
Wrząsowice, 17.01.2018 r. 

Victoria Center Piotr Kolber
ul. Spacerowa 8
32-040 Wrząsowice

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP ZABAWEK i MATERIAŁOW
EDUKACYJNYCH PROJEKTU DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ

WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 50 000,00 ZŁ

W związku z realizacją projektu pn. „Małe Lenkowo – dużo możliwości”, nr projektu:

RPMP.08.05.00-12-0097/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Wsparcie na rzecz łączenia życia

zawodowego z prywatnym, zapraszamy do składania oferty cenowej na zakup zabawek

i materiałów edukacyjnych dla dzieci – dzieci w wieku do lat 3. 

Ze względu na przeznaczenie ww. materiałów do użytkowania w punkcie opieki na dziećmi

do lat 3, dlatego wszystkie materiały, które zapewnia Wykonawca muszą posiadać niezbędne

atesty  lub/i certyfkaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami. Informacja o

posiadaniu atestów/certyfkatów powinna być zamieszczona w Ofercie przygotowanej przez

Wykonawcę wraz ze wskazaniem jaki atest/certyfkat posiadają zabawki /książeczki/

materiały edukacyjne wykazane w Ofercie. 

Jednoczenie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień

Publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie rozpoznanie frm mogących wykonać

zamówienie i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji zamówienia. W celu

zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do

skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami z celu uzupełnienia lub doprecyzowania

kalkulacji ceny.

W ramach przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny

neto zamawianych zabawek i materiałów oraz koszty podatku od towarów i usług VAT. Jako

jedną z osobnych pozycji w kalkulacji należy podać koszt transportu/dostawy i montażu

urządzeń. 

UWAGA: Zapytanie ofertowe jest podzielone na 5 kategorii tematycznych.

Potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno /kilka lub wszystkie

kategorie (wskazanych tabeli poniżej w punktach 1-6) . Cenę należy podać łącznie na

1 kategorię. Wykonawca, który składa ofertę na kilka kategorii powinien przygotować jedną

Ofertę ale podać cenę i szczegółowy zakres na każdą kategorię osobno. 



Miejsce dostarczenia: 32-040 Wrząsowice, ul. Kraśnik 114 

Kategorie tematyczne wraz z wykazem szczegółowym 

Lp. Nazwa 
kategorii

Opis zestawu

1. Materiały
edukacyjne

konstrukcyjno
manipulacyjne-

zestaw

1. Piramida zabawa kształci zdolność rozpoznawania i nazywania 
kolorów, segregowania i liczenia, rozwija koordynację ruchowo-
wzrokową - 55szt. 

2. Piramida duża -25 elem. Zadaniem dziecka jest dopasowanie klocków 
do pasujących form na podstawce i posegregowanie ich ze względu na 
kolor. 

3. Nakładanka - kształty, kolory. Nakładanki wykonane są z drewnianych, 
lakierowanych elementów, w różnych kolorach i kształtach. Zadaniem 
dziecka jest dopasowanie kształtu trzpienia i otworu w klocku. 

4. Dopasowywanka - pierwsze kształty- Drewniana nakładanka z 
kolorowymi kształtami. Zadaniem dziecka jest połączenie klocków i 
dopasowanie ich do odpowiedniej formy na podstawie. Zestaw ćwiczy 
koordynacji wzrokoworuchową, uczy rozpoznawania podstawowych 
kształtów i kolorów.

5. Geometryczne wieże -krągła podstawka z 5 trzpieniami, na które 
nakłada się klocki w kształcie 5 fgur geometrycznych. Zabawa kształci 
zdolność rozpoznawania i nazywania kształtów, kolorów, segregowania
i liczenia, rozwija koordynację ruchowo – wzrokową.

6. Sorter kształtów z kołeczkami- Kreatywne, drewniane układanki, które 
rozwijają zdolności manualne i precyzję u dzieci, a także wspomagają 
naukę liczenia. Zabawa polega na nałożeniu odpowiednich nklocków 
na odpowiednie drążki. Podstawy mogą tworzyć różne kształty. 
(69,90zł) 

7. Nakładanka - Drewniana nakładanka z kolorowymi elementami uczy 
logicznego myślenia.

8. Labirynt z magnesem – autka -Zabawa polega na tym, aby za pomocą 
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym labiryncie. 
Labirynty magnetyczne to zabawki rozwojowe, które ćwiczą 
umiejętności motoryczne dzieci.

9. Labirynt z magnesem – motylek. Zabawa polega na tym, aby za 
pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym 
labiryncie

10. Labirynt z magnesem – zoo. Zabawa polega na tym, aby za pomocą 
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym labiryncie. 

11. Labirynt z magnesem – żółw. Zabawa polega na tym, aby za pomocą 
magnetycznego rysika przeprowadzić kulki po zawiłym labiryncie. 

12. Labirynt kolejka górska. Zadaniem dziecka jest przesuwanie koralików 
po metalowych prętach

13. Aktywny stolik rafa koralowa.Miejsce zabaw dla maluchów.Na stoliku 
umieszczono duży labirynt, a na ściankach różne elementy 
manipulacyjne, np. przesuwanki.

14. Pudełko małego odkrywcy. Zabawka rozwijająca zdolności manualne. 
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Na każdej ściance kostki dzieci znajdą inną zabawę(np.tęczowe koło, 
które po zakręceniu zmienia kolory, lustro, liczydło, labirynt,Itp.).

15. Sześcian z labiryntem. Drewniany, kolorowy sześcian daje dziecku do 
wyboru aż 5 różnych zabaw(pętla motoryczna,kolorowe literki, 
liczydło, labirynt, koła zębate itp.)

16.  Zamek kulodrom. Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty
MDF i lakierowanej sklejki, do których przytwierdzono, za pomocą 
kolorowych rzepów, tor do którego maluch może wrzucać kolorowe 
kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu.

17. Labirynt dwustronny. Drewniany labirynt na okrągłych nóżkach z 20 
przesuwanymi elementami. Można go ustawić pionowo lub poziomo. 
Rozwija sprawność manualną malucha, koordynację wzrokowo-
ruchową i koncentrację uwagi.

18. Superlabirynt. Zadaniem dziecka jest przesuwanie koralików po 
metalowych prętach

19. Labirynt express plus.Podczas przesuwania koralików dzieci uczą się 
rozróżniać kolory i kształty, przeliczać. 

20. Uśmiechnięty labirynt. Zadaniem dziecka jest przesuwanie koralików 
po metalowych prętach.

21. Tęczowe kaczuszki do łowienia. Gra zręcznościowa dla najmłodszych. 
22. Triolo. Zestaw elementów do nakładania na podstawy z trzpieniami. 4 

kształty i 3 kolory dają możliwość wielu kombinacji. Przeznaczony do 
zabaw manipulacyjnych, rozwijania wyobraźni przestrzennej, nauki 
sortowania, utrwalania znajomości kolorów i nazw fgur 
geometrycznych. • 24 elem. • 2 podstawy

23. Nakładanka kurka. Klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia 
świetną zabawę w nakładanie kolorowych kółek różnej wielkości, w 
kolejności od największego do najmniejszego.

