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CZĘŚĆ 1 – ARTYKUŁY PLASTYCZNE I BIUROWE 

 

 

UWAGA: 

Wszystkie artykuły plastyczne powinny być dopuszczone do użytku dla dzieci 5-6 letnich 

oraz zawierać certyfikaty (atesty) dopuszczające je do użytku na terenie UE. 

Dane podane w kolumnie: „Nazwa proponowanego towaru/ model/ nr katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty katalogowe” powinny pozwolić na zweryfikowanie ofertowanego produktu 
pod kątem spełniania wymogów technicznych. 

 
ARTYKUŁY PLASTYCZNE 

 

SP Świedziebnia – oddział 0A  

Lp. NAZWA 
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
 (do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 Wyprawka  Wyprawka dla 25 osobowej grupy 
Minimalny Skład wyprawki: 
Karton kolorowy A3 (min. 15kol.) - 
60ark. 
Tektura falista złota i srebrna A3 - 
12ark. 
Papier rysunkowy biały A4 - 
750ark. 
Plastelina zestaw klasowy – ok. 
2,4kg 
Brystol A4 - 250ark. 
Bibuła karbowana - 10rolek 
Pasy papieru wycinankowego - 
300szt. 
Bibuła Tygrys - 1rolka 
Bibuła Leopard - 1rolka 
Bibuła Krowa - 1rolka 
Tektura falista beżowa - 50ark. 
Tempery 1-litrowe - 6kolorów 
Klej uniwersalny 1l. - 1szt. 
Kredki świecowe - grube(12kol.) - 
25op. 
Brystol biały A3 - 100ark. 
Papier wycinankowy A4 - 130ark. 
Brystol kolorowy A4 - 100szt. 
Papier rysunkowy kolorowy A3 - 
150ark. 
Bibuła gładka - 30ark. 
Tektura falista kolorowa - 10ark. 
Kredki zestaw klasowy 60szt. - 
5op. 
Buteleczki z dozownikiem - 25szt. 
Samoprzylepne arkusze folii 
piankowej - 10ark. 

1  
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 Kolorowe ruchome oczka - 100szt. 
Druciki kreatywne kolorowe - 
100szt. 
Pompony zwierzęce - 100szt. 
Pędzle standard okrągłe ok. 4mm - 
7szt. 
Pędzle standard okrągłe ok. 8mm - 
11szt. 
Pędzle standard płaskie  ok. 9mm - 
7szt. 
Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 
1zestaw 
Teczka - 25szt. 
Nożyczki tradycyjne - 5szt. 
Nożyczki plastikowe ze wzorkami - 
1 zestaw 

2 Zestaw do qilingu Zestaw do qilingu 
Zestaw składający się  minimum z: 
nawijaka do quillingu, tabliczkę, 
szablon do Quislingu, korkową 
podkładkę, 6 szpilek do 
przytwierdzana, 280 papierowych 
pasków  w o min. 2 różnych 
wymiarach  w min.  14 kolorach 

3     

3 Zestaw papierów Duży zestaw papierów 
dekoracyjnych o zróżnicowanej 
gramaturze. Skład zestawu min.:  
zdobiony papier czerpany, tektura 
falista, folia holograficzna, 
zdobione kartony itp. łącznie min. 
210 arkuszy papieru w formacie 
A4 i A3 

1     

4 Zestaw 
kolorowych 
papierów z 
motywem 
świątecznym 

Zestaw świąteczny 
Pudełko do przechowywania 
zestawu , instrukcja i pomysły 
prac. Zestaw składa się z ok.  110 
elementów: 1 aluminiowa folia 
złota, 1 aluminiowa folia 
czerwono-złota, elementy do 
wykonania lampionu, arkusz 
tektury falistej z 13 naciętymi 
elementami (choinka gwiazdka 
itp.), arkusz folii aluminiowej z 13 
naciętymi elementami (choinka, 
gwiazdka itp.), 1 szt. tęczowej 
tektury strecz, 1 szt. tęczowego 
papieru transparentnego, 
tektura: 3 szt. w kolorze czarnym, 
3 szt. w białym, 6 szt. w gwiazdki, 
8 szt. w różnych kolorach 
10 szt. papieru transparentnego 

