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L.p. Nazwa produktu Opis/wymagania Pom.
Poglądowe 

zdjęcie
Ilość Stawka VAT Cena netto Wartość brutto

Oferowany sprzęt przez 
Wykonawcę (nazwa 

katalogowa/opis/parametry)

1

Maximemo z fakturami Zestaw 8 par tabliczek z fakturami różnych 
materiałów. Wielkość tabliczki umożliwiające 
ułożenie całej dłoni małego dziecka. Zabawa 
tabliczkami stymulująca receptory znajdujące 
się w dłoniach. Całość umieszczona w 
drewnianej podstawie. 
16 tabliczek o wym. 15 x 11,4 x 1 cm

1,10 i 1,13

2

2

Lustrzane klocki Zestaw dużych klocków z drewna 
kauczukowego z dwustronnymi akrylowymi 
wkładkami lustrzanymi. Do rozpoznawania 
kształtów, konstruowania, układania i 
sortowania. Działające jak lustro odbijając 
twarze, przedmioty, światło lub faktury na 
których leżą. Ranty  klocka  zaokrąglone, - 
bardzo bezpieczne.
wym. prostopadłościanu: 14 x 7 x 4 cm; materiał: 
drewno, akryl; wiek: 12 mies.+

1,10 i 1,13

2

3

Lustrzane kamienie Błyszczące bryły o opływowych kształtach i 
gładkiej powierzchni. Działające jak lustro 
odbijając twarze i faktury na których leżą, 20 szt 
w  4 wielkościach: śr. od 4,5 do 15 cm. 

1,10 i 1,13

2

4

Wałek do siedzenia 
Żaba

Wałki zwierzaczki, przeznaczone do siedzenia 
oraz wesołej zabawy. Każdy ze zwierzaków 
posiadający wszyte łapki i uszka, króre piszczą 
zabawnie po naciśnięciu. Antypoślizgowy spód 
zapewniający bezpieczeństwo zabawy a wysoka 
gęstość pianek i pokrycie z tkaniny PCW - 
wytrzymałość i łatwość utrzymania w czystości. 
Wym.  dł. 50 cm  szer. 29 cm wys. 24 cm. Wiek: 
od 6 mies.

1,10 i 1,13

2

5

Basen komplet z 
piłeczkami

Basen z piłeczkami.
3 elem.
2 ściany: 155 x 30-55 cm, gr. ok. 15 cm, 
podłoga: 140 x 140 cm
półokragły przód: 220 cm
1000 szt. plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

1,10 i 1,13

1

6

Kącik aktywności z 
basenem

Kąciki aktywności malucha zbudowany z 
miękkich brył, połączonych ze sobą mocnymi 
rzepami. Kąciki wyposażony w klocki piankowe  
Dla bezpieczeństwa dzieci, elementy zestawów  
wykonane z antypoślizgowej tkaniny.  
Suchy basen wykonany z delikatnej i sprężystej 
pianki, Poszczególne bryły obszyte materiałem, 
który jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dobór 
kolorystyki zachęca do aktywności ruchowej 
oraz tworzenia dowolnych przestrzennych 
konstrukcji. Materac będący elementem 
zestawu, stanowi dno basenu, który wypełnia się 
kolorowymi piłeczkami. Dla bezpieczeństwa 
dzieci, elementy zestawu wykonane z 
antypoślizgowej tkaniny.  
6 elementów: 
prostopadłościan  50cm x 50cm x 30cm; 
pianka zaokrąglona 30 cm x 50 cm x 30 cm;
schody 50 cm x 50cm x 30 cm ;
rampa 100cm x 50cm x 25 cm;
materac  85 cm x 65cm x 3 cm;
element żółty 100 cm x 80 cm x 15 cm 

1,10 i 1,13

1

7

Drewniany warsztat - 
zestaw narzędzi

Wielofunkcyjny warsztat dla najmłodszych 
wyposażony w śrubki, młotek, piłę oraz inne 
niezbędne narzędzia potrzebne małemu 
majsterkowiczowi.

