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Załącznik nr1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa 

Stoły do Sali - ilość 6 szt  

Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Blat laminowany w 

odcieniu jasnego klonu, wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna 

lakierowanego z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość, wkręcane na śrubę 

wewnętrzną. 

Stoły z przeznaczeniem dla dzieci od 1-go do 3-go roku o wysokości ok.40, 46 cm 

Rozmiar blatu ok. 120 x 75 cm z zaokrąglonymi narożnikami  

Przy jednym stole swobodnie powinno zmieścić się 8 dzieci. 

Stół powinien spełniać wymagania zawarte w normach:  PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-

2:2007, PN-F-06009:2001. 

Krzesła do Sali - ilość 48szt  

Krzesła z oparciem powinny być wykonane z naturalnej sklejki liściastej. Wszystkie elementy 

mebla pokryte powinny być lakierami wodnymi - kolor jasny klon z siedziskiem  w kolorze jasnego 

klonu lub koloru białego, wysokość siedziska ok. 22cm 

Krzesełka powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 

1729-2:2012 

Stoły do jadalni - ilość 2 szt (680zł)  

Konstrukcja stołu z laminowanej płyty wiórowej w kolorze jasnego klonu. Blat laminowany w 

odcieniu jasnego klonu, wykończony obrzeżem PCV. 4 okrągłe nogi wykonane z drewna 

lakierowanego z dokręcanymi końcówkami regulującymi wysokość, nogi wkręcane na śrubę 

wewnętrzną. 

Stoły z przeznaczeniem dla dzieci od 1-go do 3-go roku o wysokość ok. 46, 52 cm 

Rozmiar blatu ok. 120 x 150 cm z zaokrąglonymi narożnikami  

Przy jednym stole swobodnie powinno zmieścić się 10 dzieci. 

Stół powinien spełniać wymagania zawarte w normach:  PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, 

PN-F-06009:2001. 

Krzesła do jadalni - ilość 30szt  

Krzesełka z oparciem powinny być wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o 

zaokrąglonym/profilowanym kształcie oparcia. Siedzisko na wysokości ok. 26cm, przeznaczone dla 

dzieci o wzroście 93-116. Krzesła powinny być wykonane ze sklejki płaskiej o gr. minimum 6 mm. 

Stelaż wykonany z rury okrągłej w kolorze szarym o śr. ok. 18 mm. 

Krzesła powinny mieć możliwość stawiania jedno na drugie. 

Krzesełka powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 

1729-2:2012. 

Leżaczek z akcesoriami - łóżeczko - ilość 48 szt   

- Łóżeczko powinno być zrobione ze stalowych rurek, połączone w rogach elementami z tworzywa, 

pełniące funkcję nóżek z zaokrąglonymi brzegami, połączone zakrytymi  śrubami. Tkanina 

wierzchnia z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki.  

Wymiary: ok 133x57x15cm  

- Pokrowiec na łóżeczka - ilość 3szt. Pokrowiec powinien być wykonany z tkaniny PCV, 

pozwalający pomieścić 20 łóżeczek, zapinany na suwaki 

- Wózek do składania i przemieszczania łóżeczek - ilość 3szt. Wymiarami dostosowany do łóżeczek. 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) 
 

 
                               Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze ‘’Wrota Biznesu”                                                        

ul. Nowy Świat 14/14                                                          
15-453 Białystok                                                                  
www.wrotabiznesu.com.                                               

 

 

Krzesełka do karmienia - ilość 10szt  

Krzesełko powinno być wyposażone w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, regulowaną, odczepianą 

tackę ze zdejmowanym blatem.,  

Cechy jakie powinno spełniać krzesełko: 

Krzesełko do karmienia powinno być wykonane w stylu skandynawskim, z wygodnym siedziskiem 

wykonane z materiału o zmywalnej powłoce. Regulowana i odczepiana tacka ze zdejmowanym 

blatem, którą można po posiłku umyć w zmywarce w temperaturze do 60°C. Odczepiany podnóżek, 

Krzesełko powinno być łatwe do czyszczenia.  

Stabilne nóżki wykonane z drewna z podkładkami antypoślizgowymi 

Krzesełko powinno być łatwe do złożenia i przechowywania. Pokrowiec z ekoskóry 

Powinno być przeznaczone dla wieku od 6 m do 5 lat 

Krzesełko powinno być wyprodukowane zgodnie z wymogami europejskiej normy bezpieczeństwa 

EN 14988 

Wymiary: rozstaw nóżek ok. 65cm x 58cm, wysokość ok. 97cm. 