3     

5 Zestaw 
kolorowych 
papierów i innych 
elementów 
rysunkowych  

Zestaw kreatywny  
Skład zestawu min. : 
 80szt. pasów brystolu, 
10szt.pasów tektury szarej, 20ark. 
papieru rysunkowego białego A4, 
5szt.tektury szarej, falistej A4, 
5ark.brystolu kolorowego A4, 
1op.kredek woskowo-pastelowych 
– 6 kolorów 

2     

6 Zestaw 
kolorowych 

Zestaw kreatywny 
Skład zestawu: 100szt. pasów 
brystolu, 20szt.pasów tektury 

2     
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papierów i innych 
elementów 
rysunkowych 

szarej, 20ark. papieru 
rysunkowego białego A4, 
10szt.tektury szarej, falistej A4, 
10ark.brystolu kolorowego A4, 
1op.kredek woskowo-pastelowych 
– 6 kolorów, 20szt.pasów papieru 
wycinankowego, 2op kredy 
kolorowej 3 kolory 

7 Zestaw 
dekoracyjny 

Filce. Zestaw dekoracyjny 
Skład zestawu:  9 sztuk filcu o 
różnych wymiarach i grubości ,  10 
kolorowych nitek do wyszywania 
dł. min. 3m, 5 kolorowych motków 
wełny  5g, 1 igła do filcu, 30 
koralików transparentnych 
i opalowych, 320 koralików 
zielonych, żółtych, czerwonych 
i niebieskich 
80 koralików złotych i srebrnych 
10 kwiatków transparentnych 
i opalowych, 25 kwiatków 
opalowych różowych, 20 kwiatków 
czarnych, 25 kwiatków złotych, 40 
cekinów, 100 zielonych koralików 
rurek wzory 

1     

8 Brystol Brystol kolorowy A3, 150szt (min. 
5 kolorów) 

1     

9 Brystol Brystol kolorowy A4, 250szt, (min. 
25 kolorów) 

1     

10 Papier kolorowy Papier kolorowy A4, 100arkuszy 
(min. 10kolorów) 

1     

11 Papier tęczowy Papier tęczowy, bawiony, do 
wcinania i składania,  2 stronny  
10sztuk, rozmiar ok. 22x32cm 

5     

12 Papier 
samoprzylepny 

Papier samoprzylepny A4 (min. 5 
kolorów),  40 sztuk rozmiar ok.   
22x32cm 

1     

13 Ramki Ramki 4 pory roku- zdobione 
kartony, 100kartonów A4 po 25 z 
danej pory roku 

2     

14 Bibuła Bibuła z motywem flagi Polski 
rozmiar zbliżony do wymiarów: ok  
szer. 10cm dł. 10m (zestaw 
złożony z 3 rolek). 

2     

15 Nożyczki Nożyczki 3 wzorki( kpl złożony z 
3szt.) rozmiar zbliżony do 
wymiarów ok:  dł.16cm,  szer. 
otworu 3cm 

1     

16 Pistolet do kleju Pistolet  na wkłady kleju wym. ok. 
17x3x14 

1     

17 Wkłady kleju do 
pistoletu 

Wkłady kleju do pistoletu 
śr  ok. 20mm opak 1kg 

1     

18 Wycinarka do 
styropianu 

Wycinarka do styropianu, zasilana 
na baterie, różne końcówki do 
wypalania 

1     

19 Dziurkacz Dziurkacz  ok. 3 cm 6 wzorów – 
choinka, koniczynka, słońce, 
gwiazdka, kwiatek, tulipan 

6     

20 Dziurkacz Dziurkacz  ok. 2,5cm 10 wzorów: 
aniołek, cukierek, kwiatek, motyl, 
słońce, choinka, klon, kwiatuszek, 
serce, śnieżynka,  

10     
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21 Wytłaczarka Wytłaczarka do dekorowania 
kartek okolicznościowych, wzór: 2 
szt. serce, 2 szt. kwiatek  

4     

22 Wałki dekoracyjne Wałki dekoracyjne  5 wzorów: 1 
wieś,  1 miasto, 1 morze, 1 
Wielkanoc, 1 Boże Narodzenie, 
wałki z piankową rolką 
i plastikową rączką. wym.ok  15 
cm 
( po 5 szt. w każdym kpl) 