24. Nakładanka ogród. Drewniane elementy można nakładać w dowolny 
sposób, w rezultacie i tak powstaną piękne kwiaty. 

25. Baby tower – wieża. Trzy zabawy ćwiczące rozpoznawanie kształtów, 
oraz rozwijające zdolności manualne i refeks! Guziczki: dziecko 
uzupełnia formy guziczkami o odpowiednim kolorze - w ten sposób 
uczy się rozpoznawania kolorów. Duże i małe: dziecko zbiera wszystkie 
identyczne kształty (na przykład kółka) i układa je od największego do 
najmniejszego - uczy się w ten sposób rozpoznawania kolorów 
iprzyporządkowywania kształtów. Duża wieża: dziecko konstruuje 
wieże z guziczków i kształtów próbując jej nie przewrócić- rozwija w 
ten sposób zdolności manualne i refeks. • 4 fgury do wykończenia • 
16 fgur geometrycznych o wym. od 7 do 10 cm • 16 kolorowych 
plastkowych guziczków

26. Kącik manipulacyjno-sensoryczny łąka. Dwuczęściowe kąciki 
manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki. Można je montować 
na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko na ścianie. Zachęcą dzieci 
wesołymi kolorami oraz różnymi atrakcjami, takimi jak przesuwanki czy
elementy z tkanin o różnych fakturach

27. Zestaw materacy do ścianki manipulacyjnej -pomarańczowy. Miękkie 
materace, obszyte materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki
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28. Lustro malucha.
29. Drążek sensoryczny prosty. Metalowy, prosty drążek, który może być 

montowany w komplecie z Lustrem malucha lub osobno, jako 
samodzielny element wyposażenia sali. Na drążku znajdują się 
kolorowe, drewniane kształty do manipulowania

30. Aplikacja smok. Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na 
ścianę. Stanowią zarówno dekorację sali, jak również panele 
manipulacyjne usprawniające motorykę ręki dziecka

31. Aplikacja kareta. Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na 
ścianę. Stanowią zarówno dekorację sali, jak również panele 
manipulacyjne usprawniające motorykę ręki dziecka

32. Aplikacja wróżka. zamocowania na ścianę. Stanowią zarówno 
dekorację sali, jak również panele manipulacyjne usprawniające 
motorykę ręki dziecka. Doczepiane na napy materiałowe skrzydełka i 
nóżki, a na nich sznurowani

33. Ścianka manipulacyjno-sensoryczna las -wykonane z lakierowanej 
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na 
napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, 
sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz 
motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów – 2 szt.

2. Zestaw zabawek
sensorycznych-

zestaw

1. Plamy – transparentne. W komplecie kolorowe, akrylowe plamy w 
kolorach podstawowych i pochodnych (czerwony, niebieski, żółty, 
zielony, pomarańczowy i foletowy) oraz przezroczysta, biała, czarna i 
lustrzana - 10 szt 

2. Karty kontrastowe na sznureczku 0m+. Kontrastowe ilustracje, 
dostosowane do poziomu percepcji niemowląt, pozwalają kształtować 
inteligencję wizualno-przestrzenną, a także poznawać granice 
przedmiotów, co za jakiś czas ułatwi chwytanie i przemieszczanie się 
-zestaw 10 dwustronnych kart z grubego kartonu.

3. Karty kontrastowe na sznureczku 3m+. Kontrastowe ilustracje, 
dostosowane do poziomu percepcji niemowląt, pozwalają kształtować 
inteligencję wizualno-przestrzenną, a także poznawać granice 
przedmiotów, co za jakiś czas ułatwi chwytanie i przemieszczanie się – 
zestaw 10 dwustronnych kart z grubego kartonu o wym. 13,5 x 8,5 cm

4. Piankowe domino. Piankowe domino z dużymi elementami. Zabawa 
polegająca nazestawianiu ze sobą kostek o tej samej liczbie oczek. 
Kształtuje logiczne myślenie, zdolności poznawcze oraz wytrwałość. 
Całość umieszczona w praktycznej torebce zamykanej na suwak, z 
uchwytem, wykonanej z tworzywa sztucznego- 28 elementów

5. Mata - szachownica 1 x 1 m. Mata piankowa w kontrastowych 
kolorach: czarnym i białym, z nadrukowanym wzorem szachownicy. 
Idealne uzupełnienie miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci, które 
potrzebują silnych bodźców wzrokowych, a zarazem czystych barw i 
prostych wzorów. Pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 
czystości.

6. Mata kontrastowa. Zestaw kreatywnych mat piankowych,dzięki którym
dziecko pozna fascynujący świat fgur geometrycznych. Puzzle mogą 
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spełniać rozmaite funkcje: użytkową - jako mata do zabawy i 
odpoczynku, edukacyjną - zapoznając dziecko z rozmaitymi kształtami, 
a także rozwojową - stymulując zmysł wzroku, dotyku oraz 
umiejętności manualne i ruchowe. Dzięki użyciu kontrastowych 
kolorów: czarnego i białego, fgury przyciągną uwagę dzieci i zachęcą je
do twórczej zabawy. Dziecko nauczy się także zasady łączenia i 
dopasowywania do siebie puzzli. Maty są dwustronne. Z jednej strony 
czarne fgury na białym tle, z drugiej - białe fgury na czarnym tle. • 3 
maty jednobarwne • 3 maty z wyjmowaną 1 fgurą • 3 maty z 2 
wyjmowanymi fgurami

7. Kostka kontrastowa.biało-czarno-czerwona. Piankowe kostki ze 
wzorami w kontrastowych kolorach: czarnym, białym i czerwonym, z 
nadrukowanymi prostymi wzorami geometrycznymi (koło, kwadrat, 
krzyżyk, iks). Przyciągają uwagę dzieci i zachęcają do twórczej zabawy, 
silnie stymulują zmysł wzroku. Pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości. • dł. boku 15 cm -2 szt.

8. Książeczka edukacyjna miękka.Przedstawia zgadywankę obrazkową, 
która uczy dziecko rozpoznawania kształtów i ich nazywania. Tułów 
wypełniony jest szeleszczącą folią, która wzbudza ciekawość i zachęca 
do interakcji. Odmienne faktury materiałów oraz liczne tasiemki 
zaciekawią badawcze paluszki, wpływając na rozwój dziecka.

9. Lusterko z metkami. Szeleszcząca zabawka idealna zarówno dla 
mniejszych, jak i większych dzieci. Bezpieczne, plastkowe lusterko 
posiada miękką rączkę, którą dziecko z łatwością utrzyma w małej 
dłoni. Całość wykończona modnymi kolorowymi metkami. • wym. 17 x 
19 cm • różne kolory – 10 szt. 

10. Książeczka kontrastowa duża –czerwona. Miękka, materiałowa 
książeczka zainteresuje malucha i rozwinie sprawność jego rączek. 
Książeczka pełna jest niespodzianek.Książeczka wykonana jest z 
przyjemnych w dotyku materiałów o odmiennych fakturach -2szt.

11. Książeczka kontrastowa mała –kolorowa. Miękka, materiałowa 
książeczka zainteresuje malucha i rozwinie sprawność jego rączek. 
Książeczka pełna jest niespodzianek. Liczne elementy interaktywne 
takie jak szeleszczące „kartki”, lusterko, wstążki z pewnością zapewnią 
dziecku wspaniałą zabawę na długi czas, a przy okazji będą stymulować
jego rozwój. Książeczka wykonana jest z przyjemnych w dotyku 
materiałów o odmiennych fakturach, które z pewnością zaciekawią 
badawcze paluszki. Zabawka wyprodukowana w Polsce -2 szt.

12. Szeleścik kontrastowy mały –czerwony. Miła i miękka przytulanka 
zainteresuje malucha i rozwinie sprawność jego rąk. Szmatka 
wypełniona jest szeleszczącą folią, której delikatny dźwięk przykuwa 
uwagę najmłodszych, zaś supełki oraz liczne kolorowe tasiemki 
prowokują malucha do chwytania. Dziecko dotykając szmatki poznaje 
różne tekstury- 2szt.

13. Szeleścik kontrastowy duży – zielony. elementów różnych dzianin, o 
różnej teksturze: z wypustkami, gładkiej satyny, miłej w dotyku froty 
strzyżonej, futerka oraz naturalnej bawełny- 2 szt.

14. Piłeczka kontrastowa –piłeczka dla najmłodszych dzieci, skupiając 
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wzrok na biało-czarnych geometrycznych wzorach niemowlę rozwija 
się, zwiększając efektywność swojego mózgu. Wewnątrz znajduje się 
grzechotka, której delikatny dźwięk przykuwa uwagę najmłodszych. 
Motywuje do zabawy, potrząsania, prób rzucania i turlania, ucząc 
jednocześnie związków przyczynowo-skutkowych. 