Komplet naczyń i sztućców 

Pojedynczy zestaw naczyń z melaminy w kolorze zielonym powinien zawierać: talerz głęboki, 

płytki duży, płytki mały, miseczka mała deserowa, kubek, sztućce z przeznaczeniem dla dzieci 

poniżej 3 roku życia - łyżka, widelec, nóż, metalowe i plastikową rączką 

Ilość zestawów - 48 

Zestaw - Przewijak + pojemniki + materac - ilość 2 zestawy 

Przewijak z bortami zabezpieczającymi  

Przewijak z miejscem na plastikowe pojemniki. Przewijak wykonany z płyty laminowanej w tonacji 

brzozy, z obrzeżem PCV o grubości 2 mm. O przybliżonych wymiarach: 104 cm x 75 cm x 87 cm, 

burty zabezpieczające o wys. 25 cm 

Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego w białym kolorze, pasujące do przewijaka. 

Powinny być dostarczone wraz z prowadnicami.  

1. pojemnik o wymiarach ok. - 31cm x 43cm x 7,5cm - ilość 24szt 

2. pojemnik o wymiarach ok. - 31cm  x 43cm x 15 cm - ilość 12szt 

Materac pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Dopasowany do przewijaka 

na pojemniki,  wraz z osłonkami na borty zabezpieczające.  

Przewijak ścienny- ilość 3 szt 

Przewijak ścienny kolor biały wraz z miękkim przewijakiem. Powinien być łatwy w czyszczeniu. 

Max. obciążenie: 15 kg. Przybliżone wymiary przewijaka miękkiego: 75 x 60 cm 

Kolor biały, korpus: sklejka drewniana, materiał wierzchni: drewno 

Kosz na pieluchy - ilość 2 szt  

Kosz na pieluchy powinien być łatwy w użyciu, przyjazny środowisku. Wyposażony w duży, 

wygodny otwór o średnicy 13,5 cm. Posiadający klapę znajdującą się w jego dolnej części do 

opróżniania kosza.  

• biało-niebieski lub biało-srebrny 

• wymiary ok.: 34 x 46 x 92 cm 

Zabezpieczenia: 

1. zabezpieczenia drzwi - 3szt 

2. zabezpieczenia mebli - 10szt 

3. zabezpieczenia gniazdek podwójnych - 15szt 

Bramki zabezpieczające - 3 szt  

Cechy charakterystyczne: bramka drewniana z metalowymi elementami, możliwość montażu 

wewnątrz i na zewnątrz futryny, dopasowanie do przejść o szerokości od 69 cm do 106,5 cm, bez 

progów, 2-stopniowy mechanizm zabezpieczający przed otwarciem, powinna być łatwa w 

otwieraniu i zamykaniu, drzwiczki otwierane w obie strony,  
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drewno zabezpieczono środkami nietoksycznymi, wykonana z drewna, odpowiednia dla dzieci 

poniżej 24 miesięcy, spełniająca normę europejską EN 1930:2011, 2 lata gwarancji 

Tablica sucho-ścieralna - ilość 2 szt 

Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna. Aluminiowa rama. Rynienka na pisaki. 

wym. tablicy ok. 180 x 100 cm, dodatkowo zestaw 4 markerów do tablic suchościeralnych + gąbka 

Zestaw zabawek do 3 Sal dziecięcych 

Wszystkie zabawki powinny być przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia, wykonane z 

wysokiej jakości materiałów, solidne, bezpieczne, atestowane. Wszystkie zabawki powinny być w 

żywych kolorach, zróżnicowane, nie powtarzające się. Zestaw powinien zawierać co najmniej: 

3 x Drewniany domek - 30 elementów, 

Zabawka powinna składać się z drewnianego farmerskiego domku wraz z różnego rodzaju 

zwierzętami i akcesoriami. Wszystkie elementy i figurki zwierząt gospodarskich i akcesoria 

powinny być drewniane i bezpieczne dla dziecka. Domek powinien mieć ruchome elementy np. 

drzwi, dach, ściany. W zestawie powinno być minimum: 30 elementów 

Wymiary:  minimum 33 x 25 x 28 cm 

3 x Drewniane figurki zwierząt do domku - 14 elementów, 

Zestaw powinien zawierać drewniane figurki hodowlanych zwierzątek różnego rodzaju. W 

zestawie powinno znajdować się minimum 14 różnych elementów tj.: kilka rodzajów zwierząt 

hodowlanych i ew. roślin np. drzewa. Figurki powinny mieć opływowe kształty i być wykonane 

z bezpiecznych materiałów. 

Wymiary: wysokość zwierzątek od minimum 2,5cm wzwyż 

3 x Drewniany zestaw - wózek z kołyską i pościelą dla lalek, 

Zestaw dla lalek powinien zawierać: wózek, kołyskę oraz pościel. Zestaw powinien być 

wykonany z wysokiej jakości drewna, trwały. Zestaw powinien być bezpieczny dla dzieci, 

produkowany z normą PN-EN 71-8 

Wymiary: wymiary wózka: wysokość od podłoża do rączki około 46 cm, wysokość  około 30 

cm, szerokość około 22 cm, długość  około 46 cm. Wymiary kołyski: wysokość około 34 cm, 

szerokość około: 35 cm, długość minimum  54cm 

3 x Drewniany wózek spacerowy dla lalek, 

Wózek powinien być wykonany z drewna z kółkami posiadającego gumowe opaski, które 

zapobiegają ślizganiu się kół i są przeznaczone do wszystkich powierzchni,. Wózek powinien 

być przystosowany do korzystania z niego na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Rączka wózka 

powinna być umieszczona na wysokości ułatwiającej pchanie wózka. 

