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Załącznik nr 2.1 - Opis przedmiotu zamówienia 

(pomoce dydaktyczne) 

Pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość” w ramach 

RPO WO na lata 2014-2020 

Wymagania minimalne: 

Lp.  Rodzaj Ilość Opis 

Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki 

1.1 Zestawy robotów do nauki 
kodowania 

11 zestawów Zestaw min. 6 robotów typu bot  + pakiet lekcji i kart stanowiących pomoc dydaktyczną dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej pracujących z botami (zawierający min.  100 stron materiałów ze 
scenariuszami lekcji do nauki programowania oraz gotowymi kartami ćwiczeń dla uczniów). 
Zestaw zawiera min.:   
6 x botów,  
6 x nakładka,  
6 x etui,  
6 x kabel USB do ładowania,  
6 x karta kodów,  
6 x instrukcja,  
1 x hub USB (zbiorcza ładowarka) do botów,  
6 x mazaków kompatybilnych z botem,  
1 x pakiet lekcji i kart (scenariusze) 
1 x pudełko na boty 
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1.2 Kreatywne klocki  22 szt. (podział 
w opisie) 

11 sztuk – Zestaw plastikowych klocków do budowania. W zestawie min. 570 klocków w wielu 
kolorach. Dla dzieci w wieku: od 4 lat.  Zestaw zawierający klasyczne klocki oraz elementy specjalne 
typu okna, drzwi, koła i oczy. W zestawie powinny się znajdować instrukcje oraz min. 9 przykładów na 
możliwe konstrukcje. Pudełko w którym znajdują się klocki powinno być z wytrzymałego materiału 
umożliwiającego wielokrotne użytkowanie. W zestawie separator klocków.  
 
11 sztuk – pudełko plastikowych klocków zawierające min. 790 elementów w wielu różnych kolorach. 
Zawiera min. różne typy okien i drzwi oraz ram, a także elementy specjalne: płytki konstrukcyjne o 
różnych rozmiarach, zestawy oczu, opony i  felgi. Opakowanie - plastikowe pudełko.  

1.3 Zestawy mat edukacyjnych do nauki 
kodowania  

11 zestawów  Zestaw zawierający min.:  
- Dwustronną matę edukacyjną. Jedna strona maty to stupolowa kratownica. Czerwone linie dzielą 
matę na symetryczne części. Osie na macie oznaczone są za pomocą cyfr i liter. Druga strona składa się 
z 81 kolorowych kół, pogrupowanych kolorystycznie po 9 z każdej barwy. Mata powinna być 
zabezpieczona w tubie z grubego kartonu. Wymiary dużej maty do kodowania to min. 150 x 150 cm.  
- zestaw min. 350 krążków matematycznych i humanistycznych o średnicy ok. 8 cm. W skład gotowego 
zestawu krążków wchodzą komendy ruchu - strzałki kierunkowe, obroty, start, stop, oraz cyfry 
umieszczone na kołach w 9 kolorach. W skład gotowego zestawu krążków wchodzą znaki działań 
matematycznych - plus, minus, dzielenie, mnożenie, równe, większe, mniejsze oraz figury 
geometryczne umieszczone na kołach w 9 kolorach. W skład gotowego zestawu krążków wchodzą litery 
alfabetu polskiego i angielskiego, znaki interpunkcyjne, wiele wariantów kolorystycznych postaci, 
czynności, wielkości oraz ilustracje zwierząt, owoców, warzyw, przedmiotów, emocji.  
- komplet min. 200 kubeczków (kolory: fioletowy, czerwony, bordowy, granatowy, jasnoniebieski, 
limonkowy, pomarańczowy, żółty, zielony, jasnoróżowy), 
- książka do kodowania z propozycjami aktywności offlinowych.  

Zadanie częściowe nr 2 – różne 

2.1 Wyprawka plastyczna (farby, 
plastelina, kredki ołówkowe, klej, 
papiery na każdą okazję, nożyczki, 
bibuły, pędzle) itd. 