15. Króliczka kontrastowa -rzytulanka Króliczka łączy w sobie wszystkie 
cechy pomagające pobudzać zmysły maluszka. Kolorystyka przytulanki 
czyli biało-czarne elementy przykują uwagę nawet najmłodszych dzieci,
które nie widzą jeszcze wyraźnie pozostałych kolorów. Szeleszczące 
uszy oraz spódniczka zaciekawią, a kolorowe metki prowokują do 
chwytania. Spódniczkę można również zdjąć i założyć na nadgarstek 
dziecka.

16. Percepcyjne kule. Transparentne, akrylowe kule w jasnych kolorach, 
miłe w dotyku. Dzieci mogą dzięki nim oglądać świat w różnych 
barwach. Patrząc przez pryzmat kuli dziecko zobaczy odwrócony obraz.
W połączeniu tworzą nowe kolory –zestaw 8 szt. kul.

17. Percepcyjne półkule. Transparentne, akrylowe półkule w jasnych 
kolorach, miłe w dotyku. Dzieci mogą dzięki nim oglądać świat w 
różnych barwach. Patrząc przez pryzmat półkuli dziecko zobaczy 
powiększony obraz. W połączeniu tworzą nowe kolory – zestaw  8 szt. 
kul.

18. Sensoryczne kule srebrne. Lustrzane kule wykonane z wytrzymałej stali
nierdzewnej. W czasie zabaw sensorycznych dzieci mogą się w nich 
przeglądać, toczyć je po podłodze, obserwować odbijające się w nich 
światło. Odbicie daje efekt rybiego oka-zestaw 4 kul -2 szt.

19. Kwadraty sensoryczne. Komplet sensorycznych kwadratów 
wykonanych z drewna kauczukowego, zachęcających najmłodszych do 
zabawy i obserwacji zniekształconych odbić w lustrach czy oglądania 
otoczenia przez pryzmat zmieniających się kolorów -zestaw 7 szt. 
kwadratów - 2 szt.

20. Tęczowe klocki 24 el.
21. Sensoryczne klocki. • 4 trójkąty o wym. 14 x 3,5 x 12 cm • 4 półkoła • 4

kwadraty • 4 prostokąty
22. Cienie – Krecik. Dzięki krecikowi i jego przyjaciołom dzieci nauczą się 

rozpoznawać różne kształty i dopasowywać je do odpowiednich 
konturów. Pomoc kształci zmysł obserwacji i wzmacnia pamięć 
wzrokową. • 40 elem. Ze sklejki w drewnianym pudełeczku

23. Wałki - zestaw 1. Zestaw drewnianych wałeczków z bajecznie 
kolorowymi wypełnieniami (dzwoneczki, drewniane koraliki lub 
kryształki), które wydają różne dźwięki podczas zabawy nimi. Zachęca 
dzieci do potrząsania nimi, obracania i obserwowania ich wnętrza –
zestaw  3 wałków – 2 szt.

24. Tuby sensoryczne. Przezroczyste i duże tuby pozwalają dzieciom 
odkrywać różnymi zmysłami to co kolorowe, aromatyczne, głośne lub 
ciche. Do każdej tuby dołączone są dwie pełne nakrętki i jedna 
nakrętka z otworami. Tuby rozwijają zmysły i zachęcają do naukowej 
eksploracji, można wypełnić wybranymi przez siebie przedmiotami. 
Dzięki wentylowanym pokrywkom dzieci mają także możliwość 
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zapoznania się z zapachem danego obiektu. • 4 tuby z przezroczystego,
wytrzymałego tworzywa • 8 pełnych nakrętek  • 4 wentylowane 
nakrętki

25. Zygzakowa klepsydra 1 szt. Przejrzysta klepsydra wykorzystująca 
przepływ oleistych substancji. Po odwróceniu klepsydry kolorowe 
krople spływają w dół po wyznaczonym- 4 szt. 

26. Klepsydra sensoryczna Jumbo. Po odwróceniu klepsydry kolorowy żel 
powoli spływa na dno- 4 szt.

27. Sensoryczne płytki podłogowe. Płytki z tworzywa sztucznego, z 
wkładami olejowymi wewnątrz. Na antypoślizgowej gumie -4 szt.

28. Fakturowe obrazki. zmysł dotyku, rozwijająca słownictwo, pamięć i 
uwagę słuchową. Przeznaczona jest dla maluchów, ale może być 
również wykorzystywana w terapii dzieci z różnego rodzaju 
nieprawidłowościami w rozwoju. Zestaw składa się z 25 płytek - 
obrazków przedstawiających przedmioty z najbliższego otoczenia 
dziecka, które można podzielić na 5 grup powiązanych tematycznie 
(zabawki, jedzenie, ubrania, zwierzęta, przedmioty codziennego 
użytku). Obrazki zostały przedstawione przy pomocy materiałów o 
różnej fakturze (3 rodzaje: pluszowa, aksamitna i gładka) i kolorze na 
pojedynczych płytkach MDF.

29. Drewniane wałki fakturowe. Wałeczki z 4 fakturami, m.in. do 
ozdabiania prac z plasteliny, gliny lub zabaw z piaskiem.

30. Fakturowa opaska z kulką. Opaska wykonana z fragmentów 
materiałów o różnych fakturach. Dodatkowo wewnątrz opaski ukryto 
kulkę, którą można przesuwać.

31. Sensoryczne misie. To sympatyczne misie, które można przytulać, 
dotykać i jednocześnie wykorzystywać do różnorakich zabaw 
sensorycznych, stymulujących zmysł dotyku. Znajdujące się we wnętrzu
przytulanek różnorodne wypełnienia (kamyki, ziarna grochu, ryżu itp.) 
dostarczą dziecku wielu dotykowych stymulacji. Dołączone do zestawu 
elementy w postaci 2 kompletów woreczków i szaliczków pozwolą na 
wzbogacenie stymulacji sensorycznej różnymi zabawami, w oparciu o 
porównywanie, wyszukiwanie, zestawianie czy odgadywanie. • 5 
misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą rodzajem wypełnienia
• 5 brązowych woreczków o dł. boku 8 cm, każdy z wypełnieniem 
odpowiadającym jednemu z misiów • 5 woreczków w różnych kolorach
o dł. boku 8 cm, każdy odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z 
misiów • 5 kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi misia, 
kolory woreczków odpowiadają kolorom szaliczków) 

32. "Donaty" do ćw. manualnych –srebrne. Donaty dają lustrzany efekt. 
Wykonane z tworzywa sztucznego-  4 szt.

33. "Kamienie" do ćw. manualnych –pastelowe; Kamienie dają lustrzany 
efekt. Wykonane z tworzywa sztucznego - 5 szt.

34. "Kamienie" do ćw. manualnych –srebrne. Kamienie dają lustrzany 
efekt. Wykonane z tworzywa sztucznego -5 szt.

35. "Kamienie" do ćw. manualnych –srebrne. Kamienie dają 
lustrzanyefekt. Wykonane z tworzywa sztucznego - 5 szt.

36. "Kamienie do ćw. manualnych –metaliczne. Wykonane z tworzywa 
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sztucznego -4 szt.

3. Instrumenty
muzyczne-

zestaw

1. Muzyczna żabka. Instrument - guiro w kształcie żaby. Muzyka powstaje
poprzez pocieranie rowków na jej grzbiecie drewnianą pałeczką

2. Kołatka drewniana
3. Zestaw do rytmiki Mały zestaw rytmiczny składa się z guira i klekotki. 

Instrumenty te pozwalają wystukiwać, klekotać lub szorować w 
dowolny sposób wydobywając różne dźwięi

4. Klawesy - 1 para
5. Dłonie klapiące Kastaniety w kształcie klapiącej ręki,wykonane z 

tworzywa sztucznego. 
6. Pałka akustyczna
7. Podwójne drewniane marakasy. Wykonane z drewna
8. Młynek - pozytywka lekka, metalowa puszka, w której umieszczony jest

mechanizm grający. Dziecko kręcąc korbką słyszy wydobywające się z 
zabawki dźwięki, które przypominają przyjemne dla ucha; melodyjne 
pstrykanie. Zabawka stymuluje układ słuchowy oraz usprawnia rączkę 
dziecka.