Wymiary: długość około 45cm, wysokość minimum 50 cm, szerokość  minimum 32 cm 

9 x Lalki bobas, 

Lalka  powinna być wykonana z materiału: tułów, zaś głowa, rączki i nogi powinny być 

wykonane w tworzywa. Materiał powinien być miękki i przyjemny. Lalka powinna zawierać 

funkcje dźwiękowe  po naciśnięciu w odpowiednie miejsce. Dźwięki jakie powinna wydawać 

to kołysanki, piosenki i zwroty. Lalka powinna być certyfikowana i zasilana na baterie. 

Elementami niezbędnymi powinny być : ubranko dla lalki i butelka. 

Wymiary: wysokość lalki minimum 45 cm 

3 x Lalka szmaciana - 50cm, 

Lalka powinna być w całości materiałowa z bezpiecznych i miłych materiałów z certyfikatem i 

oznaczeniem CE. Lalka powinna mieć minimum 50 cm wysokości i być wykonana z materiałów 

bezpiecznych pod względem palności i toksyczności. 

Wymiary: wysokość minimum 50 cm 

6 x Miękka lalka - 20cm 

Lalka powinna być w całości materiałowa z bezpiecznych i miłych materiałów z certyfikatem i 

oznaczeniem CE. 
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3 x Duży garaż z autami, 

Garaż z autami jako zestaw powinien zawierać garaż z bramami wjazdowymi, które są 

otwierane i zamykane oraz 3 różne auta ratunkowe. Materiał, z którego powinien zostać 

wykonany garaż i wszystkie elementy to drewno. Zestaw powinien być bezpieczny i odporny 

na uszkodzenia oraz posiadać certyfikat CE. 

Wymiary: minimum 14cm x 25 cm x 15 cm 

3 x Piętrowy parking z autami z lądowiskiem dla helikopterów, 

Piętrowy parking powinien być wykonany z drewna, posiadać 3 piętra na których znajdują się 

garaże, ruchomą windę, lądowisko dla helikopterów i dużą ilością miejsc parkingowych. 

Komplet piętrowego parkingu powinien zawierać także dodatkowe elementy: samochodzik, 

warsztat samochodowy, drewnianego ludzika oraz stację paliw. Zabawka powinna cechować się 

dużą trwałością oraz odpornością na zabrudzenia i odbarwienia. Wszystkie zastosowane 

materiały powinny być bezpieczne i nietoksyczne. 

Wymiary:  minimum 45 x 50 x 34 cm 

6 x Samochodziki drewniane, 

Samochodzik powinien być wykonany w całości z trwałego drewna, pokryty nietoksyczną i 

bezpieczną farbą. 

6 x Samochodziki drewniane z dziurką, uchwytem, 

Samochodzik powinien być wykonany w całości z trwałego drewna, pokryty nietoksyczną i 

bezpieczną farbą. 

3 x Traktor farmerski z akcesoriami, 

Zestaw powinien zawierać traktor farmerski z przyczepą i zwierzętami. Zestaw powinien 

posiadać minimum 5 figurek różnych zwierząt, które wydają odpowiadające im odgłosy oraz 

traktor, który powinien  posiadać efekty dźwiękowe i świetlne. Każdy element powinien być 

wykonany z wysokiej jakości bezpiecznych materiałów z certyfikatem CE. 

3 x Odkrywczy domek, 

Domek powinien być wykonany  z bezpiecznych, trwałych i nietoksycznych materiałów. 

Zabawka ta powinna posiadać efekty świetlne oraz dźwiękowe w wielu miejscach. Domek 

powinien być wyposażony w elementy, które znajdują się w rzeczywistym domu. Elementy te 

powinny również posiadać efekty dźwiękowe i świetlne odzwierciedlające odgłosy np. 

sprzętów domowych. W domku powinny znajdywać się oddzielne pomieszczenia, meble i 

sprzęty oraz minimum dwie ruchome postacie. 

3 x Interaktywna Zabawka 

Interaktywna zabawka powinna składać się z łodzi oraz minimum 9 elementów zwierząt. 

Zabawka powinna posiadać efekty dźwiękowe a także kółka dzięki którym łódź będzie w stanie 

poruszać się po podłożu. Zabawka powinna być zasilana bateriami. Całość powinna być 

wykonana z trwałych i bezpiecznych materiałów. 

3 x Drewniana wywrotka 

Wywrotka powinna być wykonana z drewna, posiadać ruchomą naczepę i minimum 2 ludziki. 

Koła wywrotki powinny być wykonane z domieszką gumy i być ruchome. Wywrotka powinna 

posiadać owalne brzegi  i posiadać certyfikat CE. 