312 zestawów 1 zestaw wyprawki zawiera: teczkę A4 z rączką - 1 szt., kredki długie cienkie trójkątne 12 szt. - 1 op.,  
kredki świecowe grube 12 szt. - 1 op., plastelina 6 kolorów - 1 op., blok rysunkowy A4 - 1 szt., zeszyt 
papierów kolorowych A4 - 1 szt., blok kartonów kolorowych A4 - 1 op., akwarele+pędzel - 1 op., nożyczki 
szkolne - 1 szt., klej w sztyfcie - 1 szt., bibuła karbowana - 10 szt., bibuła gładka - 10 szt.  
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2.2 Sztaluga plus zestaw malarski 12 zestawów Sztaluga trójnożna o wysokości 176 cm. Musi posiadać dolną półeczkę i chwytak na górze (regulacja 
wysokości podobrazia i obrazu). Regulacja ruchomej trzeciej nogi umożliwiająca zmianę kąta padania 
światła. 
W skład zestawu wchodzi:- pełnowymiarowa sztaluga 176 cm, max. Wysokość obrazu 133 cm, rysownica 
40 x 60 cm, podobrazie 50 x 40 cm, podobrazie 30 x 40 cm, podobrazie 20 x 30 cm, zestaw 12 szt farb 
akrylowych lub olejnych, zestaw 15 pędzli, paletka do mieszania farb, szpachelka plastikowa, klipsy 2 
szt., gąbeczka.   
Sztaluga z litego drewna, skręcana na śruby. 

2.3 Kurtyna  8 szt. Duża, trzyczęściowa kurtyna z tkaniny z bajkowym nadrukiem. 
Dł. 350 cm, szer. 3 x 150 cm, ze stelażem 

2.4 Kostiumy z akcesoriami 7 zestawów Jeden zestaw zawiera: 
- kostiumy gospodarstwo (kaczor, pies, kogut, krowa) rozmiar uniwersalny dla 3-7 latka, płyta CD z 
pełnym nagraniem ściezki dźwiękowej (muzyka i głos), książeczka z dialogami z dwóch bajek, 
- Budowlaniec, zapinany na rzepy, w komplecie nakrycie głowy, wym. Ok. 50x40 cm, dodatkowe 
akcesoria: młotek, śrubokręt, piła, kombinerki, klucz, pas na narzędzia, 
- Strażak, zapinany na rzepy, w komplecie nakrycie głowy, wym. 50x40 cm, dodatkowe akcesoria: 
gaśnica, wąż na wodę, siekiera, krótkofalówka, 
- Pielęgniarka, zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy, wym. ok. 50 x 40 cm, 
- Fryzjerka, zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy., wym. ok. 50 x 40 cm, dodatkowe akcesoria: 
nożyczki x 2, grzebień, lusterko, suszarka, 
- Policjant, zapinane na rzepy, w komplecie nakrycie głowy, wym. ok. 50 x 40 cm, dodatkowe akcesoria: 
kajdanki, odznaka, gwizdek, krótkofalówka. 

2.5 Pacynki 7 zestawów Zestaw min. 14 kolorowych, bajkowych pacynek wraz z  torbą. Torba wyposażona w uchwyt oraz taśmy 
ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu.  
wys. pacynek od 22 do 30 cm 
wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm 

 

2.6 Maty podłogowe 312 szt. Mata podłogowa, antypoślizgowa, wykonana z materiału PCV. Do ćwiczeń gimnastycznych. Wym. 173 x 
61 x 0,6 cm 
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2.7 Zestaw sensorycznych piłeczek 11 zestawów Zestaw 20 piłek o średnicy od 4 do 7,5 cm o różnej strukturze i powierzchni. Worek na rzep z 
wytrzymałej tkaniny na piłki. 

2.8 Dysk sensoryczny miękki  11 szt. Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi. śr. 33 cm, maksymalne obciążenie 
225 kg 

2.9 Dysk sensoryczny do balansowania 
 

11 szt. Dysk do balansowania ciałem posiadający wypustki oraz zagłębienia. Wykonany z trwałego tworzywa. Śr. 
36 cm, grubość 4,5 cm, maksymalne obciążenie 135 kg 

2.10 Deska do balansowania 
 

11 szt. Deska do balansowania. Ergonomiczny kształt, wykonana z tworzywa sztucznego. Umożliwia stanie, 
kołysanie, siedzenie. Nieregularna, pofalowana powierzchnia. Maks. obciążenie 60 kg, Wym. 62 x 39,5 x 
17 cm 

2.11 Plansza bujaczek 
 

11 szt. Służy do bujania się na boki.  Wym. 52 x 13 x 9,5 cm, maks. obciążenie 120 kg 

2.12 Łyżka zręcznościowa 55 szt. 1 łyżka o dł. 33 cm  i 1 piłeczka, (czerwona łyżka z żółtą piłką) 