5     

23 Wałki z fakturą Wałki z faktury, (3szt w kpl), szer. 
ok. 7cm 

1     

24 Wałki z fakturą Wałki z faktury, (3szt. w kpl), szer. 
ok. 2,5cm 

1     

25 Wałki proste Kolorowe wałki proste 
(4szt w kpl, w 4 kolorach), szer. ok. 
7cm 

1     

26 Pędzelki na palec Kolorowe pędzelki na palce z 
tworzywa sztucznego, (9 sztuk w 
kpl) 

5     

27 Pędzle Pędzle szerokie MIX rozmiarów 
(12szt. w kpl) 
wys. ok. 17-18cm 
śr ok.  20-60 mm 

2     

28 Kapturki do 
malowania na 
palec 

Plastikowe kapturki do malowania, 
nakładane na palec,, 30 sztuk w 
kpl 

1     

29 Papier do ksero Papier biały do ksero, format A4  
500 arkuszy, waga ok. 80g 

4     

30 Żyłka do 
nawlekania 

Żyłka elastyczna, do nawlekania 
min. koralików i innych ozdób itp. 
18m na szpulce 

2     

31 Dziurkacze w 
kształcie 
kombinerek 

Dziurkacze w kształcie  
kombinerek, wykonane ze stali 
nierdzewnej, 3 wzory: motyl, 
kwiatek, gwiazdka 

3     

32 Pojemnik do farb Podstawka na farbę, pojemnik do 
pobierania farb wałkiem, wymiary 
ok. : 38,5x23x4 

1     

33 Pojemnik do farb Palety plastikowe- 6 małych 
pojemników na farbę 
(10sztuk w kpl) wym. ok. 23x15 

1     

34 Pędzle Pędzle uniwersalne, włosie- koza, 
śr. ok. 11mm,  o wys. ok. 18,7 cm 
(24szt. w kpl) 

1     

35 Gilotyna Gilotyna z zestawem ostrzy, 
wysuwania linijka ułatwiająca 
odmierzanie cięcia, dołączone 3 
ostrza, cięcie proste, bigowanie, 
perforacja 

1     

36 Klej Klej uniwersalny o poj. 1l 1     

37 Klej Klej do koralików, odporny na 
temp. prania w 30ºC 

1     

38 Farby Tempery o poj. 1l (6 kolorów 
6 butelek x 1litr) 

1     

39 Foremki do 
wkrawani 

Foremki do wykrawania o 
tematyce świątecznej 
(6 sztuk w kpl) wym. ok. 8,6x5,6cm 

1     

40 Płatki kwiatów Płatki kwiatów wykonane z 
kolorowej  tkaniny  

1     

SUMA:   
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SP Świedziebnia – oddział 0B 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Szt. 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Wyprawka dla 25 
osobowej grupy 
 

Wyprawka  zapakowana w pudła 
Min. Skład wyprawki: 
- Karton kolorowy A3 (15kol.) – 60 
ark. 
- Tektura falista złota i srebrna A3 
– 12 ark. 
- Papier rysunkowy biały A4 – 750 
ark. 
- Plastelina zestaw klasowy - 2,4 kg 
- Brystol A4 – 250 ark. 
- Bibuła karbowana – 10 rolek 
- Pasy papieru wycinankowego - 
300szt. 
- Bibuła Tygrys – 1 rolka 
- Bibuła Leopard – 1 rolka 
- Bibuła Krowa – 1 rolka 
- Tektura falista beżowa – 50 ark. 
- Tempery 1- litrowe – 6 kolorów 
- Klej uniwersalny 1l – 1 szt. 
- Kredki świecowe - grube(12kol.) 
– 25 op. 
- Brystol biały A3 – 100 ark. 
- Papier wycinankowy A4 – 130 
ark. 
- Brystol kolorowy A4 – 100 szt. 
- Papier rysunkowy kolorowy A3 – 
150 ark. 
- Bibuła gładka – 30 ark. 
- Tektura falista kolorowa 10 ark. 
- Kredki zestaw klasowy 60 szt. - 
5op. 
- Buteleczki z dozownikiem – 25 
szt. 
- Samoprzylepne arkusze folii 
piankowej - 10ark. 
- Kolorowe ruchome oczka – 100 
szt. 
- Druciki kreatywne kolorowe – 
100 szt. 
- Pompony zwierzęce – 100 szt. 
- Pędzle standard okrągłe 4mm - 
7szt. 
- Pędzle standard okrągłe 8mm - 
11szt. 
- Pędzle standard płaskie 9mm - 
7szt. 
- Dziurkacz kombinerki i 4 wkłady - 
1zestaw 
- Teczka - 25szt. 
- Nożyczki tradycyjne - 5szt. 
- Nożyczki plastikowe ze wzorkami 
- 1 zestaw 

1     
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2.  

