

płytach DVD. W zestawie mikrofon. 

Płyty zawierają amatorską i 

profesjonalną ścieżkę dźwiękową, 

podpowiedzi na ekranie oraz czytelne 

teksty piosenek. 

6 szt. 23%     

51.  Program 

komputerowy 

„Logopedyczne 

zabawy-pakiet 

rozszerzony” 

1 szt. 1 szt. Program przeznaczony dla dzieci z 

wadami wymowy. Program łączy 

zabawę z terapią. Program jest na 

płycie CD-ROM. Program zawiera 

gry, zabawy, ćwiczenia. 

2 szt. 23%     

52.  Stół do tenisa 

stołowego  

1 szt.  1 szt. Składany stół do tenisa o wymiarach 

274x152,5 cm, przystosowany do gry 

wewnątrz budynku. Blat stołu 

wykonany z płyty o grubości 15-19 

mm, konstrukcja wzmacniająca blat  

wykonana z profili stalowych. Stół 

wyposażony w punkty 

automatycznego blokowania, 

regulacje wysokości,  gumowe kółka 

z hamulcami. Siatka pasująca do 

stołu, pokrowiec na złożony stół. 

2 szt. 23%     

53.  Piłkarzyki- gra 

zręcznościowa  

1 szt. 1 szt. Gra zręcznościowa, korpus stolika 

wykonany z płyty luminowaną płytą 

MDF, stolik opsiadający 

wzmocnione pole gry (belki od 

spodu) rączki gumowe, 2 uchwyty na 

napoje, w zestawie z 2 piłkami, stolik 

o wymiarach min 100x60x75 cm 

2 szt. 23%     

 

UWAGA!!!!   Przed dokonaniem dostawy wraz z montażem mebli Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt wizualizacji mebli. 