2.13 Wstążki gimnastyczne  
 

11 zestawów każdy zestaw wstążek gimnastycznych zawiera  min:  
12 szt. podwójnych wstążek do ćwiczeń gimnastycznych.  
Zaopatrzone w rączki. dł. rączki 23 cm, dł. wstążki 1,8 m,  różne kolory 

2.14 Chusty 11 zestawów Zestaw zawiera dwie kolorowe i lekkie chusty, do wielu gier i zabaw zespołowych. Posiadająca uchwyty. 
śr. 3,5 m , 8 uchwytów,  maksymalne obciążenie 10 kg, na środku siateczka. 

2.15 Pompony  
 

 13 zestawów Jeden zestaw zawierający min. 50 sztuk pomponów (kulki), w różnych rozmiarach i kolorach, 100% akryl, 
wymiary 3-10 cm 

2.16 Dywany do ćwiczeń  
 

13 szt. Wymiary 3 x 4 m, antypoślizgowy, odporny na obsorpcje brudu i ścieranie, trudnoplany, łatwy w 
czyszczeniu, przędza syntetyczna, termicznie stabiliozowana z efektem typu frise, posiadający atest 
higieniczny PZH, wysokość runa ok.8 mm 

Zadanie częściowe nr 3 - instrumenty 

3.1 Dzwonki z rączką 55 kompletów Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi rączkami. Każdy kolor oznacza inny 
dźwięk. 8 szt., dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm  

3.2 Bębenki – mała perkusja 11 sztuk Podwójny bębenek wykonany z drewna, w kolorze naturalnym przeznaczony do grania dłońmi. Pokryty 
naturalną skórą., śr. 16 i 19 cm 
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3.3 Pudełka dźwięków  11 sztuk Wykonane z drewna, wym. 23 x 7 x 14 cm, wym. pałeczki 16 x 2 cm 

3.4 Klawesy 120 sztuk , wym. 1,8 x 20 cm 
 

3.5 Tamburyn 84 sztuki Tamburyn okrągły. Wykonany ze sklejki. 5 par talerzyków, śr. 20 cm  

3.6 Pałeczka drewniana 144 sztuki  Wykonana z drewna, długość 22 cm 

3.7 Trójkąt 36 sztuk Trójkąt muzyczny wykonany z metalu, kolor srebrny, długość 16 cm,  

Zadanie częściowe nr 4 - logopedyczne 

4.1 Logopedia – karty pracy 11 sztuk Zestaw min. 600 kart z logopedycznego programu komputerowego, przeznaczonych do 
przeprowadzenia zajęć bez użycia komputera. Zastaw zawiera  min. 600 wydrukowanych kart z 
ćwiczeniami logopedycznymi, pomocnymi podczas terapii: zaburzeń wymowy głosek szeregu ciszącego, 
szumiącego oraz syczącego, wymowy głoski r, mowy bezdźwięcznej 

4.2 Program komputerowy wspierający 
terapię logopedyczną – typu 
Logopedyczne zabawy 

11 sztuk Program komputerowy wspierający terapię logopedyczną w zakresie wymowy  sz, ż, cz, dż, zawierający 
min. 5 gier, zawierających ćwiczenia pomocne szczególnie przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w 
różnych pozycjach), utrwalaniu wymowy głosek w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), 
utrwalanie głosek opozycyjnych sz-s, cz-c, ż-z, dż-dz, a także ćwiczenia wyrabiajace u dziecka 
świadomość fonologiczną, refleks, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową, motorykę małą. 
Program umożliwiający nagranie wymowy dziecka i porównanie jego wymowy np. na początku i końcu 
terapii. 

4.3 Zabawka logopedyczna typu 
Dmuchajka 

11 sztuk Drewniana zabawka logopedyczna wykonana - śr. 6 cm, - wys. 5 cm. W zestawie 4 elementy drewniane,   
4 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm, 4 słomki. 

4.4 Logopedyczne karty z historyjkami  11 sztuk Zestaw zawierający min. 6 historyjek po 4 elem., 24 karty wykonane z grubego kartonu o wym. 8,5 x 8,5 
cm.  