Zestaw do qilingu 

Zestaw do qilingu 
Zestaw składający się  minimum z: 
nawijaka do quillingu, tabliczkę, 
szablon do Quislingu, korkową 
podkładkę, 6 szpilek do 
przytwierdzana, 280 papierowych 
pasków  w o min. 2 różnych 
wymiarach  w min.  14 kolorach 

3     

3.  Zestaw papierów m.in. zdobiony papier czerpany 
tektura falista folia holograficzna 
zdobione kartony. Zapakowany w 
tekturową skrzynkę. Min. 210  
arkuszy papieru w formacie A4 i 
A3 

1     

4.  Zestaw świąteczny 1 aluminiowa folia złota, 
1 aluminiowa folia czerwono-
złota, 
elementy do wykonania lampionu, 
arkusz tektury falistej z 13 
naciętymi elementami (choinka 
gwiazdka itp.), 
1 szt. tęczowej tektury strecz, 1 
szt. tęczowego papieru 
transparentnego, 
tektura: 3 szt. w kolorze czarnym, 
3 szt. w białym, 6 szt. w gwiazdki, 
8 szt. w różnych kolorach 
10 szt. papieru transparentnego 

3     

5.  Zestaw kreatywny  80 szt. pasów brystolu, 10 szt. 
pasów tektury szarej, 20 ark. 
papieru rysunkowego białego A4, 
5 szt. tektury szarej falistej A4, 5 
ark. brystolu kolorowego A4, 1 op. 
kredek woskowo -pastelowych – 6 
kolorów 

2     

6.  Zestaw kreatywny  100 szt. Pasów brystolu, 20 szt. 
pasów tektury szarej, 20 ark. 
papieru rysunkowego białego A4, 
10 szt. tektury szarej falistej A4, 10 
ark. brystolu kolorowego A4, 
1 op. kredek woskowo-
pastelowych – 6 kolorów, 20 szt. 
pasów papieru wycinankowego, 2 
op. kredy kolorowej 3 kolory 

2     

7.  Filce. Zestaw 
dekoracyjny 

Filce. Zestaw dekoracyjny 
Skład zestawu:  9 sztuk filcu o 
różnej grubości i  wymiarach ,  10 
kolorowych nitek do wyszywania 
dł. min. 3m, 5 kolorowych motków 
wełny  5g, 1 igła do filcu, 30 
koralików transparentnych 
i opalowych, 320 koralików 
zielonych, żółtych, czerwonych 
i niebieskich 
80 koralików złotych i srebrnych 
10 kwiatków transparentnych 
i opalowych, 25 kwiatków 
opalowych różowych, 20 kwiatków 
czarnych, 25 kwiatków złotych, 40 
cekinów, 100 zielonych koralików 
rurek wzory 

1     
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8.  Brystol kolorowy 
A3 

150 szt.,  min. 5 kolorów 1     

9.  Brystol kolorowy 
A4 

250 szt. , min. 25 kolorów 1     

10.  Papier kolorowy 
A4 

10 kolorów,  100 arkuszy 1     

11.  Papier tęczowy 2 
stronny  

10 sztuk,  wym. ok. 22 x 32 cm 5     

12.  Papier 
samoprzylepny  

A4 min. 5 kolorów, 40 sztuk o 

wym. ok. 25x35cm 
1     

13.  Ramki 4 pory roku  Zestaw zdobionych kartonów, 100 

kartonów A4 po 25 z danej pory 

roku (wiosna, lato, jesień, zima) 

2     

14.  Bibuła, flaga 
Polska 

wym. zbliżone: Szer. 10 cm, dł. 10 

m,  3 rolki z kpl 
2     

15.  Nożyczki 3 wzorki Zestaw składający się z  3 szt., dł.  

ok. 16 cm 
1     

16.  Pistolet do kleju Pistolet  na wkłady kleju wym. ok. 
17x3x14 

1     

17.  Wkłady kleju do 
pistoletu 

Wkłady kleju do pistoletu 
śr  ok. 20mm opak 1kg 

1     

18.  Wycinarka do 
styropianu 

Wycinarka do styropianu, zasilana 
na baterie, różne końcówki do 
wypalania 

1     

19.  Dziurkacz  Plastikowy dziurkach o wym. ok  3 

cm Wzory: choinka -1 szt., 

koniczynka-1szt., słońce-1szt., 

gwiazdka-1szt., kwiatek-1szt., 

tulupa-1szt. 

