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Bielsko Biała, 07.02.2019r. 
 
Nr sprawy: 2/EFS/2019/11.01.03 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 17.01.2019r. 
 
 

Pytanie Oferenta: 
 

w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 17.01.2019 r. chciałabym uzyskać bardziej szczegółowe informacje dot.: 
Części A pozycje: 2, 3, 4, 32 (klocki zestawy?), 36 (płotek - wymiary?), 37 (tabliczki zestaw - jakie?), 39, 40, 41. 
Części B pozycje: 2, 9 (co miałoby być wykonane na tej tablicy?), 10, 11. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W odpowiedzi na zapytanie oferenta wskazane powyżej Zamawiający doprecyzował właściwości sprzętu dla części A i B zapytania ofertowego, dla wszystkich pozycji, 
nie tylko tych wymienionych przez oferenta. 
 
CZĘŚĆ A. Zakup i montaż drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 15 dzieci 
 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

Wyposażenie szatni:  

1. Szatnia KAMELEON 3 lub równoważna  2 sztuki Drewniana szatnia przedszkolna dla 3 osób z haczykami i siedziskiem i półką na buty 
wymiary: ok. 70 x 50 x 130 cm 

2. Ławka do szatni KAMELEON lub równoważna  1 sztuka Drewniana ławka do łączenia szafek wraz z miękkim siedziskiem 
wymiary: ok. 90 x 45 x 30 cm 

3. Drzwiczki duże i małe do szatni KAMELEON lub równoważne  6 sztuk Komplet kolorowych drzwiczek do szatni o wymiarach równoważnych jak w zestawie 
KAMELEON 

4. Szafki zamykane szatniowe  2 sztuki Drewniane szafy ubraniowe zamykane na klucz 
wymiary: ok.  90 cm x 55 cm x 195 cm 

Wyposażenie sal zabaw:  
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1. Tablice białe z nadrukiem - linia 2 sztuki Tablica lakierowana, magnetyczno-ścieralna w linie 
wymiary: ok.  170 x 100 cm 

2. Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy 1 sztuka Rozdzielczość optyczna: Full HD (1920 x 1080) 
Kontrast: 10 000:1 
Jasność ANSI [lumen]: 3000 
Proporcje obrazu: 16:9 
Współczynnik projekcji: 0.69 - 0.76:1 
Zastosowane technologie: Full HD 

3. Komputer stacjonarny Lenovo lub równoważny 1 sztuka typ procesora:  min. Intel Core i3  
karta graficzna:  min. Intel HD Graphics 630, Intel UHD Graphics 630  
typ dysku twardego:  magnetyczny, SSD  
pojemność dysku twardego:  min. 500 GB 
Monitor LCD: przekątna :  min. 23 cali, rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (Full HD) 

4. Laptop DELL lub równoważny  1 sztuka przekątna ekranu LCD : ok. 15 cali  
system operacyjny : Windows 10  
typ procesora : min. Intel Core i3 
pojemność dysku SSD : min. 256 GB  
wielkość pamięci RAM : min. 4 GB 

5. Szafka pingwin lub równoważna  1 sztuka Drewniana, kolorowa szafka na książki, gry, zabawki czy pomoce dydaktyczne 
wymiary: ok. 115 x 50 x 120 cm 

6. Harmonijny rozwój – zestaw 7 gier na tablice multimedialne 1 zestaw Zestaw multimedialnych i wielkoformatowych gier i zabaw wspierający wszechstronny 
rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. 
nośnik: płyta CD 
ilość stanowisk: nieograniczona 
licencja: bezterminowa 

7. Kredki Super Ferby lub równoważne  1 zestaw Drewniane kredki o trójkątnym kształcie - różne kolory - 100 szt. 
wymiary: ok. 18 cm , śr. 1 cm 

8. Pastele suche  1 zestaw Pastele w różnych kolorach - 24 sztuki 

9. Tempera min. 6l 1 sztuka Farby w różnych kolorach - 6szt. 

10. Fartuszki z rękawkami w zestawie 2 sztuki Zestaw po około 10 sztuk,  
wymiary: 65 x 100 cm 

11. Zestaw pędzli okrągłych i płaskich  1 zestaw Zestaw pędzli o zróżnicowanej wielkości  i kształcie - 30 sztuk,  
Rozmiary: 3, 4, 6, 8, 10, 12 

12. Mix pędzli duży 1 zestaw Pędzle z gąbki i włosia - około 25 sztuk 

13. Brokaty w słoiczkach zestaw 1 zestaw 6 różnych kolorów - ok. 100 g / szt. 

14. Karty wydrapywanki 1 zestaw Grube kartony do wydrapywania wzorów o kolorowym tle - ok. 100 szt., 
wymiary: ok. 15 x 12 cm 