4.5 Kuchenny kącik  1 sztuka Dziecięcy zestaw zawierający dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami. Posiada zlewozmywak z 
kranem i pokrętłami, dwupalnikową kuchenkę oraz mini ladę oraz półeczki do przechowywania 
przyborów kuchennych. Zestaw umożliwia zabawę w gotowanie. Wym. 113 x 36 x 85 cm, wys. blatu 
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44,5 cm 

4.6 Komplet pacynek z torbą 1 komplet Zestaw pacynek na dłoń - bajki dla dzieci. W skład zestawu wchodzi min. 12 pacynek, wszystkie pacynki 
z drewnianymi główkami i płóciennymi ubrankami. W skład zestawu wchodzą min.: król, czarodziej, 
dziewczynka, babcia, zbójnik, policjant, klaun, chłopiec, myśliwy, królewna, wiedźma, smok. Wymiary: 
wysokość pacynek ok. 25 cm, szerokość ok. 17 cm, opakowanie ok.: 33 x 26 x 21 cm. 

4.7 Zestaw lusterek logopedycznych 1 zestaw Zestaw lusterek przeznaczonych do ćwiczeń logopedycznych. Zestaw zawiera 1 lusterko dla nauczyciela, 
24 lusterka o śr.10 cm i torbę do przechowywania. 

4.8 Tabliczki do ćwiczeń oburącz  
 

2 sztuki Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione dwa identyczne wzory w lustrzanym 
odbiciu. Wykonane z płyty MDF. wym. Min. 41,5 x 22 cm 

4.9 Turbinka 1 sztuka Gra rozwijająca kontrolę nad oddechem, do ćwiczeń dla dzieci z problemami mowy. Zestaw zawierający 
min.: 2 plansze o różnym stopniu trudności, plastikową bazę o śr. 18,5 cm, śmigło, 20 szt. gumowych 
kółek w dwóch kolorach o śr. 1,8 cm, dla 2 graczy 

4.10 Zestaw kolorowych plansz z 
ćwiczeniami z  zakresu grafomotoryki 

1 zestaw Zestaw min. 40 kolorowych plansz formatu A4 z zestawem ćwiczeń z zakresu grafomotoryki. Skład min.: 
40 kart formatu A4, 8 teczek, 4 mazaki 

Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne 

5.1 Pakiet terapeutyczny 
 

2 zestawy Zestaw pomocy terapeutycznych składa się min.  z:  
1) 10 dzwoneczków z rączką 1 kpl - 1 para, wym. 10x8,5 cm,  
2) klepsydra sensoryczna 1 szt. - wym. 8 x 20 cm,  
3) dzwonki z rączką 1 zest. - zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi 
rączkami, każdy kolor oznacza inny dźwięk - 8 szt., dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm,  
4) kastaniety z rączką 1 szt. - wykonane z drewna, dł. 21 cm, wym. klapsa ruchomego 9,5 x 4,5 cm, 
5) marakasy 2 szt. - wykonane z drewna, wym. 20,5 x 5,5 cm,  
6) ocean 1 szt. - podczas poruszania przemieszczające się wewnątrz metalowe kuleczki imitują dźwięk 
szumu fal, śr. 25 cm,  
7) dotykowa loteryjka 1 szt. - drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk, wym. 
kartonowych szablonów 8 x 8 cm, 24 elem. o wym. 4,5x6,5x0,9 cm, woreczek,  
8) fakturowa opaska z kulką 1 szt. - opaska wykonana z fragmentów materiałów o różnych fakturach, 
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dodatkowo wewnątrz opaski ukryto kulkę, którą można przesuwać, śr. ok. 20 cm, szer. 6,5 cm,  
9) świecąca tęczowa piłeczka 1 szt. - gumowa piłka świeci po odbiciu od powierzchni podłogi, ściany, śr. 
6,5 cm,   
10) piłeczka pajączek duża 1 szt. - śr. 11 cm, 
11) zestaw sensorycznych piłeczek 1 kpl - zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni, służą one do 
ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp., 20 piłek, śr. od 4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej 
tkaniny o wym. 32x 40 cm,  
12) fakturowane kwadraty - zestaw podstawowy 1 kpl - kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem 
z tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą, zabawy i ćwiczenia z kwadratami, wym. elem. 
40x40 cm,  
13) mozaika w drewnianym pudełku 1 szt. - drewniane klocki mozaiki, 40 elem. w kształcie rombów i 
trójkątów w 5 kolorach, książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności,  
14) dysk sensoryczny do balansowania 1 szt. - dysk do balansowania ciałem, ma wypustki sensoryczne 
oraz zagłębienia, śr. 36 cm, grubość 4,5 cm, kolor niebiesko-czarny, maks. obciążenie 135 kg,  
15) piłka sensoryczna 75 cm 1 szt. - piłka do terapii i rehabilitacji z miękkiej gumy z wypustkami na 
powierzchni, 
16) mata do masażu stóp z przyssawkami 1 szt. - gumowa mata łazienkowa. Mata posiada przyssawki 
na jej dolnej części, wym. 37,7 x 37,7 cm,  
17) gra zręcznościowa typu Chwyć jajko 1 szt. - W wytłoczce z tworzywa sztucznego 10 jajek 
piankowych w dwóch kolorach, o wym. 5x4 cm, 2 pary plastikowych pałeczek o dł. 18,5 cm. 

