Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.
Sala dydaktyczna – wyposażenie w materiały biurowe
Zestaw - wyposażenie 1 Sali dydaktycznej:
1. Brystol różne kolory, A3
2. Brystol biały, A4,
3. Papier rysunkowy kolorowy A4
4. Bibuła różne kolory
5. Nożyczki przedszkolne
6. Taśma samoprzylepna
7. Klej przeźroczysty
8. Klej uniwersalny
9. Papier szary A3
10. Markery zmywalne klasyczne
11. Plastelina
12. Kredki 12 kolorów
13. Farba Tempera
14. Zestaw pędzli do malowania
15. Tektura falista różne kolory

Zamawiający zamierza kupić 16 sal dydaktycznych, które usytuowane będą w dwóch
przedszkolach
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zastos
owanie

Do zajęć plastycznych i artystycznych, zabaw kreatywnych i
terapeutycznych.

Ilość sztuk

Opis

1. Brystol różne kolory, A3
Materiały plastyczne – brystol mix kolorów, 100 arkuszy w
opakowaniu
Format 1 arkusza – A3
Co najmniej 10 kolorów arkuszy, najwięcej 10 arkuszy w jednym
kolorze
Gramatura papieru minimum 200g/m2
2. Brystol biały, A4
Materiały plastyczne – brystol biały 100 arkuszy w opakowaniu
Format 1 arkusza – A4
Gramatura papieru minimum 200g/m2
3. Papier rysunkowy kolorowy A4
Kolorowy papier rysunkowy - 100 arkuszy w opakowaniu,
w 10 różnych kolorach
Format papieru – A4.
4. Bibuła różne kolory
Materiały plastyczne – bibuła karbowana 15 kolorów
15 rolek bibuły w 15 różnych kolorach
Wymiary jednej rolki: ok. 200 cm x 50 cm

160 szt.

Opis

Opis

Opis

(2 przedszkola x 80 szt.)

240 szt.
(2 przedszkola x 120 szt.)
160 szt.
(2 przedszkola x 80 szt.)
320 szt.
(2 przedszkola x 160 szt.)

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

5. Nożyczki przedszkolne
Nożyczki posiadają zaokrąglone końcówki. Wskazane
uwzględnienie różnych kolorów.
Długość ok. 10-14cm.
6. Taśma samoprzylepna
Taśma samoprzylepna przeźroczysta, jednostronnie klejąca,
wykonana z polipropylenu, rozmiar ok. 18 mm x 20 mm (min.. 8
rolek w opakowaniu)
7. Klej przeźroczysty
Dla dzieci powyżej lat 3.
Pojemność – ok. 200 ml.

480 szt.

8. Klej uniwersalny
Pojemność kleju ok. 40ml.

240 szt.

9.

160 szt.

Papier szary A3
W komplecie ok.10 arkuszy papieru szarego
Format papieru – A3.

(2 przedszkola x 240 szt.)
160 szt.
(2 przedszkola x 80 szt.)
240 szt.
(2 przedszkola x 120 szt.)

(2 przedszkola x 120 szt.)

(2 przedszkola x 80 szt.)

10. Markery zmywalne klasyczne
Dla dzieci od 3 lat., 8 kolorów w zestawie.
Wyposażone w atrament zmywalny.
Wymiary – od 13 do 16 cm.
Średnica końcówki markera – ok. 0,5 cm.
11. Plastelina
Plastelina w 12 kolorach, delikatna i łatwa w modelowaniu. Nie
klei się do rąk, nadaje się do wielokrotnego użytku. .Waga ok.
200 g
12. Kredki 12 kolorów
W zestawie co najmniej 12 różnokolorowych kredek w
kartonowym pudełku.
Długość ok. 18 cm, średnica rysika ok. 0,3 cm
13. Farby Tempera
Zestaw zawiera co najmniej 6 pojemników z farbami w różnych
kolorach i gęstej konsystencji. Farby łatwo się rozprowadzają,
dobrze kryją, zapewniają swobodne malowanie.
Wyprodukowane na bazie wody zapewniają łatwe zmywanie się
z rąk i ubrania.
Pojemność pojemnika 0,5 l
14. Zestaw pędzli do malowania
W komplecie około 25 pędzli w różnych rozmiarach. Z włosia
naturalnego.

240 szt.

15. Tektura falista różne kolory
Wymiar arkusza 50 cmx70cm . Należy uwzględnić gamę co
najmniej 10 kolorów.

240 szt.

(2 przedszkola x 120 szt.)

400 szt.
(2 przedszkola x 200 szt.)
400 szt.
(2 przedszkola x 200 szt.)
64 szt.
(2 przedszkola x 32 szt.)

64 szt.
(2 przedszkola x 32 szt.)

(2 przedszkola x 120 szt.)