6     

20.  Dziurkacz  Plastikowy dziurkach o wym. ok. 

2,5cm Wzór aniołek – 1 szt., 

cukierek-1szt., kwiatek-1szt., 

motyl-1szt., słońce-1szt.,  choinka-

1szt., klon-1szt.,  kwiatuszek-1szt., 

serce-1szt., śnieżnka-1szt. 

10     

21.  Wytłaczarka  Plastikowa wytłaczarka o szer. ok. 

11,3cm, wzory: serce-2szt., 

kwiatek-2szt. 

4     

22.  Wałki dekoracyjne Wieś. Wałki z piankową rolką 
i plastikową rączką.  
Wym. ok. 15 cm, 5 szt. w zestawie 

1     

23.  Wałki dekoracyjne Morze. Wałki z piankową rolką 

i plastikową rączką.  

Wym. ok. 15 cm, 5 szt. w zestawie 

1     

24.  Wałki dekoracyjne Miasto. Wałki z piankową rolką 

i plastikową rączką.  

Wym. ok. 15 cm, 5 szt. w zestawie 

1     

25.  Wałki dekoracyjne Wielkanoc. Wałki z piankową rolką 

i plastikową rączką.  

Wym. ok. 15 cm, 5 szt. w zestawie 

1     
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26.  Wałki dekoracyjne Boże Narodzenie. Wałki 

z piankową rolką i plastikową 

rączką.  

Wym. ok. 15 cm, 5 szt. w zestawie 

1     

27.  Wałek z faktury W zestawie min. 3szt., szer. ok. 

7cm 
1     

28.  Wałek z faktury W zestawie min. 3szt., szer. ok  

2,5cm 
1     

29.  Wałki proste W zestawie min. 4 szt. w 4 

kolorach, szer. ok. 7cm 
1     

30.  Pędzelki na palce 
W zestawie  min. 9 sztuk  5     

31.  Pędzle szerokie 
MIX  

W zestawie 12 szt., wys. ok. 17-

18cm, śr. ok. 20- 60mm 
2     

32.  Taktipalec Miękkie stempelki na palec, w 

zestaw  30 szt. 
1     

33.  Papier biały A4 do 
ksero 

Ryza A4, 500 arkuszy 4     

34.  Żyłka do 
nawlekania 

Elastyczna, 18m na szpulce 2     

35.  Dziurkacze - 
kombinerki 

Dekoracja o wym. ok.  0,5 cm, 

wzory: motyl- 1szt., kwaitek-1szt., 

gwiazdka-1szt.  

3     

36.  Podstawka na 
farbę 

Wym.  zbliżone: 38,5x23x4  1     

37.  Palety plastikowe 10 sztuk, wym.  zbliżone 23x15 1     

38.  Pędzle 
uniwersalne 

W zestawie  24 sztuki, wys. ok. 18-

20cm  
1     

39.  Gilotyna z 
zestawem ostrzy 

min. 3 ostrza, cięcie proste, 

perforacja 
1     

40.  Klej uniwersalny 1 l, bezpieczny dla dzieci 1     

41.  Klej do koralików 30 gram 1     

42.  Tempery 1l 6 kolorów, w zestawie 6 butelek x 

1 litr 
1     

43.  Foremki do 
wykrawania 

Tematyka świąteczna, w zestawie 

6 sztuk, wym.  ok.: 9x6 cm 
1     

44.  Płatki kwiatów Wykonane z tkaniny 1     

SUMA:   
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SP Janowo 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Szt. 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Wyprawka dla 25 
osobowej grupy 
 