Wymiary: minimum 22cm x 12 cm x 11 cm 

3 x Klocki konstrukcyjne - zestaw 

Klocki powinny być wykonane z bezpiecznych, nietoksycznych materiałów z certyfikatem 

bezpieczeństwa CE. Zestaw klocków powinien składać się z minimum 47 elementów o 

różnorodnej kolorystyce i fakturze przypominającej kostkę-wafel. Podstawowymi elementami 

klocków powinny być kwadraty, każdy z nich posiadać powinien owalne krawędzie. 

3 x Klocki typu cegły - zestaw 

Klocki powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości z atestami. Zestaw powinien 
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składać się z minimum 33 elementów z minimalnie 3 różnymi rodzajami kształtów o 

różnorodnych kolorach. Klocki powinny mieć gładką powierzchnie i owalne krawędzie, 

cechować się dużą odpornością na uszkodzenia, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 

Wymiary: najmniejsze klocki: minimum: 9,5cm x 15 cm, 15 cm 

3 x Klocki typu gofry - zestaw kolorowych klocków 48szt 

3 x Klocki drewniane - zestaw 180szt klocków, wykonane z wysokiej jakości drewna, 

różnokolorowe, różnej wielkości i różnych kształtach 

3 x Stolik interaktywny, wymiary ok. 46 × 14 × 40,7 cm, w języku polskim, wykonany z 

wysokiej jakości materiałów, nietoksycznych. Powinien zawierać wiele zabawnych elementów 

świetlnych i dźwiękowych, minimum 100 piosenek, melodii i komunikatów, przedstawiać 

domek, sklepik, zoo i gospodarstwo itp. 

3 x Pianinko - interaktywna zabawka ze zwierzątkami, konikiem, pieskiem, słonikiem i misiem 

3 x Piesek na smyczy 

Wykonany powinien być z mięciutkiego pluszu jest bardzo przyjemny w dotyku, spaceruje, 

biega i wykonuje sztuczki, jak prawdziwy pies, nie wymaga baterii. W zestawie piesek i smycz. 

3 x Wybijanka  

zawartość zestawu: deseczka, 6 kołków, młoteczek, wymiary ok. 20,5 x 12 x 31 cm 

6 x układanki drewniane - puzzle zróżnicowane 

3 x  Mała tęcza motoryczna, drewniana zabawka składająca się z minimum 5 nakładek w 5 

kolorach - Wymiary zabawki drewnianej ok. 16 x 9 x 3 cm 

3 x Magnetyczna wieża w kształcie zwierzątka, powinna składać się z 6 magnetycznych 

klocków do układania/ sortowania, w różnej wielkości z możliwością ułożenia od największej 

do najmniejszej. 

3 x Drewniane kanapki - drewniany zestaw do przygotowywania kanapek, składający się z 

minimum 35 elementów 

6 x Drewniane pchanki - drewniany pchacz na kiju, 6 różnych zabawek w kształcie zwierzątek 

3 x Wyrzutnia piłek w kształcie zwierzątka np. żółwika w żywych kolorach, ze zjeżdżalnią, 

wyrzutnią i piłeczką w komplecie 

3 x Łowienie rybek - drewniana gra zręcznościowa - kolorowe wędkowanie z minimum 12 

elementów 

3 x Generator baniek - Generator do puszczania baniek mydlanych, elektryczny wraz z płynem 

do baniek mydlanych o pojemności minimum 125 ml. 

1 x Mata - mata gimnastyczna dla niemowlęcia, z efektami dźwiękowymi oraz różnorodnymi 

zabawkami zawieszonymi na łuku, lusterkiem, zwierzątkami, pianinkiem itp. 

3 x Zestaw Piłek piankowych - piłki powinny być zróżnicowane kolorystycznie i rozmiarowo, 

bezpieczne w użytkowaniu wewnątrz i zewnątrz, minimum 5 sztuk. 

3 x Zestaw piłek jeże - zróżnicowane kolorystycznie piłki z wypustkami, ok. 6 cm średnicy, 

minimum 3 na 1 zestaw 

3 x Piłka materiałowa – miękka piłka z przyjemnego materiału w środku z miękkim 

wypełnieniem, zróżnicowana kolorystycznie, minimum 8cm średnicy 

3 x Muzyczna zabawka – zabawka interaktywna w kształcie hipopotama lub innego zwierzątka, 

w formie pianinka  w zestawie z piłeczkami, wyskakującymi z paszczy hipopotama podczas 

grania. 

3 x Kręgle plastikowe – zestaw kręgli dla dzieci, z bezpiecznych i trwałych materiałów 

przeznaczonych dla dzieci, składający się minimum z 10 elementów, w tym dwie piłeczki. 

3 x Wieża – wieża układanka plastikowa składająca się z minimum 6 różnokolorowych i o 

różnej wielkości elementów do układania/sortowania. 

3 x Instrumenty muzyczne – zestaw minimum 3 instrumentów muzycznych dla dzieci, 

bezpiecznych,  wykonanych z wysokiej jakości certyfikowanych materiałów. 
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3 x Tablice magnetyczne – tablica magnetyczna umożliwiająca pisanie magnetycznym 

ołówkiem i usuwanie zawartości za pomocą suwaka. powinna być wykonana z wysokiej jakości 

materiałów, bezpiecznych dla dzieci poniżej 3 roku życia. 