9. Kolorowy tamburyn Tęczowy tamburyn z wypustkami 
zabezpieczającymi dzwoneczki przed uszkodzeniem. Dźwięk powstaje 
poprzez potrząsanie lub uderzanie w membranę. 

10. Magiczny sześcian Magiczny sześcian to lampa, która z powodzeniem 
będzie służyć nie tylko do rozjaśnienia pomieszczenia, ale także jako 
źródło dźwięku. Wbudowany głośnik Bluetooth pozwoli na odsłuchanie
muzyki lub innych dowolnych dźwięków z urządzeń bezprzewodowych 
wykorzystujących tę technologię, takich jak: smarton, tablet, laptop, 
komputer.Zmieniające się kolory przykuwają uwagę dziecka i 
wprowadzają tajemniczy nastrój. Mogą stanowić element światła i 
dźwięku w białym domku lub kryjówkach czy szafach. Jasność i kolor 
światła (8 kolorów) oraz głośność można zmieniać dzięki pilotowi na 
podczerwień. 

11. Torba małego muzyka. Produkt wspierający pracę z dzieckiem 
doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne 
instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych
do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty 
umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana z 
tkaniny, zamykana na zamek. • wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm • 17
instrumentów: - tamburyn, - maxi quiro z pałeczką,  podwójna tarka 
quiro z pałeczką, trójkąty z pałeczkami, 5 szt., kastaniety drewniane, 2 
szt.,kastaniety z rączką, marakasy drewniane, drewniany tonblok, 
tamburyn z membraną, podwójny tonblok z pałeczką, podwójny 
tonblok mały z pałeczką, klawesy, marakas wałek,od 3 lat  -2 szt.

12. Bajki - Grajki - Zestawy bajek na CD. Bajka muzyczna to materiał 
odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje 
słuchowo-językowe. Słuchanie tego typu bajek przede wszystkim uczy 
skupiać uwagę na informacjach dźwiękowych, zapamiętywać je i 
przetwarzać. Pozwala to na odbieranie mowy ze zrozumieniem, służy 
wzbogaceniu słownika. Zestaw min.10 bajek na płytach CD -3 szt. 

4. Zestaw 1. Wyprawka 2-latka. Zestaw do prac plastycznych dla 2-latków. Skład 
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materiałów do
strefy twórczej

(typu plastelina,
kredki, farby,

masy
plastyczne)

zestawu:Listki - 1 szt. Kredki woskowe - trójkąty 6 kolorów - 1 szt., 
Kredki woskowe – trójkąty 10 kolorów - 1 szt., Kredki Gioto be-be 40 
szt. - 1 kpl., Podkładki do frotage’u – 1 kpl., Podkładki do frotage’u - 
liście - 1 kpl., Tektura falista 3D mix 10 kol. - 1 kpl., Klej dla malucha - 1 
szt., Farby z gąbką - 2 kpl., Zestaw tuszy wodnych – 1 szt., Blok 
rysunkowy A4 - 3 szt., Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4 - 3 
szt., Kółka i kółeczka – zestaw mix - 1 szt., Zestaw papierów kolorowych
- 3 szt., Packi do nakrapiania - 1 szt., Tempera 3 l - 1 szt., 
Samoprzylepne piankowe kształty - 1 szt.,Przedszkolny blok rysunkowy 
A1 - 1 szt.,Masa do przyklejania prac -1 szt.,Zestaw farb do malowania 
palcami - 2 szt., Miseczki do sortowania - 2szt., Bibułka B3 - 1 szt., 
Cienkie druciki kreatywne -krótkie - 1 szt., Bibuła karbowana kolorowa-
1 szt. Rzepy kółeczka samoprzylepne - 1 szt., Plastelina super miękka – 
1 szt., Wieszak z papierem na rolce - 1 szt., Masa plastyczna dla 
maluchów - 1 szt., Papier welurowy - 1 szt., Klej czarodziejski 500 g - 
1szt., Wałki do malowania Morze -1 szt., Taca do wałków - 1 
szt.,Zawieszki samoprzylepne -1 szt., Konfet mini kółka - 1 szt. 

2. Pojemnik naturalny wąski 1 SZT Estetycznie wykonany, drewniany 
pojemnik z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Nadaje się do 
przechowywania klocków lub innych  drobiazgów.

3. Temperówka automatyczna. Automatyczna temperówka do ostrzenia 
ołówków i kredek na baterie.

4. Kredki pastelowe Junior 12 kol.- 12 sztuk.
5. Pastele suche grube 36 kol. Wysokiej jakości pastele suche, wykonane 

z najlepszych surowców i barwników. Nie kruszące się, dające głębokie 
przyleganie do podłoża, bardzo dobre wybarwienie oraz możliwość 
malowania jak akwarelami

6. Magiczne długopisy zmazywalne mix  50 szt. Długopisy zmywalne, 
posiadają dwie gumki: w zatyczce i na początku pisaka oraz miejsce do 
podpisania na obudowie. Po 24 godzinach tusz staje się permanentny- 
50 szt. –rózne kolory

7. Be be jajo do malowania z zestawem mazaków. Narzędzie stworzone 
do pobudzania kreatywności oraz pozwalające na łatwą i szybką naukę 
rysowania. Jest to uchwyt do pisaków wyposażony w kółka, 
wyprodukowany z bezpiecznych, certyfkowanych materiałów. 
Urządzenie pomaga ułożyć dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej 
pozycji podczas rysowania, a dzięki temu, że pozostawia ślad pisaka po 
przesunięciu urządzenia, pobudza ciekawość malucha. • 8 mazaków • 
1 jajo 

8. Kreatywny zestaw papierów• 50 szt. wym. 50 x 70 cm  • 100 szt. 
format: A3  brystol mix, • 20 szt. format: A2,brystol mix, • 300 szt. 
format • 200 szt. format: A4  papier wycinankowy nabłyszczany,• 3 kpl.
bibuła B3

9. Zestaw papierów podstawowych – 10 szt.
10. Papier ksero A4/500 ark. cytrynowy -500 arkuszy
11. Papier ksero A4/500 ark. Niebieski- 500 arkuszy
12. Papier ksero A4/500 ark. Zielony-  500 arkuszy
13. Brystol A1/20 ark. Błękitny. Duży format zapewnia dziecku swobodę 
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tworzenia oraz umożliwia pracę całej grupie. Doskonały do tła i 
dekoracji - 20 arkuszy

14. Brystol A1/20 ark. czerwony. Duży format zapewnia dziecku swobodę 
tworzenia oraz umożliwia pracę całej grupie. Doskonały do tła i 
dekoracji - 20 arkuszy 

15. Brystol A1/20 ark. seledynowy .Duży format zapewnia dziecku 
swobodę tworzenia oraz umożliwia pracę całej grupie. Doskonały do 
tła i dekoracji -20 arkuszy

16. Brystol A1/20 ark. Żółty. Duży format zapewnia dziecku swobodę 
tworzenia oraz umożliwia pracę całej grupie. Doskonały do tła i 
dekoracji - 20 arkuszy