Zestaw artykułów plastycznych dla 
25 osobowej grupy dzieci, w skład 
zestawu wchodzą min : karton 
kolorowy A3 (15kol.)- 60 arkuszy, 
tektura falista złota i srebrna A3 – 
12 arkuszy, papier rysunkowy biały 
A4 – 750 arkuszy, plastelina 
zestaw klasowy 2,4kg, brystol 
A4 250 arkuszy, bibuła karbowana 
– 10 rolek, akwarele – 8 
opakowań, pasy papieru 
wycinankowego – 300 sztuk, 
bibuła tygrys – 1 rolka, bibuła 
leopard – 1 rolka, bibuła krowa – 1 
rolka, tektura falista beżowa – 50 
arkuszy, tempery 1 litrowe – 6 
kolorów, klej uniwersalny 1 litr – 1 
sztuka, kredki świecowe grube 12 
kolorowe – 25 opakowań, brystol 
biały A3 – 100 arkuszy, papier 
wycinankowy A4 – 130 arkuszy, 
brystol kolorowy A4 – 100 sztuk, 
papier rysunkowy kolorowy A3 – 
150 arkuszy, bibuła gładka – 30 
arkuszy, tektura falista kolorowa – 
10 arkuszy, kredki zestaw klasowy 
60 sztuk – 5 opakowań, buteleczki 
z dozownikiem – 20 sztuk, 
samoprzylepne arkusze folii 
piankowej – 10 arkuszy, kolorowe 
ruchome oczka 100 sztuk, druciki 
kreatywne kolorowe – 100 sztuk, 
pompony zwierzęce – 100 sztuk, 
pędzle standard okrągłe 4mm – 7 
sztuk, pędzle standard okrągłe 
8mm – 11 sztuk, pędzle standard 
płaskie 9mm – 7 sztuk, dziurkacz 
kombinerki i 4 wkłady – 1 zestaw, 
teczka 25 sztuk, nożyczki 
tradycyjne – 25 sztuk, nożyczki 
plastikowe ze wzorkami – 1 
zestaw, 

1     

2.  
Bristol kolorowy 

brystol kolorowy formatu A4, w 
zestawie  150 sztuk w min. 5 
różnych kolorach:  

1     

3.  Kółka z papieru  kolorowe kółka m.in. do origami, 
w zestawie  500 sztuk kół o 
średnicy  10cm w 10 kolorach 

1     

4.  Kółka z papieru kolorowe kółka do origami, w 
zestawie 500 sztuk kół o średnicy 
15cm w 10 kolorach 

1     
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5.  Kółka z papieru 

małe 

kolorowe kółka do origami, w 
zestawie  50 arkuszy w  min. 10 
kolorach z wysztancowanymi 
kółkami, 2000 sztuk kół o średnicy 
od 2 do 6,5 cm 

1     

6.  Sztaluga podwójna sztaluga, podwójna, wys. zbliżona: 
121cm, wym. plansz ok. 65x65cm, 
2 pojemniki na farby 

1     

7.  Szafka plastyczna Szafka do przechowywania 
materiałów plastycznych, na 
kółkach, z półkami i kartonowymi 
szufladami, różnokolorowa wym. 
zbliżony: 80x75x40cm 

1     

8.  Pojemnik 

plastikowy 

Pojemnik plastikowy, wym. ok. 
31x42x7cm, 
kolory: 1 czerwony, 1 niebieski,  1 
zielony, 1 żółty 

4     

9.  Farby farby wodne na bazie emulsji, 
kryjące fakturowe tzw. tempery, 
kolory pochodne, w zestawie  8 
butelek x po ok. 500ml. 

1     

10.  Pojemnik 
plastikowy 

Pojemnik plastikowy, kolor:  
czerwony, wym. zbliżone:  
31x42x17cm 

2     

11.  Ceratki ochronne Zestaw ceratek ochronnych na 
stoliczki, kolorowych, w czterech 
wzorach: literki, cyferki, kształty 
geometryczne, kleksy kolorowe, w 
zestawie 4 sztuki, wym. zbliżone: 
100x150cm 

2     

12.  Podstawka na 
farby 

pojemnik do pobierania farb 
wałkami, wym. zbliżone: 38x23cm 

2     

13.  Palety do farb pojemnik na farbę z sześcioma 
otworami, w zestawie 10 sztuk 
pojemników o wym. zbliżonych: 
23x15cm 

1     

14.  Pojemniki na 

pędzle i wodę 

plastikowy pojemnik na pędzle i 
wodę, w zestawie 3 sztuki, wym. 
zbliżonych: 44x33x21cm 

2     

15.  Pędzle okrągłe pędzel do malowania, okrągły, w 
zestawie 8 sztuk o wym. ok. 4mm 

2     

16.  Pędzle szerokie pędzel  z włosiem nylonowym, 
szeroki, w zestawie  6 sztuk, wym. 
ok.  od 17-do 18cm, śr.  ok. 20-,60 
mm 