3 x Pociąg edukacyjny ze zwierzątkami - Zabawka interaktywna, z efektami dźwiękowymi, 

świetlnymi. Pociąg powinien posiadać napęd oraz elementy w postaci różnorodnych figurek 

zwierząt. Powinien oferować minimum 40 różnych piosenek, zwrotów, wypowiedzi i 

dźwięków, które dziecko aktywuje podczas naciskania różnych części pociągu.  

3 x Stolik muzyczny – Stolik powinien w całości być wykonany z drewna, zawierający zestaw 

minimum 3 instrumentów bezpiecznych dla małych dzieci. 

Nocnik - ilość 30 szt,  

Wykonane z tworzywa sztucznego, spełniające normy bezpieczeństwa i jakości. 10 w kolorze 

pomarańczowym, 10 w niebieskim i 10 w zielonym. 

Tablice manipulacyjno-sensoryczne - ilość 6szt 

Wszystkie pomoce powinny być wykonane z bezpiecznych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci 

poniżej 3 roku życia, spełniające europejskie normy bezpieczeństwa. 

1. Ściana manipulacyjna - Domek 

Zestaw dwóch ścianek manipulacyjnych wykonanych ze sklejki, z zamocowanymi 

bawełnianymi aplikacjami. Rozwijającymi dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Kolorowa, z różnymi kształtami i fakturami (gładka i 

chropowata), kształty do przesuwania wzdłuż całej ścianki, wiszące kolorowe figury.  Ścianka 

powinna zawierać daszek z pianki, z wyjmowanym okienkiem oraz okno z zasłonkami 

otwieranymi ekspresem i pałeczki do wystukiwania rytmów 

Wymiary: 1 część ok. - 135cm x 119cm; 2 część ok. - 154cm x 102cm  

2. Panel manipulacyjny - Rakieta 

Rakieta powinna być drewniana, składająca się z paneli wyposażonych w labirynt z klockami: 

zegar, liczydło, dzwonek, lustro, tablicę manipulacyjną. 

Wymiary minimalne: 37cm x 35cm x 62cm 

3. Tablica manipulacyjna - Hipopotam 

Tablica powinna być wykonana z drewna w kolorze fioletowym w kształcie hipopotama. Na 

tablicy powinno znajdować się małe liczydło, labirynt magnetyczny oraz sorter kształtów. 

Wymiary minimalne: 91cm x 32cm 

4. Tablica manipulacyjna - Krokodyl 

Tablica powinna być wykonana z drewna w kolorze zielonym w kształcie krokodyla. Panel 

powinien zawierać: szlaczki ścienne, układanki i labirynt przestrzenny. 

Wymiary minimalne: 92cm x 32cm x 6cm 

5. Tablica manipulacyjna 

Tablica powinna posiadać stabilną konstrukcję do przykręcenia na ścianie w każdej pozycji. 

Tablica powinna zawierać zestaw montażowy (kołki, śruby, zaślepki) oraz minimum 18 

elementów, powinna zawierać zamki, pokrętła, suwaki, włączniki, nakrętki, gniazdka, kabelki. 

Wszystkie elementy powinny być atrakcyjne oraz bezpieczne dla dzieci. Tablica powinna 

zawierać m.in.: Brelok - miarka, Bucik z zamkiem i sznurowadłem, Drzwiczki z zamykaniem 

na łańcuch, Dzwonek elektryczny, Gniazdko z wtyczką, Kalkulator z dźwiękiem, Klamka 

okienna, Kółko obrotowe, Minutnik, Taśma z klamerkami, Wiatraczek z włącznikiem, Włącznik 

światła, itp. 

Wymiary minimalne: szerokość 70cm x wysokość 50cm. 

6. Kostka manipulacyjna 

Konstrukcja kostki powinna być wykonana z drewna wysokiej jakości o 6 ścianach bocznych. 

Strony kostki powinny zawierać elementy: alfabet z obrazkami w formie obracanych kostek, 
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drzewko do nauki liczb, obracane płytki postaci z liczbami, płytki do nauki kształtów, barwne 

koło, rolki z obrazkami, obrazki na obracanych wielościanach, plac zabaw  z różnymi atrakcjami. 

Wymiary minimalne: średnica 61 cm; wysokość 53,3 cm 

Suchy basen z piłkami kulkami - ilość 3szt 

Basen powinien być okrągły,  wykonany z elastycznej i zarazem wytrzymałej pianki. Średnica 

basenu powinna wynosić minimum 90cm, wysokość 30cm, i 40cm a ścianki powinny być o 

grubości minimum 5cm. Basen powinien charakteryzować się stabilnym dnem i bokami 

wykonanymi z pianki obszytej materiałem. Pokrowiec materiałowy na zamek powinien być 

zdejmowany, z możliwością prania go w pralce. Materiał powinien być przyjemny i miękki w 

dotyku z przewagą bawełny. W komplecie powinno być około 200 piłeczek  nietoksycznych, 

bezpiecznych dla dzieci o średnicy około 7 cm, przyjemnych i lekkich, z certyfikatem CE. 

