Załącznik nr 6 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Sala do gimnastyki korekcyjnej
Zestaw – pomoce do zajęć : Gimnastyka korekcyjna
Wyposażenie 1 Sali do gimnastyki korekcyjnej
1) Zestaw gimnastyczny
2) Ścieżka z przeszkodami
3) Zestaw do balansowania
4) Sensoryczne kamienie
5) Trampolina z poręczami
6) Tunel
7) Wielkoformatowa gra planszowa
8) Chusta typu „Spadochron”
9) Tańczące chusty (zestaw)
10) Skakanki
11) Hula-hop
12) Gra zręcznościowa
13) Stolik sportowy z akcesoriami
14) Materac antypoślizgowy
15) Zestaw kształtek rehabilitacyjnych
16) Piłki do skakania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zastos
owanie

do kształtowania koordynacji ruchowej, równowagi , motoryki,
umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, koncentracji.

Ilość sztuk

Opis

1. Zestaw gimnastyczny
Zestaw pozwala tworzyć wieloelementowe tory przeszkód oraz
różne układy do ćwiczeń gimnastycznych.
W skład zestawu wchodzą m.in.:
- drążki gimnastyczne minimum 8 sztuk
- obręcze gimnastyczne minimum 4 sztuki
- łączniki minimum 4 sztuki
- zaciski minimum 30 sztuk
- pachołki minimum 4 sztuki
- drążki gimnastyczne o długości co najmniej 70cm
- obręcze gimnastyczne o średnicy ok.50cm
2. Ścieżka z przeszkodami
Przeszkody wykonane są z lekkich, grubych piankowych bądź
plastikowych rur w formie figur geometrycznych, można tworzyć
nowe układy torów z przeszkodami. W skład kompletu wchodzi
ok. 5 podstawowych kształtów i 5 par podstawek.
3. Zestaw do balansowania
Zestaw co najmniej 21 kolorowych kładek tworzących 2 wyspy
do ćwiczeń równowagi i balansowania. Dodatkowo 2 mostki
kapitańskie.
Maksymalne obciążenie do 100 kg.
Kładki – wymiary ok. 35 x 12 x 5 cm,
wyspy – wymiary ok. 43 x 8 cm,
mostki – wymiary ok.50 x 15 x 8 cm.
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4. Sensoryczne kamienie
Sensoryczne, wielobarwne kamienie (min. 4 w zestawie)
wykorzystywane są do ćwiczeń równowagi, koordynacji
ruchowej, stymulacji proprioceptywnej, do masażu, rehabilitacji,
terapii stóp. Poprzez liczne wypustki doskonale stymulują
mięśnie, pobudzają strefy relaksogenne oraz poprawiają
krążenie krwi. Wymiary orientacyjne - ok. 8 x 16 cm
5. Trampolina z poręczami
Trampolina do skakania z poręczami pokrytymi pianką i osłoną
gumową, Śr.: 103 cm, wysokość poręczy od 65 cm
Waga około 20 kg.
6. Tunel
Kolorowy tunel wykonany z miękkiego ortalionowego materiału
wzmocniony elastyczną konstrukcją. Tunel jest lekki, łatwy do
rozłożenia i ponownego złożenia oraz przechowywania. Przez
bok tunelu wykonanego z białej, przezroczystej siatki można
obserwować bawiące się dziecko. Przechodzenie przez tunel
dostarcza dzieciom wiele radości i okazji do aktywnej zabawy.
Doskonały do sali gimnastycznej, sali zabaw, ogrodu i na plażę.
Z innymi tunelami i kryjówkami może tworzyć aktywny tor
przeszkód.
Orientacyjny wymiar:
średnica około 46 cm
długość około 280 cm
7. Wielkoformatowa gra planszowa
Duża plansza do rozłożenia na podłodze (trawie, boisku).
O określonej tematyce ( np. pory roku, bajki, ekologia)
Minimalna zawartość pudełka:
1) plansza –wymiary orientacyjne 100cmx200cm
2) duża pluszowa kostka do gry,
3) kolorowanka,
4) instrukcja.
Gra wykonana jest z bardzo odpornych na ścieranie materiałów
(np. PCV) i pokryta farbami typu: EKO-Solwent.
8. Chusta typu „Spadochron” (średnica ok.6m)
Do zabawy i kształtowania koordynacji ruchu, umiejętności
komunikacyjnych, pracy zespołowej, koncentracji
1) Chusta o średnicy minimum 600 cm wykonana z mocnego
materiału (np. poliestru), możliwość prania
2) Chusta podzielona jest na minimum 12 segmentów,
segmenty mają różne kolory (co najmniej 4 kolory),
3) Do każdego z segmentów przymocowany jest uchwytów,
łączenie minimum 12 uchwytów, umożliwiających chwytanie
i poruszanie chustą
9. Tańczące chusty
Zestaw min. 10 chust w różnych kolorach, z lekkiego materiału,
np. nylonu. Wymiary około 70 x 70 cm
10. Skakanki
Sznurkowa skakanka o długości co najmniej 2m
11. Hula - hop
Średnica ok. 50-55 cm.
12. Gra zręcznościowa
Zestaw akcesoriów do gry zespołowej dla grupy dzieci o
określonej tematyce– np. łowienie ryb, ładowanie na wóz,
rzucanie do celu, kręgle, itp.
13. Stolik sportowy z akcesoriami
Zestaw ze stolikiem i akcesoriami zawiera min. 65 różnych
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sprzętów sportowych do ćwiczeń ruchowych, sprawnościowych
oraz rehabilitacyjnych.
• Stolik na akcesoria
• Zestaw gimnastyczny - 1 szt.
• Piłeczki do żonglowania miękkie - 3 szt.
• Kręgle - 1 kpl.
• Piłka piankowa śr. 7 cm - 3 szt.
• Piłki z wypustkami - 2 szt.
• Ringo - 3 szt.
• Tańczące szale L - 4 szt.
• Zręcznościowe łyżki - 4 szt.
• Woreczki z grochem - 16 szt.
• Mini szczudła - 4 pary
• Szarfy żółte - 12 szt.
• Szarfy niebieskie - 12 szt.
• Piłeczka jeżyk - 2 szt.
14. Materac antypoślizgowy
Materac ten gwarantuje ochronę przy ewentualnych upadkach.
Zewnętrzna warstwa jest łatwo zmywalna.
Całość wykonana z materiałów w pełni bezpiecznych dla zdrowia
dziecka- spód materaca z materiału antypoślizgowego, trwały i
odporny.
Wymiary : 200 x 120 x 20cm
15. Zestaw kształtek rehabilitacyjnych
Zestaw składa się z min. 18 kształtek (wielkość od 30cm-120cm)
wykonanych z pianki poliuretanowej, średnio twardej (T25),
pokrytej ekoskórą oraz materaca (wymiary 180x60cm),
elementy po ułożeniu tworzą konstrukcję do ćwiczeń i zabaw
ruchowych.
16. Piłki do skakania
Duża piłka wyposażona w wygodne uchwyty, materiał – miękka
guma, sprzedawana bez powietrza, do samodzielnego
napompowania. Wskazane różne kolory.
Średnica piłki ok 45-50cm

10 szt.
2 przedszkola x 5 szt.

1 szt.

10 szt.
2 przedszkola x 5 szt.