1,10 i 1,13

2

8

Różowa kuchenka Drewniana kuchnia w nowoczesnej formie ze 
wszystkimi urządzeniami niezbędnymi małym 
kucharzom. Kuchnia wyposażona jest w min. 
 lodówkę, pralkę, mikrofalówkę, zlewozmywak, 
kuchenkę gazową oraz okno z zasłonką i zegar. 
wym 85 x 31 x 91 cm, wiek: 3+; w zestawie: 
patelnia i garnek z pokrywkami, 3 drewniane 
narzędzia kuchenne

1,10 i 1,13

2

9

Arbuz. Bujak Kolorowe miękkie bujaki z intensywną barwą i 
formą soczystych przepołowionych owoców.  
Owocowe bujaki po przewróceniu mają pełnić 
funkcję siedziska lub małego stolika zabaw
wym. 70 x 26 x 52 cm; wys. siedziska: 30 cm, 
wypełnienie z pianki, pokrycie: tkanina PCW z 
nadrukiem

1,10 i 1,13

1

10

Kiwi. Bujak Kolorowe miękkie bujaki z intensywną barwą i 
formą soczystych przepołowionych owoców.  
Owocowe bujaki po przewróceniu mają pełnić 
funkcję siedziska lub małego stolika zabaw
wym. 70 x 26 x 52 cm; wys. siedziska: 30 cm, 
wypełnienie z pianki, pokrycie: tkanina PCW z 
nadrukiem

1,10 i 1,13

1

11

Parking dwupoziomowy Składany dwupoziomowy parking ze stacją 
benzynową, myjnią, lądowiskiem dla 
helikopterów, ruchomą windą i podjazdem. W 
zestawie 3 auta, helikopter, dystrybutor paliwa, 
wym. 39,5 x 27,5 x 25 cm, wiek: 3+

1,10 i 1,13

2

12

Wywrotka Auto z serii eko z ruchomymi elementami 
wym. 15 x 10 x 11 cm;  wiek: 3+

1,10 i 1,13

2

13

Walec Auto z serii eko z ruchomymi elementami 
wym. 15 x 10 x 11 cm;  wiek: 3+

1,10 i 1,13

2

14

Koparka Auto z serii eko z ruchomymi elementami 
wym. 15 x 10 x 11 cm;  wiek: 3+

1,10 i 1,13

2
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15

Spychacz Auto z serii eko z ruchomymi elementami 
wym. 15 x 10 x 11 cm;  wiek: 3+

1,10 i 1,13

2

16

Zestaw samochodów, 
18 sztuk

Zestaw 18 pojazdów, od straży pożarnej po 
zabytkowe samochody osobowe. Różnorodne 
kolory
wym.: 14 cm; wiek: 12 mc+

1,10 i 1,13

2

17

Wózek spacerowy wym. 52 x 27 x 55 cm

1,10 i 1,13

4

18

Lalki świata Naomi, Klarissa, Emily i Yoko, to cztery 
dziewczynki pochodzące z różnych stron świata. 
Każda z nich posiada cechy wyglądu i ubioru 
charakterystyczne dla swojego pochodzenia. 
Wykonane z miękkiej tkaniny, wypełnione 
watoliną. 4 szt. wys. 35 cm

1,10 i 1,13

2

19

Bobas z wanienką. 
Lalka

Miękka lalka, którą będzie można zabrać ze 
sobą do kąpieli. Lalka zamyka i otwiera oczy 
podczas zmiany pozycji, posiada ruchome ręce 
i nogi. wys. 30 cm; akcesoria: ubranka, 
wanienka, butelka do karmienia, szampon, 
balsam, mydelniczka z mydłem, gumowa 
kaczuszka 

1,10 i 1,13

2

20

Fryzjerka. Lalka Lalka z długimi włosami i akcesoriami 
fryzjerskimi: sandały grzebyk, lusterko, 
spineczki, nożyczki fryzjerskie i spryskiwacz. Po 
wciśnięciu przycisku lalka gaworzy i śmieje 
się.wymaga baterii 3 x AA (w zestawie)