5.2 Gra typy memory 
 

2 szt. Gra edukacyjna, składająca się z kartoników, na których namalowano pary przeciwieństw. Zawierająca 
min. 24 elem. (12 par), dla 1-4 graczy 

5.3 Gra z dźwiękami 
 

2 szt. Gra polegająca na rozpoznaniu dźwięku i połączeniu go z odpowiednią ilustracją. Min. 12 plansz o wym. 
Min. 13,2 x 20,4 cm, min.120 kartoników, CD z nagraniem dźwięków.  

5.4 Układanka z kartami zadań i 
magnetycznymi kształtami 
 

2 szt. Pomoc zawierajaca karty z przezroczystego tworzywa z kolorowymi ilustracjami oraz drewniane 
elementy z magnesem. Zestaw umieszczony w drewnianym pudełku. Min. 24 drewniane elem. z 
magnesem, min. 12 kart o wym.min.  34 x 23,5 cm. 

5.5 Szlaczki i rytmy 2 szt.  Plansze zawierające propozycje rytmicznych szlaczków oraz propozycje rytmów. W zestawie min.: 4 
dwustronne plansze o wym. Min. 23,5 x 16 cm, min. 108 dwustronnych kartoników (tafelków) o wym. 
Min.  2,3 x 2,3 cm zawierających min. 24 różne komplety 
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5.6 Gąsienice 2 szt. Zestaw zawierający min.: 
4 gąsienice,  
4 kolorowe, bambusowe łyżki z gumowym ogranicznikiem,  
36 kolorowych kulek z liczbami 1-9,  
20 kolorowych żetonów, bambusowa listwa na żetony,  
sznurkową obręcz. 
 

Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach 

6.1 Krzesła 8 szt. (podział w 
opisie) 
 
 
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

4 szt. - Rozmiar 3 (wzrost od 119 do 142 cm) – wysokość 35 cm, szer. 33 cm z metalowymi żółtymi 
nogami i drewnianym siedziskiem oraz oparciem zgodne z normą PN-EN 1729-1: 2016-2 i PN-EN 1729-2 
+A1: 2016-02, oznakowane kolorem zgodnie z zaleceniami SANEPID’u 
4 szt. - Rozmiar 4 (wzrost od 133 do 159 cm) – wysokość 38 cm, szer. 34 cm z metalowymi czerwonymi 
nogami i drewnianym siedziskiem oraz oparciem zgodne z normą PN-EN 1729-1: 2016-2 i PN-EN 1729-2 
+A1: 2016-02, oznakowane kolorem zgodnie z zaleceniami SANEPID’u 

6.2 Stół  2 szt. (podział w 
opisie) 
 
 
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

1 szt. - Stół kwadratowy w odcieniu jasnej brzozy ze wzmocnionym blatem o grubości 25 mm 
wykończonym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wymiar blatu: 74 cm x 74 cm. Okrągłe drewniane nogi z 
regulowaną wysokością, mocowane za pomocą metalowych pierścieni.  
1 szt. - Stół trójkątny w kolorze bukowym o wymiarach: 108x80x80 cm. Stół wykonany ze sklejki o 
grubości 25 mm, z kolorowym laminatem HPL. Rogi blatu zaokrąglone. Nogi okrągłe o średnicy 55 mm, 
z regulacją wysokości: 64-76 cm. 

6.3 Domek sensoryczny 1 szt. 
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

Domek sensoryczny drewniany z kolorowymi zasłonkami. Wymiar domku: wysokość 164 cm, wysokość 
ścianek 140 cm, szerokość wejścia 85,4 cm, szerokość ścianek narożnych 160 cm, szerokość ścianek 
bocznych 95 cm. Domek przeznaczony dla dzieci od 3 lat.  