17. Karton fakturowy 100 arkuszy,10 kolorów, wym.50 x 70 cm
18. Papierowy lampion Ozdobne papierowe lampiony w  różnych kolorach-

turkusowy, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty 
19. Duże spinacze.Duże, kolorowe spinacze dla dzieci, mogą być 

stosowane jako pomoc przy dekorowaniu. 4 kolory - 20szt.
20. Masa do przyklejania prac.Lekka masa, którą można zastosować do 

przyklejania np. obrazków, prac lub sklejania lekkich elementów -6szt.
21. Wesołe minki - magnesy.Wykonane z tworzywa sztucznego -6 szt. 
22. Farby do malowania palcami. Farby o doskonałych własnościach 

kryjących. Konsystencja umożliwia malowanie palcami bez użycia 
wody. Do produkcji użyto bezpiecznych składników nie powodujących 
uczuleń i trwałych zabrudzeń. Farby posiadają właściwości kryjące i 
doskonałą przyczepność do papieru, kartonu, drewna itp. Malowanie 
palcami stanowi dla dziecka świetną zabawę, jest dobrym ćwiczeniem 
sprawności manualnej. Posiadają certyfkat bezpieczeństwa ASTM 
D4236. • 6 szt.x 100 ml 

23. Farby do malowania palcami 4 x 125ml 4 szt. (żółty, czerwony, 
niebieski, zielony)farby przeznaczone dla dzieci od 2 lat  łatwo 
zmywalne w temperaturze 40st.C

24. Farby do malowania palcami 6  kolorów. Zestaw farb do malowania 
palcami w6 kolorach -2 szt.

25. Farby fakturowe żółta. Farby, które można dotknąć. Dostępne w 5 
kolorach, każdy kolor to inna struktura farby.Pomoc, która wspomaga 
motorykę ręki oraz zmysł dotyku.- poj.500 ml: żółta, niebieska, 
czerwona, czarna

26. Bezpieczne podkłady artystyczne 6 szt. Duże, kolorowe maty chroniące
powierzchnię przed zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Wykonane z 
elastycznego tworzywa sztucznego

27. Małe tace artystyczne 12 szt. Kolorowe podkładki chroniące 
powierzchnię przed zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Mogą być 
używane jako tace na drobne elementy lub palety do mieszania farb. 
Wykonane z tworzywa sztucznego

28. Kubeczki na farby. Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym kształcie 
przytrzymuje pędzel, a jednocześnie chroni farbę przed wylaniem. 
Łatwe do umycia. 10 szt. 

29. Podstawa na kubeczki. Plastkowa podstawa z 6 otworami. Dzięki niej 
kubeczki na farby są zabezpieczone przed przewracaniem się, łatwo je 
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uporządkować i przenosić.
30. Fartuszek ze smokiem. Fartuszek ochronny z rękawami wykonany z 

tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu - 10szt.
31. Piasek kinetyczny w wiaderku. 5 kg

5. Zabawki do
zabaw

tematycznych
(zabawki typu
kuchnia, sklep,

warsztat,
urządzenia
domowe)

1. Pierwszy bębenek - w zestawie 2 pałeczki. 
2. Telefonik dla gadułki -Klasyczna zabawka do ciągnięcia na sznurku. 
3. Zwierzątko do prowadzenia- wesoły przyjaciel, który doda 

najmniejszym dzieciom odwagi podczas nauki chodzenia i będzie 
towarzyszył podczas zabaw. Rozwija koordynację ruchową, uczy 
rozpoznawania zwierząt.

4. Mały Snoopy –piesek, którego można wyprowadzić na spacer, ciągnąć 
na sznureczku. Kręci łebkiem, macha uszkami i ogonkiem. 

5. Ksylofon z brzęczącymi kuleczkami -Zabawka muzyczna, która rozwija 
nie tylko zmysł słuchu, ale także wzroku i dotyku. Kiedy dziecko 
przebije kulki - te potoczą się po płytkach wydając dźwięki

6. Kosiarka dla najmłodszych. Świetna zabawka ogrodowa, która posiada 
ruchomy kanister, mechaniczne dźwięki oraz pojemnik, w którym 
podczas ruchu kosiarką wirują kolorowe piłeczki. Po pociągnięciu 
sznurka od silnika wydobywa się dźwięk odpalonej kosiarki.

7. Ciężarówka Big. Pojazd posiada 3 funkcje na różne etapy rozwoju 
dziecka: jako chodzik - wspiera maluchy w nauce stawiania pierwszych 
kroków, jako jeździk - wspomaga rozwój motoryczny, jako ciężarówka -
wywrotka z efektami dźwiękowymi - jest inspirującą zabawką- 
obciążenie do 23 kg

8. Rowerek przeznaczony dla dzieci siedzących samodzielnie. Ma uchwyty
do trzymania w kształcie uszu, jest stabilny i ma ciekawy kształt żyrafy. 
Pojazd poruszany jest siłą nóg

9. Kaczuszka na patyku- Drewniana mobilna zabawka rozwija motorykę 
oraz ćwiczy koordynację ruchową.

10. Tęczowy jeździk. Oryginalna zabawka do pchania wykonana z drewna, 
do chodzenia oraz zabawy. Kółka pokryte gumą zapobiegają niszczeniu 
się podłogi

11. Drewniany jeździk czterokołowy. Jeździk zapewni zabawę połączoną z 
doskonaleniem zmysłu równowagi. Mały kierowca poruszając się za 
pomocą siły nóżek poznaje nowe otoczenie, a napotkane przeszkody z 
łatwością ominie przekręcając kierownicę w prawo bądź lewo

12. Miękka mała lalka opakowanie: folia • różne wzory
13. Miś Karolek -Mięka maskotka
14. Maskotka Dog - seria Tom and Keri. Maskotki Tom and Keri 

umożliwiają dzieciom zabawę po angielsku przez zapamiętywanie i 
ponowne powtarzanie w sobie tylko znany sposób materiału 
językowego z animowanych historyjek Uniwersalnego Kursu dla 
Przedszkoli. Podczas zabawy dzieci śpiewają piosenki oraz powtarzają 
wyrażenia i zdania naturalnie. Ten zestaw pluszaków jest zatem bardzo
pomocny zarówno jeśli chodzi o rozwój emocjonalny dzieci, jak i ich 
wychowanie w dwujęzyczności. Z tego względu warto, aby dzieci miały 
go  nie tylko w klasie, ale również mogły się w podobny sposób bawić 
tymi maskotkami w domu.
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15. Maskotka Cat - seria Tom and Keri – opis j.w.
16. Wózek na zakupy -zabawka może służyć jako wózek dla pluszaków i 

lalek, dzieci mogą z powodzeniem przewozić nim potrzebne do zabawy
na dworze lub w innym pomieszczeniu przedmioty. Samochód z 
koszem pobudza dziecięcą wyobraźnię, zachęca do tworzenia scenek 
sytuacyjnych i odtwarzania ról.

17. Magiczna baszta. Zabawka zręcznościowo - edukacyjna. • 6 elem. 
18. Wózek z kolorowymi klockami . Kolorowy, drewniany chodzik- wózek 

ma szeroką podstawę i specjalnie rozmieszczone kółka, co zapewnia 
bezpieczeństwo podczas nauki chodzenia. Drewniane kółka 
zaopatrzone są w gumowe nakładki, dzięki czemu chodzik sie nie ślizga.
W środku maluszek znajdzie 20 kolorowych klocków. 

19. Miękkie klocki transparentne. Zestaw kolorowych klocków 
wykonanych z elastycznego, wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Można myć je w zmywarce. • 24 szt.

20. Sensoryczne klocki • 4 trójkąty• 4 półkoła o wym • 4 kwadraty • 4 
prostokąty.

21. Mini klocki budowlane. Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa 
sztucznego. Klocki zapakowane w poręczne, kartonowe pudło. • 120 
elem.