1     

17.  Wałki z fakturą wałek do malowania, z fakturą, za 
pomocą którego  można 
namalować szlaczki, w zestawie 3 
wałki o szer. ok. 7cm 

1     

18.  Wałki z fakturą wałek do malowania, z fakturą, za 
pomocą którego można 
namalować szlaczki, w zestawie 3 
sztuki, wym. szer. ok 25cm 

1     

19.  Wałki proste wałek do malowania, prosty, w 
zestawie  4 wałki w min. 4 
kolorach, wym. szer. ok 7cm 

1     

20.  Kredki krótkie, 
grube 

kredki ołówkowe, 5 zestawów po 
12 kolorów, razem w komplecie 60 
sztuk, wym. dł. ok 88mm, gr.ok 

2     
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10mm 

21.  Kredki długie, 

grube 

kredki ołówkowe, 5 zestawów po 
12 kolorów, razem w komplecie 60 
sztuk, wym. dł. ok. 175mm, gr.ok 
10mm 

1     

22.  Farby Pastele olejne w zestawie 24 

kolory, wym. ok  śr.11mm, dł. ok. 

70mm 

1     

23.  Temperówka temperówka, podwójna, 

metalowa, nierdzewne ostrze 
3     

24.  Długopisy żelowe długopisy żelowe z brokatem, w 

zestawie  10 sztuk, różne kolory. 
1     

25.  Mazaki-stemple mazaki do robienia stempli, w 
zestawie  8 mazaków o różnych 
kolorach, do tworzenia wzorów: 
serca, kwiatki, buziaczki, mrówki, 
łapki, gwiazdki, usta, słoneczka. 

2     

26.  Mazaki mazaki, w zestawie 10 kolorowych 
mazaków oraz 2 mazaki o 
właściwościach zmieniających 
kolor wyjściowy. 

1     

27.  Stemple w zestawie 12 drewnianych 
stempli o wym. zbliżonych: 5x4cm 
przedstawiające: 1. zwierzęta i 
rośliny leśne, 1 owoce, 1 warzywa, 
pojazdy, 1 postacie za bajek 

5     

28.  Poduszki do tuszu poduszka nasączona kolorowym 
tuszem, kolor tuszu niebieski, 
poduszka umieszczona w 
obudowie z przezroczystą 
pokrywą, śr. ok.  15cm. 

5     

29.  Plastelina plastelina, nietwardniejąca, 
zestaw zawiera 12 kolorów po 15 
laseczek, o wadze zbliżonej: 2,4kg 

2     

30.  Dziurkacz dziurkacz, do tworzenia wzorów, 
posiada rączkę do trzymania, w 
zestawie 1 dziurkacz z rączką oraz 
4 wymienne motywy: śnieżynka, 
jabłko, serce, miś. 

2     

31.  Nożyczki dla dzieci przedszkolnych, w 
zestawie  5 sztuk o dł. ok. 13cm. 

3     

32.  Nożyczki nożyczki, metalowe o 
zaokrąglonych końcówkach, 
zestaw zawiera  5 sztuk, dł. ok. 
14cm. 

2     

33.  Nożyczki nożyczki do wycinania wzorków, w 
zestawie 4 nożyczki z końcówkami 
do wycinania różnych wzorów, dł. 
ok. 14cm 

1     

34.  Gilotyna gilotyna do cięcia papieru, dzięki 
której możemy uzyskać cięcie 
proste, przerywane i z wzorkiem, 
w zestawie podkładka, maks. dł. 
papieru 35cm 

1     

35.  Podkładka do 
koralików 

podkładka do koralików, w 
zestawie 3 podkładki z motywami 
zwierząt: kot, koń, królik), wym. 
zbliżone: 14x14cm 

1     
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36.  Zszywacz biurowy zszywacz, zszywa  min. 12 kartek, 
wym. zbliżone: 36,8x4,5x7cm, 
pojemność zasobnika  ok. 150, 
rodzaj zszywki: 24/6, 26/6. 

1     

37.  Klej w sztyfcie klej, w sztyfcie, bezbarwny, 
bezwonny, zmywalny, 
niebrudzący, do papieru, tektury, 
tkanin, waga ok. 35g. 