6.4 Panele do domku sensorycznego 2 szt. (podział w 
opisie) 
 
 
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

1 szt. – Panel wymienny do zamontowania w domku sensorycznym. Panel manipulacyjny zawierający 
sznurowankę, dzięki której można tworzyć różne wzory. Zawiera kolorowe kształty i sznureczki.  
Wymiary:  85 cm x 70 cm. 
1 szt. - Panel wymienny do zamontowania w domku sensorycznym. Panel manipulacyjny zawierający 
ukryte dwa woreczki z możliwością chowania do nich różnych przedmiotów, które dzieci mogą 
rozpoznawać za pomocą dotyku. Wymiary: 85 cm x 70 cm. 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020 

Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.09.01.03-16-0011/18-00 

 

 

6.5 Zestaw mebli z motywem dla dzieci 1 zestaw 
 
 
 
 
 
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy i beli (fronty szafek są białe). 
Uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF laminowanej lub lakierowanej. Zestaw 
zawiera min.:  

 laminowane aplikacje na szafki (np. krówkę, owcę, płotek, kotka, wiatrak lub inne kolorowe 
motywy); 

 Trzy szafki o wymiarach 75x40x87 cm w tym z 2 drzwiczkami: od 96 do 156, 

 Szafkę słupek o wymiarach 45x40x156 cm (241 cm z aplikacją); 

 Nadstawkę o wymiarach 75x40x42cm (99 cm z aplikacją z wysuwanym pojemnikiem). 

6.6 Kanapa 1 szt.  
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

Zielona kanapa pokryta tkaniną tapicerowaną o wymiarach dostosowanych do dziecięcego wzrostu. 
Drewniana wewnętrzna konstrukcja, wypełnienie z pianki i pokrowiec z mikrofibry. Siedzisko ustawione 
na metalowych nóżkach. Wymiary: wysokość siedziska 25 cm, szerokość 100 cm, głębokość 50 cm. 

6.7 Dywan 1 szt.  
Dostawa do PP 
nr 4 w Oleśnie 

Dywan jednokolorowy w kolorze szarym. Skład: runa 100%, przędza syntetyczna pojedyncza. Posiadają 
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa: 7 mm. 
Wielkość dywanu: 2 x 3 m. 

6.8 Szafki do szatni  5 szt. (podział w 
opisie) 
 
 
Dostawa do PP 
w Sowczycach 

4 szt. - Drewniana szafka do szatni 6-osobowa z ławką dostawianą z podstawkami (prętami na buty). 
Wys. 120 cm, dł. 110 cm, głęb. 50 cm; 
1 szt. – drewniana szafka do szatni 3-sobowa z ławką dostawianą podstawkami (prętami na buty), wys. 
120 cm, dł. 55 cm, głęb. (razem z ławeczką) 50-60 cm. Wysokość ławeczki – ok. 30 cm. 
 
Szafki bez drzwiczek, zabudowane od góry, z haczykami na ubrania. 

6.9 Szatnia – 5 modułów 4 szt. 
 
Dostawa do PP 
w Wojciechowie 

Szatnia 5-cio modułowa. Szatnia wyposażona w półeczkę z miejscem na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki.  Ażurowa półeczka na buty. Szatnia wykonana z płyty 
wiórowej w tonacji klonu. Możliwość uzupełnienia drzwiczkami. Wysokość ławeczki 26 cm;  
Wym. 108,5 x 50 x 124,5 cm 

6.10 Szatnia - rogowa 1 szt. 
Dostawa do PP 
w Wojciechowie 

Szatnia 5-cio modułowa. Wyposażona w półeczkę na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na 
ubrania i worki. Ażurowa półeczka na buty. Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wym. 
80 x 80 x 124,5 cm 

6.11 Kanapa  1 szt. 
Dostawa do PP 

Kanapa pokryta tkaniną typu mikrofaza. Siedziska ustawione na metalowych nóżkach. Kolor: szaro-
zielony.  Wys. Siedziska 40 cm, wym. 105x60x60 cm. 
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w Wojciechowie 

6.12 Fotelik z podłokietnikami 1 szt. 
Dostawa do PP 
w Wojciechowie 

Fotelik z pianki, pokryty tkaniną PCV. Tkanina nie zawierajaca ftalanów. Kolor: zielony. Wym. Fotelika: 
49x39x45 cm 

 