22. Klocki złączki. Klocki wykonane są z dobrej jakości sztywnej pianki. • 95
klocków • kolory: czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski • 
5 klocków o wym. 5 cm i śr. 5,3 cm - w każdym kolorze • 2 klocki o 
wym. 5 cm i śr. 8 cm - w każdym kolorze • 12 klocków o wym. 5 x 16 
cm i śr. 8 cm - w każdym kolorze (499,90) 

23. Klocki Małego budowniczego. Klocki wykonane z dobrej jakości 
tworzywa. • 3 klocki mydełka • 6 połówek• 24 zwykłe klocki 

24. Klocki wafe - Świat cyfr z alfabetem Braille'a - duże. Zabawka 
umożliwia dziecku zdobycie wiedzy na temat podstawowych działań 
matematycznych. W zależności od zestawu także opakowanie ma 
funkcjonalny charakter.

25. Mata z pojazdami. Mata, która służy zarówno do zabawy 
samochodzikami, jak i do przechowywania zabawek , można ją złożyć 
w praktyczne pudełko. W komplecie 2 samochodziki. • mata o wym. 90
x 70 cm)  • 2 pojazdy

26. Zestaw torów - służy jako droga dla pojazdów. Do zestawu dołączone 
są 2 autka oraz 3 znaki drogowe. Zabawki bezpieczne, proste, miękkie, 
ciche, a przede wszystkim wytrzymałe. Wykonane są z wysokiej jakości 
materiałów.

27. Zestaw dróg i szyn. Zestaw zawiera górski tunel, lądowisko dla 
helikoptera, ukryte zjeżdżalnie, most zwodzony, 5 pojazdów, 11 
elementów drogi, 20 elementów trakcji kolejowej oraz dwa przejazdy 
kolejowe.

28. Samolot pasażerski W zestawie samolot i 2 fgurki pilotów. 
29. Wózek – samolot
30. Poduszka serce różowe. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych 

kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych. 
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31. Poduszka ślimak. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych kolorach
i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych.

32. Poduszka biedronka. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych 
kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych. 

33. Poduszka sowa. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych kolorach i
wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych.

34. Akcesoria kuchenne z czajnikiem Zestaw przyborów kuchennych. • 
rondel • czajnik • patelnia • 2 łopatki do mieszania potraw 

35. Akcesoria kuchenne z rondelkiem Zestaw przyborów kuchennych. • 
rondel • patelnia • garnuszek • sitko • 2 łopatki do mieszania potraw 

36. Akcesoria do pieczenia ciast. Zestaw przyborów kuchennych. • 6 
foremek do ciast • miska • wałek do ciasta • nóż do krojenia pizzy • 2 
łopatki do mieszania

37. Zestaw sztućców. Zestaw różnokolorowych sztućców. • 4 widelce • 4 
noże • 4 łyżki • 4 łyżeczki • pudełeczko na sztućce z przegródkami • 

38. Taca z naczyniami. Zestaw składa się z tacy oraz kompletu naczyń 
stołowych, w skład którego wchodzą między innymi: łyżeczki, fliżanki z
podstawkami oraz cukiernica z małym dzbankiem. Całość została 
wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

39. Zestaw śniadaniowy dla dwojga. Zestaw dla 2 osób. • 2 widelce • 2 
noże • 2 łopatki • 2 talerzyki • rondelek • patelnia • jajko sadzone • 2 
kiełbaski 

40. Zestaw produktów spożywczych- Imitacje z tworzywa sztucznego 
odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i 
koloru. Idealnie nadają się dla dzieci np. do zabawy w sklep lub dom- 
48 szt.

41. Pieczywo zestaw różnych chlebków, bułek itp.
42. Zestaw jajek Zestaw różnych rodzajów jaj (jajka sadzone, jajka na 

twardo, jajka w całości)-  12 szt.
43. Miś z sercem - grzechotka Estetycznie wykonana grzechotka z 

lakierowanego drewna. Wewnątrz umieszczono dzwoneczek, który 
wydaje dźwięk koncentrując uwagę dziecka. • śr. 10,5 cm

44. Ogródek zabaw 5 w 1. Rosnący wraz z dzieckiem zestaw można ustawić
w 5 różnych pozycjach w zależności od wieku.1: Tradycyjny ogródek do
zabawy z zawieszonymi zabawkami 2: Siedzące miejsce do zabawy. 3: 
Pozwala dziecku wesprzeć się samodzielnie podczas zabawy dzięki 
zamontowanej szerokiej poprzeczce. 4: Stolik do zabawy zamienia się 
w blat, dzięki czemu dzieci mogą usiąść i rysować. 5: Sztaluga - blat 
może być ustawiony pod kątem. Zawiera 12 punktowy nastawny i 
zamykający mechanizm. 

45. Puszki dźwiękowe Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne 
tony dźwięków. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary puszek o 
identycznym brzmieniu. • podstawa o wym. 30 x 16 x 2 cm • 8 szt. 
puszek o wym. 6 x 6 x 4 cm

46. Piramidka z kółek. Układanka z ciekawymi efektami wizualnymi. 5 
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plastkowych kółeczek do układania w piramidkę. W jednym kółeczku 
znajdują się różnokolorowe koraliki wirujące na metalizowanej 
powierzchni, która zachwyca maluszka efektami świetlnymi. • wys. 20 
cm

47. Pierwsze klocki malucha -Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-
manualną, pokonując kolejne poziomy trudności. 10 klocków o różnych
kształtach zachęci malucha do zabawy. Klocki można wykładać do 
pojemnika przez odpowiednie otwory, a sukces sprawi dziecku 
ogromną radość. • wym. 14 x 14 x 21 cm

48. Ślimak smakosz klocków -Doskonałe połączenie zabawki i pudełka na 
klocki. W zestawie jest 10 klocków, które można wkładać do otworów 
o różnych kształtach, schować do muszli ślimaka lub układać w wieżę. 
Ślimak odtwarza dźwięki i uczy rozpoznawania kształtów.

49. Aktywne klocki - Zestaw 3 klocków z literkami, dźwiękami i ruchomymi 
elementami, które zachęcają do zabaw i rozwijają dziecko manualnie • 
wym. klocka 7 x 7 x 7 cm

50. Okrągłe kubeczki do układania. Rozwija zdolności manualne dziecka. Z 
10 kubeczków-foremek można ułożyć wieżę lub kolorowe kule. 
Kubeczki różnią się kolorem i wielkością, dzięki czemu dziecko uczy się 
rozpoznawać różnicę miedzy nimi. W komplecie kuleczka z 
dzwoneczkiem, do postawienia na szczycie wieży. • wys. wieży 21 cm 

51. Miękka żyrafa. Tola Estetycznie wykonana kolorowa zabawka, która 
pozwala ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową oraz daje wiele 
radości maluchowi. Wykonana jest z tkaniny miękkiej w dotyku, która 
kryje folię wydającą charakterystyczny szelest, przykuwający uwagę 
każdego dziecka. • wym. 24 x 19 cm

52. Centrum zabaw i rozwoju aktywności -Ten kącik zabaw oferuje 
niekończące się możliwości aktywności dla dzieci. Różnorodne zabawki 
wpływają pozytywnie na rozwój zdolności motorycznych i 
poznawczych u maluchów, które pokochają stymulujące kolory, 
kształty i faktury. Można łatwo przekształcić go z zamkniętego w 
otwarty, dwustronny kącik. Zawiera m. in. sorter, ruchomy teleskop, 
otwierane okno i drzwiczki, lusterko, pianino, zjeżdżalnię dla kuleczek. 
Dodatkowo w domku znajduje się zdejmowany panel interaktywny 
(obracająca się piłeczka, bezpieczne lusterko, ruchome, klikające i 
barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi 
od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 
ustawienia natężenia dźwięku)• wym. otwartego kącika 128 x 65 x 63,5
cm • wym. zamkniętego kącika  84,5 x 65 x 63,5 cm 