1,10 i 1,13

2

21

Jagódka. Lalka Miękka laleczka przytulanka. Lalka przy zmianie 
pozycji zamyka i otwiera oczy a po naciśnięciu 
jej na miękki brzuszek płacze i mówi "mama" i 
"tata". 
Wymaga 3 baterii LR44 - w zestawie
wys.. 40 cm. 
Wiek: 3+

1,10 i 1,13

2

22

Kolory. Wieża 10 elem. z lakierowanego kartonu; wym. od 3 x 
3 x 3 cm do 14 x 14 x 14 cm, wiek: 1+

1,10 i 1,13

2

23

Waflowe Klocki 
konstrukcyjne 1

Duże i lekkie klocki do zabaw konstrukcyjnych. 
Elementy w łatwy sposób łączą się ze sobą na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. dł. boku 
kwadratowego klocka 10,5 cm
48 elem.

1,10 i 1,13

2

24

Samochód ZOO Drewniany samochód na sznurku. Dostęp do 
wnętrza po wyjęciu tylnej ściany.
6 zwierząt: zebra, nosorożec, krokodyl, lew, słoń 
i żyrafa oraz 2 postacie ludzi
wym. 27 x 13 x 15 cm

1,10 i 1,13

2

25

Autko na sznurku. Drewniane autko z klockami o różnych 
kształtach należy umieścić w odpowiednich 
otworach. Zdejmowany dach umozliwia dostanie 
się do klocków we wnetrzu pojazdu. wym. 18 x 
14 x 13 cm; wiek: 2

1,10 i 1,13

2

26

Stół manipulacyjny wieś Edukacyjny stolik aktywności zapewniający wiele 
godzin ciekawej i odkrywczej zabawy 
najmłodszym. Wyposażony w parę kół zębatych, 
labirynty przestrzenne z kolorowymi kształtami, 
ruchome postaci i przedmioty, które można 
przemieszczać po wyznaczonym torze. 
wym.: 60  x 81 cm; materiał: drewno, metal, 
wiek: 12mies.+

1,10 i 1,13

2

27

Samolot 5 - elementowa ścienna tablica manipulacyjna z 
magnetycznym kulodromem, przestrzennymi i 
kołowymi labiryntami, ruchomym zegarem, i 
obrotowymi trybami z dźwiękiem.
wym. 180 x 5 x 66 cm, wiek: 1+

1,10 i 1,13

1

28

Krokodyl. Mega zestaw 
paneli do manipulacji

Ścienna tablica manipulacyjna podzielona na 5 
części, z których każda w inny sposób wspiera 
zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na 
tablicy znajdują się: labirynty manipulacyjne, 
koło z koralikami, obracane koła zębate, 
dzwonki, lusterko, magnetyczny labirynt, 
labirynty przestrzenne z koralikami. wym. 187 x 
1,5 x 61 cm wiek: 1+

1,10 i 1,13

1

29

Gruszka sensoryczna 
Miś

 Wygodne siedziska z elementami 
sensorycznymi t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, 
sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska 
wykonane są z tkaniny PCW z wypełnieniem  z 
granulatu styropianowego dopasowują się do 
pozycji ciała osoby siedzącej. wym. śr. podstawy 
70 cm, wys. 100 cm, Miś ma miękkie welurowe 
uszy, nosek z piszczałką oraz długie łapki z 
rzepami.

1,10 i 1,13

2

30

Gruszka sensoryczna 
Klaun

 Wygodne siedziska z elementami 
sensorycznymi t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, 
sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska 
wykonane są z tkaniny PCW z  wypełnienieniem  
z granulatu styropianowego dopasowują się do 
pozycji ciała osoby siedzącej. wym. śr. podstawy 
70 cm, wys. 100 cm, Klaun ma miękką 
welurową czapeczkę, pętelkowe włosy, długie 
ręce z dzwoneczkiem, sznurówki na butach, 
duże guziki oraz czerwony nos, który po 
naciśnięciu wesoło piszczy. 

1,10 i 1,13

2

RAZEM


