Załącznik nr 4 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Sala dydaktyczna wyposażenie w zabawki
Wyposażenie 1 Sali dydaktycznej w zabawki:
1. Drewniana waga
2. Skrzynka z owocami i warzywami do zabawy
3. Duży zestaw do modelowania
4. Zestaw pacynek
5. Teatrzyk
6. Zestaw kostiumów
7. Kuchnia do zabawy
8. Zestaw zabawek kuchennych
9. Zestaw produktów spożywczych
10. Lalki
11. Wózek
12. Wanna dla lalki
13. Zestaw do karmienia lalek (
14. Warsztat do majsterkowania
15. Samochody
16. Wielki zestaw klocków konstrukcyjnych
17. Klocki budowlane
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zastos
owanie
Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Zabawki kształtują wyobraźnię dziecka, pełnią funkcje poznawcze
i rozwijają kreatywne myślenie
1. Drewniana waga
Waga szalkowa z odważnikami wykonana z drewna.
Na ramionach wagi umieszczone dwie ruchome szalki
pozwalające na tarowanie. Waga wyposażona jest w sześć
kolorowych odważników pozwalających na ważenie produktów
podczas zabawy w sklep.
Minimum 6 odważników (po 3 różne ciężary)
Orientacyjne wymiary: 30 x 20 x 25 cm
2. Skrzynka z owocami i warzywami do zabawy
Zabawka kształtuje dziecka wyobraźnię i język. Malec uczy się
odliczać, dodawać, odejmować, wydawać, ważyć, i pakować. W
zestawie znajduję się 5 drewnianych skrzynek
3. Duży zestaw do modelowania w piasku
Zestaw zabawek do modelowania w piasku. Służy do budowy
zamków z piasku i rzeźbienia. W zestawie, m.in. grabki, łopatka,
motyka, kielnia murarska, wiertło, nóż.
Materiał: plastik
4. Zestaw pacynek
Wykorzystanie - podczas zajęć teatralnych, zabawy w teatr,
rozwijających wyobraźnię i kreatywność dziecka, naśladowanie
ruchów i mimiki twarzy.
Zestaw minimum 12 kolorowych pacynek wkładanych na rękę.
Zawartość, np. Jaś, Małgosia, Księżniczka, Książę, Krokodyl,
Babcia, Dziadek, Policjant, Rabuś, Czarodziej, Kacper,
Czarownica. Materiał: poliester.
Wysokość pacynki ok.25cm.
5. Teatrzyk
Konstrukcja do zabawy w teatr. Front z rozsuwaną kurtyną,
boczne części ruchome. Materiał sklejka drewniana
Wymiary: wys. ok 150 cm. x szer. 110 cm. x gł. 35 cm.
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6. Zestaw kostiumów
Wykorzystanie podczas warsztatów teatralnych i tanecznych,
3 zestawy tematycznych kostiumów (np. szpital, postaci z bajek,
dżungla) – w każdym po około 4 kostiumy
7. Kuchnia do zabawy
Kolorowa kuchenka dziecięca została wyposażona w piekarnik,
lodówkę, zlewozmywak, deskę do krojenia, ekspres do kawy,
mikrofalówkę, suszarkę na talerze, otwieraną szafkę na naczynia
z wnęką oraz wydający dźwięki gotowania palnik gazowy
z kurkiem. W komplecie akcesoria kuchenne – naczynia, garnki
i sztućce (z tworzywa).
Wymiary: około szer. 75cm. x wys.100 cm. x gł.35 cm.
8. Zestaw zabawek kuchennych
Zestaw zabawek kreuje wyobraźnie dziecka.
Zestaw zawiera toster, czajnik, dzbanuszek, a do tego dołączone
są talerzyki, filiżanki i sztućce.
9. Zestaw produktów spożywczych
Zestaw do zabawy w sklep lub dom. Dzieci uczą się liczyć i
nazywać poszczególne produkty. Materiał: Tworzywo sztuczne.
10. Lalki
Mięciutka, duża lalka w ubranku, przypominająca prawdziwego
noworodka. Wskazane co najmniej 4 różne .
Długość ok. 42 cm
11. Wózek
Wózek posiada regulowane oparcie, regulację podnóżka,
składaną osłonę przeciwsłoneczną lub przeciwdeszczową,
regulowana rączka wózka, przekładaną gondolę z regulowanym
nachyleniem gondoli ,koszyk na zakupy (na dole), pas
bezpieczeństwa. Materiał: metalowy stelaż, tworzywo sztuczne,
wytrzymały pokrowiec. Wskazane różna kolorystyka
12. Wanna dla lalki
Wanienka do kąpieli dla lalek z różnymi akcesoriami.
Materiał: plastik
Wymiary orientacyjne to: 65 cm x 35 cm x 25cm
13. Zestaw do karmienia lalek
W zestawie znajdują się ok.8 elementów takich jak: śliniaczek,
łyżeczka, widelec, buteleczka z mlekiem, papki, etc .
Wymiary opakowania ok: 35 cm x 25 cm x 7 cm
14. Warsztat do majsterkowania
Drewniany zestaw do majsterkowania. W składzie zestawu m.in.:
młotek, śrubki, piła, imadło, itp.
Wymiary ok.: 60 cm x 55 cm x 80 cm
15. Samochody
Wskazane zestawy różnych aut , np. samochody osobowe, wóz
policyjny, karetka, laweta do transportu uszkodzonych pojazdów,
autobus, etc. Wymiary pojedynczego autka to ok. 7cm x 4cm x 2.5cm
16. Wielki zestaw klocków konstrukcyjnych
W zestawie mieści się ok 500 elementów. Różne kształty i kolory
z możliwością łączenia i budowania z nich rozmaitych
konstrukcji. Oprócz tradycyjnych kształtów, zawiera także takie
elementy jak: okna, drzwi, dachy, drzewa, naklejki i części do
budowy pojazdu.
Klocki zostały wykonane z miękkiego i lekkiego plastiku.
17. Klocki budowlane
W zestawie około 70 klocków o różnych kształtach do tworzenia
budowli. Materiał: plastik; Opakowanie - karton z rączką.
Wymiary – od ok. 2x5 cm do ok. 5 x7 cm.

16 szt.
(2 przedszkola x 8 szt.)

8 szt.
(1 przedszkole x 8 szt.)

16 szt.
(2 przedszkola x 8 szt.)

16 szt.
(2 przedszkola x 8 szt.)
64 szt.
(2 przedszkola x 32 szt.)

16 szt.
(1 przedszkole x 16 szt.)

32 szt.
(2 przedszkola x 16 szt.)

32 szt.
(2 przedszkola x 16 szt.)

14 szt.
(1 przedszkole x 5 szt.)
(1 przedszkole x 9 szt.)
104 szt.
(1 przedszkole x 80 szt.)
(1 przedszkole x 24 szt.)
23 szt.
(2 przedszkola x 8 szt.)
(1 przedszkole x 7 szt.)

32 szt.
(2 przedszkola x 16 szt.)