15. Plastelina zestaw przedszkolny 1 zestaw Plastelina w 12 kolorach - waga ok. 3 kg 
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16. Laminator na zimno 1 sztuka Maks. szerokość robocza: 21,5 cm,  
Maks. gr. laminowanych dokumentów: 1 mm,  
System obcinania: ręczny, wyjmowany, 
Wymiary (szer./wys./gł.): ok. 35 x 25 x 20 cm 

17. Folia do laminatora 1 sztuka Rolka z folią do laminatora - długość ok. 30 m, 
wymiary: ok. 16 x 8 x 30 cm 

18. Klocki drewniane Tomka lub równoważne 1 zestaw Zestawy drewnianych, kolorowych klocków wraz z obrazkową instrukcją z przykłado-
wymi konstrukcjami 

19. Zestaw małego muzyka 1 zestaw Zestaw instrumentów muzycznych, m.in.: dzwonki, tamburyny, pałeczki akustyczne, 
marakasy, kastaniety 

20. Deszcz 1 sztuka Instrument muzyczny imitujący dźwięk deszczu, 
długość - ok. 55 cm, średnica - ok. 4,5 cm 

21. Ścienny labirynt 1 sztuka Zabawka do przesuwania koralików po metalowych prętach 

21. Piramida 1-10 1 sztuka Zabawka rozwijająca koordynację ruchowo-wzrokową dziecka składająca się z pastylek i 
sznurków do nakładania 

22. Sorter kształtów z kołeczkami 1 zestaw Zabawka drewniana do sortowania kształtów 

23. Składanka logiczna 1 sztuka Drewniana układanka ucząca rozpoznawania kształtów, kolorów, trenująca spostrze-
gawczość i logiczne myślenie, składająca się z pudełka, tabliczek, patyczków, podstawek 
i kolorowych klocków 

24. Drewniana ósemka 1 sztuka Bambusowa dwustronna zabawka do toczenia kulki dla 2 osób. 
Wymiary: ok. 50 x 20 cm 

25. Przewlekanka ser z myszką 1 sztuka Zabawka do przekładania sznurka przez otwory 
wymiary: ok. 14 x 10 x 5 cm 

26. Tęczowe cegły  1 zestaw Klocki z kauczukowego drewna z kolorowymi elementami z przezroczystego akrylu w 
różnych kolorach -  
24 sztuki - wymiary: ok. 20 x 8 x 8 cm   
12 sztuk - wymiary: ok. 10 x 8 x 8 cm 

27. Klocki zestawy 1 zestaw Zestaw I kolorowych klocków i kart do nauki pisania, matematyki i programowania w 
grupach. Klocki wykonane z elastycznego materiału - 500 szt., 
wymiary: ok. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm ; 28 dwustronnych lakierowanych kart - wymiary: ok. 22 
x 17 cm z wzorami konstrukcji  
Zestaw II kolorowych klocków różnego typu do zabaw i ćwiczeń matematycznych - 
około 400 sztuk klocków kwadratowych, 50 trójkątnych, 50 półokrągłych, 42 karty z za-
daniami o wymiarach ok. 18 x 12 cm 

28. Wiejska kuchenka 1 sztuka Drewniany aneks kuchenny z kompletnymi elementami do zabawy do zabawy dla kil-
korga dzieci jednocześnie, 
Wymiary min:  80 x 35 x 95 cm 
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29. Zestaw herbatka dla dwojga 1 zestaw Drewniany zestaw naczyń do herbaty, m.in. taca, kubki, podstawki, dzbanek, mlecznik, 
itp., 
wymiary: ok. 20 x 15 cm 

30. Warsztat stolarski 1 zestaw Warsztat do konstruowania budowli i pojazdów do zabawy dla kilkorga dzieci jednocze-
śnie, składający się z: 4 końcówek do wiertarki, 8 śrub, 8 nakrętek, wiertarki elektro-
nicznej, piły, młotka i innych elementów piankowych, 
wymiary: ok. 60 x 40 x 90 cm 

31. Płotek 1 sztuka Zestaw płotków do różnego rodzaju aktywności: przesuwanki, ruchome figury z pleksi i 
lusterka, liczydło, makatka. Moduły łączone ze sobą. Utworzone płotki mogą stanowić 
pewnego rodzaju parawany oddzielające przestrzeń w sali, 
wymiary: ok. 270 x 24 x 60 cm 

32. Tabliczki zestaw 1 zestaw 6 dużych, dwustronnych tabliczek z rysunkami o zróżnicowanym wzornictwie i znakami 
literopodobnymi narysowanymi linią kropkowaną, 
wymiary: ok. 36 x 30 cm 