1 basen o wymiarach około: 90cm  x 30cm 

2 baseny o wymiarach około: 90cm x 40cm 

 

Kąciki zabaw - ilość 6szt 

1. Zestaw: Warsztat + Skrzynka majsterkowicza  

Zestaw powinien być wykonany z solidnego drewna, pomalowany w żywych kolorach, 

bezpieczną nietoksyczną i trwałą farbą; z przeznaczeniem dla dzieci poniżej 3 roku życia 

powinien spełniać normy bezpieczeństwa. 

− Warsztat z blatem roboczym i ścianką. W zestawie warsztatu powinny znajdywać się: 

nakrętki, śruby, gwoździe, różne elementy do przykręcania, młotek, śrubokręt, klucz, piła, 

minimum 37 elementów. Pożądane wymiary warsztatu: wys. 81cm x szer. 55cm x gł. 28cm 

− Skrzynka powinna zawierać: skrzynkę, młotek, śrubokręt, klucz, 2 drewniane nakrętki, 4 

różne podkładki, 5 drewnianych  śrub 

2. Zestaw: Kuchnia + Zestaw szefa kuchni + Naczynia kuchenne + Warzywa i owoce do 

krojenia w skrzynce 

− Kuchnia powinna być wykonana z solidnych materiałów typu: drewno, MDF, PCV, 

plastiku. Farba, która została pokryta powinna być nietoksyczna i trwała. Powinna zawierać 

elementy tj.: lodówka z zamrażarką, piekarnik, mikrofala, otwierane i zamykane drzwi, 

wyjmowany zlew, półki do przechowywania. Wymiary około: dł. 84cm x szer. 3 cm x wys. 

91cm, wysokość blatu 55 cm 

− Zestaw Szefa kuchni powinien zawierać co najmniej 100 plastikowych, bezpiecznych 

elementów produktów kuchennych tj.: soki, napoje, puszki, owoce, warzywa, słodycze oraz 

konkretne potrawy. 

− Zestaw naczyń kuchennych powinien być wykonany z solidnego drewna z elementami  

metalowymi, powinien zawierać m.in.: garnek, patelnia, talerzyk, sztućce, łyżka, sól itp. 

− Zestaw warzyw i owoców do krojenia w skrzynce powinien zawierać drewniane warzywa 

i owoce na rzepy z możliwością ich krojenia. Ilość warzyw i owoców razem powinna 

wynosić minimum 10 tj.: banan, pomarańcza, jabłko, gruszka, arbuz, marchewka, papryka, 

ogórek, pomidor, cebula. Do zestawu powinna być dołączona deska do krojenia, bezpieczny 

drewniany nożyk, drewniana skrzynka, która mieści wszystkie elementy zestawu. Wymiary 

skrzynki około: 21 x 16 x 6cm 

3. Sklep z akcesoriami + wózek na zakupy 

− Sklep warzywniak powinien być wykonany z drewna, pomalowany bezpiecznymi farbami 

i w pełni wyposażony. Zestaw powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. W 

skład sklepu powinno wchodzić: stragan z markizą, lada, około 6 skrzynek na warzywa i 

owoce, tabliczki na cenę, drewniane warzywa i owoce minimum 15szt, zegar, pudełko z 

kredą, kasę z szufladą, wagę spożywczą, zestaw banknotów i monet, pudełka imitujące 
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produkty spożywcze, torby na zakupy. Minimalne wymiary sklepu: szer 43cm x dł 30cm x 

wys 93cm 

− Wózek na zakupy powinien być drewniany ze stabilnymi gumowymi kółkami do 

użytkowania na różnych powierzchniach. Wymiary około: 60cm x 30 cm 

4. Kącik zabaw opiekunka 

Zestaw powinien być wykonany z trwałego, masywnego, bezpiecznego i atestowanego tworzywa 

nie zawierającego ftalantów. W zestawie kącika zabaw powinny znajdywać się elementy 

przykładowe: przewijak, umywalka z kranem, siedzisko/krzesełko dla lalki, karuzelę ruchomą, 

pralkę z ruchowym pokrętłem i otwieranymi drzwiami, półkę i otwieraną szafkę, pojemniki na inne 

akcesoria i wieszaki na ubrania dla lalek. 

Wymiary około: 95cm x 80cm x 25cm 

5. Wózek do sprzątania z odkurzaczem 

Zestaw powinien być wykonany z solidnego, bezpiecznego materiału. Elementy powinny 

odzwierciedlać rzeczywiste sprzęty do sprzątania, Wózek stanowić powinien element główny 

mieszczący akcesoria typu: wiadro z mopem, szczotkę, zmiotkę z szufelką. W zestaw powinien 

wchodzić odkurzacz. Zarówno wózek jak i odkurzacz powinny mieć solidne koła ułatwiające 

przemieszczanie na różnych powierzchniach. 