53. Garnuszek na klocuszek -Łączy najlepsze cechy zabawek manualnych i 
rozwija zdolność myślenia, uczy między innymi liczb i rozpoznawania 
kształtów. Interaktywna zabawka, której celem jest nauka przez 
zabawę, potraf zająć malucha na długo. Dziecko wkłada do 
odpowiednich otworów klocki, a garnuszek w nagrodę śmieje się i 
mówi, jakie mają kształty i jakie znajdują się na nich cyfry. Zabawka 
rozpoznaje moment, gdy dziecko wkłada do wnętrza rączkę lub klocki. 
Gra wesołe piosenki i może porozumiewać się z dzieckiem po polsku. 
W komplecie znajduje się garnuszek, pokrywka i 5 klocków w różnych 
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kształtach. • wym. garnuszka 15 x 9 x 13 cm • wym. klocuszków 7 x 5,5 
cm

54. Pociąg kształtów -Zabawki w jasnych kolorach, wydające dźwięki i 
poruszające się przyciągają wyobraźnię najmłodszych. Taki właśnie jest
ten sorter. Można bawić się zarówno pojedynczymi wagonikami, jak i 
całym pociągiem. Ciuchcia naśladuje dźwięk pociągu, pierwszy wagonik
wiezie kubeczki do nakładania, a drugi- sorter z kształtami • wym. 45 x 
18 x 15 cm

55. Szczeniaczek uczniaczek -Gdy dziecko naciska zabawkę w 
odpowiednich miejscach, słyszy piosenki, zdania i słowa, które 
pozwalają zapamiętać ważne informacje, a nauka sama wchodzi do 
głowy. Po przełączeniu zabawki w tryb zabawy dziecko może bawić się 
i śpiewać razem z pieskiem. Szczeniaczek odtwarza łącznie 10 
piosenek, które również pomagają nauczyć się alfabetu, kolorów, 
liczenia i nazw części ciała. Zabawy i piosenki są w polskich wersjach. 
Podświetlane serduszko pieska pulsuje w rytm muzyki • wys. ok. 30 cm

56. Mały architekt Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i 
kolorach. Zapakowane w wygodną torbę zapinaną na ekspres. Klocki 
rozwijają i ćwiczą motorykę rąk. • 26 szt. • wym. 39 x 27 x 6 cm • wym.
el od 6 x 6 x 6 cm do 12 x 6 x 6 cm 

57. Aktywny domek - kącik zabaw oferuje niekończące się możliwości 
aktywności dla dzieci. Różnorodne zabawki wpływają pozytywnie na 
rozwój zdolności motorycznych i poznawczych u maluchów, które 
pokochają stymulujące kolory, kształty i faktury. Można łatwo 
przekształcić go z zamkniętego w otwarty, dwustronny kącik. Zawiera 
m. in. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i drzwiczki, telefon, 
zjeżdżalnię dla kuleczek. Telefon z dwoma poziomami głośności , po 
naciśnięciu przycisk u podaje nazwy liczb w trzech językach: 
angielskim, hiszpańskim i francuskim. • wym. otwartego kącika 128 x 
65 x 63,5 cm • wym. zamkniętego kącika 84,5 x 65 x 63,5 cm 

58. Poduszka motylek.Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych 
kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych- 2 szt.

59. Poduszka gwiazda.Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych 
kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych

60. Poduszka serce czerwone. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych
kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych. 

61. Poduszka kwiatek. Miłe w dotyku, miękkie poduszki w pięknych 
kolorach i wielu kształtach do wyboru. Doskonałe do kącików zabaw i 
relaksacyjnych – 4 szt. różne kolory.

62. Worek na zabawki. Pojemny worek na zabawki, maskotki, itp., 
wykonany z wytrzymałej tkaniny, z kolorową aplikacją lwa. Po obu 
stronach znajdują się wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie 
worka.

63. Uśmiechnięte miękkie piłeczki. Pokryta tkaniną PCV. • różne wzory, śr. 
10 cm – 3 szt.
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64. Piłeczki z wypustkami - śr. 12 cm -6 szt.
65. Piłeczki z buźkami. Piłeczki przedstawiające różne emocje - śr. 15 cm - 

12 szt. 
66. Piłka ażurowa z dzwoneczkiem. Piłka z dzwoneczkiem ukryta w gąszczu

piankowych obręczy zachęci dzieci do zabawy i raczkowania. 
67. Piłka ażurowa. Młodsze dzieci mają czasem problemy z łapaniem piłki, 

gry zręcznościowe z jej udziałem mogą sprawiać im trudność. Dzięki 
lekkiej ażurowej piłce, którą łatwo chwytać mogą oswoić się z jej 
kształtem, a piękne kolory dodatkowo zachęcą do zabawy.

68. Baza lotnicza. Dwupoziomowa baza lotnicza odwzorowujaca 
prawdziwe lotnisko. Zaopatrzona w sześć pojazdów lotniczych, dwa 
pasy dla startujących i lądujących samolotów oraz holownik 
odprowadzający samoloty do bazy. Na poziomie 1. znajduje się 
stanowisko dla lądujących helikopterów. Zestaw dostarczy mnóstwo 
radości dla młodych pilotów. Do zestawu dołączono naklejki 
tematyczne. • wym. 94 x 88 x 17 cm • dł. toru 3,8 m • 6 pojazdów o dł. 
ok. 10 cm 

69. Trasa z mostem 4,5 m. Zabawka ma prostą konstrukcję i delikatne 
pastelowe barwy. Zastosowany system połączeń pozwala na 
przenoszenie złożonej trasy bez konieczności jej demontażu. W 
zestawie naklejki oraz pojazdy. - wym. po złożeniu 77 x 127 cm • dł. 
toru 4,5 m (85,90) 

70. Policja -Elementy zabawki mają specjalną kolorystykę, a samochody i 
naklejki ułatwiają dzieciom zapamiętanie ważnego numeru 
alarmowego 112. Dzięki zastosowanym oznaczeniom dzieci poznają 
również zasady ruchu drogowego. W zestawie 3 autka. Całość 
wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Elementy nie 
mają ostrych krawędzi, są trwale i stabilnie połączone, a ścianki są 
wytrzymałe na nacisk i nie łamią się. • tor o dł. 3,8 m • wym. 115 x 55 
cm 

71. Pojazdy w wiaderku mini - Kolekcja różnych pojazdów, którymi chłopcy
uwielbiają się bawić. Sprzedawane w poręcznym wiaderku. • 20 szt. o 
wym. od 4 x 9 cm do 11 x 5 cm • wym. wiaderka 22 x 22 x 16 cm

72. Formuła 1 
73. Helikopter policyjny  
74. Auto z muzyką i światłem -Kolorowy samochodzik wyposażony w linkę 

do ciągnięcia. W miejscu szyb bocznych ma specjalne otwory do 
dopasowywania kształtów załączonych klocków. Poprawne 
dopasowanie jest nagradzane dźwiękiem. Świecące przyciski służą do 
włączanie dźwięków.

75. Auto policyjne -2 fgurki 
76. Auto medyczne. -2 fgurki w komplecie
77. Autko edukacyjne.Autko z klockami do wkładania na naczepę. • 2 

fgurki • 3 klocki w kształcie fgur geometrycznych
78. Śmieciarka z ruchomą naczepą 
79. Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego
80. Kolorowa wywrotka wykonana z tworzywa sztucznego
81. Wywrotka farmer. Wywrotka posiada otwierany kiper oraz wygodny 
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uchwyt. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
odpornego na warunki atmosferyczne(możliwa zabawa na zwnętrz). • 
dł. 55 cm

82. Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz 
otwieraną tylną klapę. 

83. Traktor gigant. Masywny, duży traktor o udźwigu 100 kg. • dł. 60 cm
84. Koń na biegunach. Posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania 

uchwyty. Zabawka nie wymaga montażu.• maksymalne obciążenie 23 
kg – 2 szt.