33. Kącik manipulacyjny motyl 1 zestaw Wielofunkcyjny kącik manipulacyjny do zabaw zręcznościowych, składający się z prze-
suwnych drewnianych elementów, obracanych kształtów, tablic magnetycznych, wraz z 
sensorycznymi aplikacjami: 
wymiary: ok. 100 x 90 x 70 cm 

34. Gruszki małe zestaw 1 zestaw Zestaw 4 siedzisk o miękkim wypełnieniu granulatem styropianowym, 
wymiary: ok. 80 x 60 cm 

35. Przesuwanki zestaw 1 zestaw Zestaw 3 kolorowych aplikacji ściennych, 
Wymiary: ok. 30 x 70 cm 

36. Labirynty 1 zestaw Zestaw 3 labiryntów wykonanych z tworzywa sztucznego do przemieszczania gumo-
wych kulek po torze, 
średnica: ok. 38 cm 

37. Moduł ze szlaczkami 1 sztuka Moduł płotka 
wymiary: ok. 90 cm x 24 cm x 60 cm 

Pomoce dydaktyczne:  

1. Kącik zabaw morze z elementami sensorycznymi  1 sztuka Miejsce kreatywnej zabawy. Kącik wyposażony w miękkie materace, schody, zjeżdżalnię. 
Dodatkowo różnego rodzaju sensoryczne, przesuwanki i tunel z pianki. Podłoże pokryte 
antypoślizgową powłoką. 
wymiary:  
wym. podestu ok. 110 x 110 cm  
wys. ok. 120 cm  
wys. podestu ok. 59 cm  
dł. zjeżdżalni ok. 135 cm  
dł. schodów ok. 120 cm 
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2. Tablica interaktywna 82" Dual Zestaw lub równoważna 1 sztuka Tablica elektromagnetyczna przeznaczona do projekcji i rysowania. Przekątna obszaru 
roboczego min. 82 cale 

3. Magiczny dywan gra 1 sztuka interaktywne urządzenie łączące multimedia z aktywnością ruchową wraz z pakietem 
gier dedykowanych, quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych. Skład: system czujek, 
projektor i komputer. 

 
 
CZĘŚĆ B. Zakup wyposażenie placu zabaw 
 

Lp. Nazwa Ilość Specyfikacja 

W sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

1. Altana Ogrodowa ośmiokątna Eliza lub równoważna 1 sztuka Drewniana altana ogrodowa o średnicy 5 m 

2. Piaskownica edukacyjna 1 sztuka Piaskownica z tworzywa sztucznego z elementami edukacyjnymi,  

wymiary: ok. 2,5 x 2,5 m 

3. Zestaw Junior II lub równoważny 1 sztuka Drewniany zestaw placu zabaw, 

wymiary: ok. 4 x 2 x 2 m 

4. 
Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna (HIC-1.6) lub 
równoważna - wym. min. 50cmx50cmx5cm 

400 sztuk Wymiary pojedynczej nawierzchni syntetycznej: 50 x 50 x 5 cm 

W drobne sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawno-
ściami 

 

1. Domek na zabawki (Keter Manor 8x6) lub równoważny 1 sztuka Domek,  

wymiary: ok. 190 x 240 cm 

2. Stolik do gry w szachy/warcaby 1 sztuka Element placu zabaw,  

wymiary: ok. 1,60 x 0,8 m,  

wysokość ok. 0,6 m 

3. Domek Leśna Chatka lub równoważny 1 sztuka Drewniany domek wraz ze stołem i 4 siedziskami, dzwonkiem i elementami sensorycz-

nymi  

Wymiary: ok. 1,6 x 1,65 x 1,6 m  

4. Duża skrzynia na zabawki 1 sztuka Duża skrzynia z tworzywa sztucznego do przechowywania wraz z siedziskiem,  

wymiary: ok. 1,25 x 0,6 x 0,6 m 

5. Wykonanie tablicy zewnętrznej (Zakup farby + roboci-
zna) - 30 m2 

1 sztuka Tablica pomalowana czarną farbą tablicową - powierzchnia 30 m2 

6. Tęczowe ławki małe 2 sztuki Ławki metalowe (ocynk) zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie 

proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.   

wymiary: ok. 1,6 x 0,5 x 0,5 m.  

7. Tęczowa ławka duża 1 sztuka Stół metalowy (ocynk) zabezpieczony przed korozją przez cynkowanie i malowanie 

proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.   
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Wymiary: ok. 1,0 x 1,0 x 0,8 m.  

8. Huśtawka metalowa pojedyncza Bocianie gniazdo lub 
równoważna 

1 sztuka Metalowa huśtawka:  

wymiary: ok. 2,7 m x 1,7 m 

 
 
 
 

 
Dorota Konieczna Goworowska  
Łukasz Konieczny  
Marek Konieczny  
Właściciele 