Wymiary minimalne: wysokość wózka ok. 58cm, odkurzacz około: 25cm x 17cm x 15 cm 

6. Kącik teatrzyk + pacynki 

Teatrzyk powinien być wolnostojący, wykonany z drewnianych materiałów, przeznaczony do 

przedstawień. Zestaw powinien zawierać okienko do przedstawień oraz kurtynę z tkaniny. 

Konstrukcja powinna być solidna i trwała, elementy malowane powinny być pozbawione substancji 

toksycznych. Wymiary:  około: 80 x 60 x 150 cm, W zestawie powinno znaleźć się również 

minimum: 6 pacynek na palce w kształcie zwierzątek, zestaw 4 pacynek na rękę z bajki o wilku i 3 

świnkach, zestaw 3 pacynek na rękę z bajki Jaś i Małgosia. Pacynki powinny być łatwe w użycie, 

wykonane z bezpiecznych, przyjaznych materiałów, dodatkowo marionetka drewniana w kształcie 

pieska zawieszona  na sznurkach 

Hamak - ilość 3 szt 

Hamak powinien mieć postać fotela wiszącego w postaci kokonu, mocowanego do sufitu. Środek 

powinien być wyposażony w solidną, miękką i wyjmowaną poduszkę. Materiał powinien być 

wykonany z wysokiej jakości bawełny, wytrzymały i prosty w pielęgnacji. Wymagane są certyfikaty 

świadczące o bezpieczeństwie produktu. 

W zestawie powinien znajdować się zestaw do montażu. Obciążenie do maksymalnie 70-80kg. 

Wymiary:  minimum: 70 x 150 cm 

Zestaw zabawek do piaskownicy - 1 zestaw 

Zestaw powinien zawierać co najmniej 50 elementów, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, bezpieczny dla dzieci. w skład powinno wchodzić: młynki, wiaderka, grabki, łopatki 

małe i duże, różne foremki itp. 

Stół piknikowy - ilość 6 szt 

Stół piknikowy powinien być wykonany z wysokiej jakości plastiku, który jest odporny na warunki 

klimatyczne. Materiał powinien być bezpieczny i stabilny. Stolik powinien znajdować się w 

łączonym zestawie z dwoma ławkami z gładkimi krawędziami. Powinien mieścić około 6 dzieci. 

Powinien być łatwy w utrzymaniu czystości. 

Wymiary: około 93 x 100 x 55 cm 

Jeździki - ilość 10szt 

1. Jeździk samochodzik - 4 szt 

Jeździk powinien być w kształcie auta, ruchomy, pozwalający na odpychanie się nogami. 

Wyposażony powinien być w kierownicę z klaksonem, klikający zapłon, otwieraną klapkę od 

wlewu paliwa, ruchome i blokowane drzwi kierowcy, siedzisko. Jeździk powinien opierać się na 
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obracających się o 360 stopni kołach, przeznaczonych na wszystkie powierzchnie a także posiadać 

uchwyt dla opiekuna. Obciążenie maksymalne do 23kg. 

2. Jeździk/chodzik - 3szt 

Jeździk/chodzik powinien być w kształcie zwierzątka o opływowych kształtach. Wykonany z 

trwałego i bezpiecznego materiału a jego konstrukcja bezpieczna uniemożliwiająca przewrócenie 

się. Jeździk powinien posiadać za siedziskiem oparcie stanowiące zarazem uchwyt, posiadać kształt 

i podnoszone siedzisko umożliwiające odpychanie się. 

Wymiary przybliżone: Długość:57 cm Szerokość: 30 cm Wysokość: 46 cm 

3. Jeździk taksówka  - 1 szt 

Jeździk powinien odwzorowywać pojazd taksówki z elementami tj.: klakson, schowek, wyjmowaną 

podłogę, uchwyt dla opiekuna, wysokie oparcie, stacyjkę oraz otwierany i zamykany wlew paliwa. 

Opony na których porusza się jeździk powinny być wytrzymałe, obracać się o 360 stopni i być 

przystosowane do różnych powierzchni. Materiał powinien być odporny na uszkodzenia i 

bezpieczny, wytrzymujący obciążenie minimum do 20kg., Wymiary przybliżone: 82 dł x 41 szer x 

78 cm wys. 

4. Jeździk straż - 1 szt 

Jeździk powinien odwzorowywać pojazd straży pożarnej z elementami tj. klakson i schowek na 

zabawkę, wyjmowana podłoga, uchwyt przy plecach dla opiekuna, powinien także posiadać 

wysokie oparcie i schowek, stacyjkę, otwierany i zamykany wlew paliwa. Jeździk powinien 

poruszać się na kołach obracających się o 360 stopni, przystosowanych do każdej powierzchni. 