85. Motocykl policyjny- bujak.Wydaje prawdziwe dźwięki silnika, które 
włączają się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i stają się 
donośniejsze w miarę bujania. Motocykl zawiera także dźwięki 
policyjnej syreny oraz światła • maksymalne obciążenie 23 kg

86. Konik, który pełni funkcję bujaka, odpychacza i można go ciągnąć. 
Wydaje dźwięki.

87. Wałki - zestaw  drewnianych wałeczków z bajecznie kolorowymi 
wypełnieniami (dzwoneczki, drewniane koraliki lub kryształki), które 
wydają różne dźwięki podczas zabawy nimi. Zachęca dzieci do 
potrząsania nimi, obracania i obserwowania ich wnętrza. • 3 szt. 

88. Miękkie klocki transparentne. Zestaw kolorowych klocków 
wykonanych z elastycznego, wytrzymałego tworzywa sztucznego. 
Można myć je w zmywarce. • 24 szt.

89. Drewniane klocki - kolorowe kształty. Zestaw 50 klocków o różnych 
kształtach. Są idealną zabawką dla malucha, a przede wszystkim są 
bardzo bezpieczne.• materiałowy woreczek w komplecie • wym. elem.

90. Wózek ogrodnika. Wózek ogrodnika z pojemnikiem nadaje się do 
wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Zestaw zawiera: wózek na 
kółkach, wiaderko z sitkiem, grabie, łopatkę, foremkę, konewkę oraz 
jeden element zmienny.

91. Łopatka do piasku krótka. Łopatka z mocnym, metalowym trzonkiem. 
Szufa i rączka wykonana z najwyższej jakości tworzywa sztucznego

92. Wiaderko Plastkowe wiaderko do zabaw z piaskiem. • różne kolory, 
sprzedawane losowo.

93. Komplet do piasku - akwarium 7 el. 7-elementowy zestaw, w skład 
którego wchodzą: przezroczyste, kwadratowe wiaderko o pojemności 
2 l, które na całym obwodzie ozdobione jest naklejką IML, sitko, 
łopatka, grabki, dwie foremki oraz konewka. Naklejka IML jest trwale 
złączona z wiadrem, bez możliwości przypadkowego zerwania lub 
odklejenia pod wpływem wody lub temperatury.• łopatka • grabki• 
foremka • konewka

94. Spychacz – rączka.Z przodu pojazdu znajduje się łyżka ładująca, która 
idealnie nadaje się do nabierania piasku podczas zabawy. Z tyłu 
znajduje się wygodny uchwyt, za który dziecko może złapać i pchać 
jeździk. Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczną zabawę najmłodszym
operatorom pojazdów budowlanych.

95. Foremka – Piramida. Kolorowe foremki
96. Foremka – Panteon. 
97. Jeździk – quad.Maksymalne obciążenie 50 kg (229,90zł) 
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98. Jeździk Bobby.Zabawa z jeżdzikiem wspomaga rozwój bioder oraz 
szkoli sprawność ruchową dzieci.

99. Samochód policyjny .Samochód wyposażony w wygodny fotelik z 
wysokim oparciem, półkę do przewożenia napoju i zabawek w tylnej 
części, otwierane drzwiczki zamykane na zasuwkę, kierownicę z 
klaksonem, ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od 
wlewu paliwa. Pojazd może być wprawiany w ruch za pomocą nóg 
dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk 
porusza się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 
360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu samochód może być 
też popychany jak wózek przez osobę dorosłą. • maksymalne 
obciążenie 23 kg. Klasyczny napędzany nóżkami dziecka radiowóz

100. Samochód Księżniczki .Samochód wyposażony w wygodny fotelik z 
wysokim oparciem, półkę do przewożenia napoju i zabawek w tylnej 
części, otwierane drzwiczki zamykane na zasuwkę, kierownicę z 
klaksonem, ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od 
wlewu paliwa. Pojazd może być wprawiany w ruch za pomocą nóg 
dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk 
porusza się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka obracają się o 
360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu samochód może być 
też popychany jak wózek przez osobę dorosłą. maksymalne obciążenie 
23 kg.

6. Zestaw
książeczek do

kącika
czytelniczego

Seria książeczek tematycznych poruszających następujące zagadnienia i 
tematy: 
1. Alergia 
2. bałagan 
3. Biwak 
4. Boże Narodzenie 
5. Dentysta 
6. Dziadkowie 
7. Gotowanie 
8. Kolega z innego kraju/kontynentu 
9. Mama/Tata w pracy 
10. Nowy braciszek/siostrzyczka 
11. Pieniądze 
12. Podróż 
13. Przyjaciel
14.  Słodycze 
15. Taniec 
16. Telefon 
17. Telewizja
18. Zoo 
19. Zwierzęta

Każdy temat musi zawierać minimum 1 książeczkę. Książeczki muszą 
posiadać min. 20 stron i odpowiadać formatowi min. 21 x 25 cm.  Okładka 
musi być twarda. 
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7. Zestaw do 
zabaw 
ruchowych 
(typu piłki, 
chusty,kręgle

1. Piłka 30 cm
2. Piłka 45 cm 
3. Piłka 55 cm
4. Piłka 65 cm
5. Piłka 75 cm
6. Chusta 3,5m
7. Spodek „Mini top”- Zachęca maluchy do skakania, huśtania się, 

obracania i uczy zachowania równowagi – 2 szt.
8. Poduszka do spodka „Mini Top”- 2 szt.
9. Przyrząd do balansowania, deska do balansowania – 2 szt.
10. Pełzak-
11. Kamienie rzeczne- Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z 

tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie
12. Duże kamienie- imitujące prawdziwe kamienie
13. Sensoryczne kwadraty
14. Piankowy domek - Piankowa konstrukcja w kształcie domku tworzy 

wspaniały i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych.
15. Fakturowe dłonie 
16. Fakturowe stopy
17. Ślady z fakturą – stopy
18. Ślady z fakturą – ręce
19. Strzałki - 6 szt
20. Aktywne ringo
21. Wygi - tuba dźwiękowa
22. Obręcze 50 cm - 4 szt.
23. Pachołki małe 10 szt
24. Kręgle
25. Piankowa wyspa malucha - Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do 

utrzymania w czystości. Elementy tworzą tor przeszkód dla maluchów, 
które zaczynają ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację ruchową-

26. Dyski z fakturami - Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków 
wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne 
faktury i kolory. Zabawa dyskami ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność
opisywania wrażeń dotykowych, może służyć do masażu stóp i dłoni, a 
także do gier zespołowych- 2 szt.

27. Zestaw klocków - Bezpieczne dla dziecka i trwałe klocki, stworzone w 
taki sposób, by rozwijały jego wyobraźnię oraz zdolności manualne, 
logiczne i społeczne. Pierwsze gry z klockami rozpoczynają się od 
eksperymentowania (rzucania, toczenia, dotykania), potem są one 
wykorzystywane do budowy, a następnie służą jako materiał do 
stworzenia gier fabularnych

Szczegółowy wykaz zestawów został sporządzony w oparciu o zabawki i materiały dostępne 
na stronach www. różnych producentów. Nazwa towaru zaproponowana przez Wykonawcę 
w ofercie nie musi dokładnie odpowiadać nazwie zastosowanej przez Zamawiającego, gdyż 
może być ona specyfczna dla danego producenta. Ważne, aby zabawka/artykuł był/była 
tego samego rodzaju / spełniała tę samą funkcję. 
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W przypadku niektórych towarów zostały podane wielkości (wysokość, szerokość, 
maksymalne obciążenie). Zaproponowane przez Wykonawcę zabawki i artykuły nie muszą 
dokładnie (co do cm) odpowiadać tym wielkościom. Celem podania wymiarów była skala 
wielkości danej zabawki/materiału edukacyjnego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny bruto
oraz kompleksowości oferty (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty, które 
zawierają wszystkie 7 kategorii wskazanych przez Zamawiającego – oczywiście pod 
warunkiem nie przekroczenia ceny jakie Zamawiający przeznaczył na zakup).

Termin realizacji zamówienia: do 19.02.2018 r. 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Koliber , tel. 509 583 663, e-mail: kontakt@lenkowo.pl

Oferty należy składa na adres: kontakt@lenkowo.pl
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