Materiał, z którego został wykonany powinien być odporny na uszkodzenia i bezpieczny, 

wytrzymujący obciążenie do 23 kg. Wymiary przybliżone: 82 x 44 x 82 (cm) 

5. Jeździk samochód wyścigowy - 1szt  

Jeździk powinien odwzorowywać pojazd samochodu wyścigowego, koloru czerwonego, w 

nowoczesnej stylistyce. Powinien być wyposażony w skrętne koła, kierownicę ruchomą 

wyposażoną w panel muzyczny i klakson oraz konstrukcję zabezpieczającą przed wywróceniem. 

Za siedziskiem powinna znajdować się rączka, która jednocześnie spełnia funkcję oparcia oraz mały 

otwierany bagażnik. Jeździk powinien być wykonany z solidnych i bezpiecznych dla dziecka 

materiałów. Maksymalne obciążenie około 23 kg 

Wymiary przybliżone - długość: 65 cm, szerokość: 29 cm , wysokość całkowita minimum 35cm 

Domek na plac zabaw - ilość 2 szt 

1. Domek ogrodowy z patio 

Domek powinien być wykonany z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne, posiadać 

gładkie krawędzie, powłokę UV przeciw blaknięciu kolorów. Do użytku zewnętrznego i 

wewnętrznego. Domek powinien charakteryzować się łatwością montażu i stabilnością. Powinien 

posiadać dużo przestrzeni do zabawy, atrakcyjne wnętrze domku z akcesoriami, stolik piknikowy, 

efekty dźwiękowe - elektroniczny dzwonek przy drzwiach. W domku powinny być zastosowane 

imitacje różnorodnych materiałów np. drewna. 

Wymiary: około: 190 x 95 x 125 cm (dł. x sze. x wys.) 

2. Domek interaktywny 

Domek powinien być wykonany z solidnego materiału odpornego na czynniki atmosferyczne. 

Powinien cechować się wysoką jakością, bezpieczeństwem i trwałością jeżeli chodzi o 

użytkowanie. Domek  powinien wydawać dźwięki i reagować na ruchy. Dodatkowe akcesoria 

powinny mieć postać telefonu i dzwonku do drzwi i również wydawać dźwięki. Mile widziane 

dodatkowe elementy. 

Wymiary produktu: minimum 142cm x 133cm x 140cm 

Zjeżdżalnia - ilość 2 szt 

1. Zjeżdżalnia dla młodszych dzieci 

Zjeżdżalnia powinna być wykonana z materiałów najwyższej jakości, o zaokrąglonych krawędziach 
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gwarantujących bezpieczeństwo. W skład zjeżdżalni powinny wchodzić:  ślizg o długości minimum 

170cm, przejścia, bezpieczna konstrukcja zapobiegająca wypadnięciu dziecka z wysokimi 

ściankami. Zjeżdżalnia powinna być przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz oraz odporna 

na uderzenia i warunki atmosferyczne. 

2. Zjeżdżalnia dla starszych dzieci 

Zjeżdżalnia powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów o długości ślizgu  minimum 

94cm, z dwoma szerokimi stopniami zakończonymi podstawą zapewniającą stabilność. Do użytku 

wewnętrznego i zewnętrznego, odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne. Zjeżdżalnia 

powinna być o nieskomplikowanej konstrukcji z możliwością złożenia. 

Wymiary zjeżdżalni: około 122 x 50 x 74 cm (dł. x szer. x wys.)  

Panele manipulacyjne na plac zabaw - 2 szt 

1. Tablica manipulacyjna 

Tablica manipulacyjna powinna oferować przesuwanie ruchomych elementów i powinna stanowić 

przeplatankę różnorodnych kształtów, figur. Konstrukcja tablicy powinna być solidna np. stal 

malowana proszkowo. Elementy kolorowe powinny być odporne na uszkodzenia i odporne na 

warunki atmosferyczne. Tablica powinna posiadać certyfikat jakości, bezpieczeństwa. Wykonana: 

stal malowana proszkowo, HDPE Wymiary:  wysokość minimum 1 m. 

2. Sklepik 

Sklepik powinien być wolnostojącym urządzeniem do zamontowania na różnych powierzchniach. 

Powinien być wykonany z wysokiej jakości drewna, elementy kolorowe z płyty HDPE, wszystkie 

elementy powinny być odporne na warunki atmosferyczne, nierdzewne lub odpowiednio 

zabezpieczone. Zabawowy sklepik powinien wizualnie przypominać realistyczny sklepik z 

daszkiem, blatem. Wymiary:  wysokość minimum 1,5 m, długość minimum 1,12 m 

Interaktywne centrum sportowe - 1 szt 

Centrum sportowe powinno tworzyć spójną zabawkę/urządzenie zawierające minimum 3 

dyscypliny sportu w jednym zestawie: Piłka Nożna, Kręgle, Koszykówka itp. Centrum sportowe 

powinno być kolorowe, solidne a także posiadać efekty dźwiękowe i aktywne przyciski. Zabawka 

powinna być w polskiej wersji językowej. Wymiary: minimum: 87 x 36 x 62 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