25     

38.  Książka o technice origami płaskie z koła, 
zawiera  około 80 stron 

1     

SUMA:   

 

SP Michałki 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Ilość 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Brystol  A3 100 arkuszy, min. 10 kolorów, 

200g/m2 
5     

2.  Brystol biały A4 100 kartek, 200g/m2 5     

3.  Kolorowy  papier 
rysunkowego A4 

400 ark., 80g/m2, min. 8 kolorów 5     

4.  Bibuła - mix 
kolorów 

15 rolek w komplecie , mix 

kolorów , wym .zbliżone: 

200x50cm 

5     

5.  Nożyczki 
przedszkolne 

Nożyczki przedszkolne z 

zaokrąglonymi końcówkami, wym. 

ok. 14cm, w komplecie  10 szt. 

3     

6.  Taśma 
samoprzylepna, 
przezroczysta 

Przezroczysta, wytrzymała taśma 
biurowa, wm. ok. wym. 18 mm x 
30 m 

10     

7.  Klej poj. 1L Klej wielofunkcyjny, gęsty, 
bezpieczny i nietoksyczny. Klei 
większość porowatych 
powierzchni takich jak: papier i 
tkaniny, a także drewno i 
ceramikę. Nie dla dzieci poniżej 
3 lat ,  poj. 1000 g 

3     

8.  Papier szary A3 20 arkuszy w komplecie 10     

9.  Plastelina  Plastelina  12 kol., nie klejąca się 

do rąk, bardzo plastyczna, różne 

kolory 

25     

10.  Kredki w 
drewnianej 
oprawie 

• 18 kolorów  
• dł. ok  15 cm  
• temperówka w zestawie  

30     
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11.  Kolorowanki z 
grubym obrysem 

Proste ilustracje zachęcają dzieci 
do rysowania, a gruby obrys 
pomoże im nie wychodzić za linię. 
Kolorowanki ćwiczą koordynację 
manualną, rozwijają słownictwo i 
spostrzegawczość. Świetne do 
pracy z dzieckiem. 

5     

12.  Malowanki 
przedszkolaka 

Malowanka  ze zwierzakami, 
postaciami z bajek, pojazdami. 
Przy każdym rysunku znajdzie 
krótki, wesoły wierszyk, który 
urozmaici zabawę z kredkami.  

20     

13.  Farby plakatowe   W zestawie 12 kolorów, poj. 1 
słoiczka farby  ok. 20 ml 

10     

14.  Temperówki Temperówki na cienkie i grube 
kredki, w różnych kolorach, 
plastikowe 

10     

15.  Zestaw szkolny Podstawowe materiały plastyczne 
przeznaczone do pracy całej grupy 
(25 osób).  
• Zestaw papierów podstawowych 
-1 kpl.  
• Folie piankowe - 15 ark.  
• Klej czarodziejski -1 litr  
• Kredki Bambino - 25 pudełek  
• Kredki ołówkowe - 25 pudełek  
• Plastelina mix - 2,3 kg  
• Tempery 6 kolorów - 6 x 500 ml  
• Beżowa tektura falista -100 ark.  
• Krepina mix -15 kolorów 1 kpl.  
• Papier pakowy beżowy -10 ark.  
• Tektura falista mix - 10 ark.  
• Ołówki trójkątne - 25 szt.  
• Zestaw pędzli okrągłych 30 szt. - 
1 op.  
• Nożyczki szkolne 10 szt. - 3 kpl.. 

1     

16.  Pistolet na klej Pistolet małych rozmiarów, 
wygodny w użyciu dla dzieci, do 
klejenia na gorąco. Pasuje na 
sztyfty o śr. 8 mm . 

1     

17.  Wkłady kleju do 
pistoletu 

Wkłady przeźroczyste o śr. 
zbliżonej  8 mm  
i dł. ok. 10 cm 

25     

18.  Nożyczki  nożyczki z wzorkami, 3 różne 
wzorki, wym. ok. 17 cm 

3     

19.  Wałki  z pianki do 
malowania 

Szerokość wałka  ok. 6,5cm, każdy 
zestaw zawiera 5 wałków z pianki, 
każdy o innym motywie: –  
1 zestaw motyw Wielkanoc: 
kurczaczki, kwiatki, pisanki, 
baranki, zajączki 
2 zestaw motyw Boże: narodzenie: 
renifery, choinki ,prezenty, 
bałwanki, aniołki 
3 zestaw motyw  miasto: ludzie, 
domy, wieżowce, samochody, 
ulica 
4 zestaw motyw morze: fale, ryby, 
kraby, konik morski, wieloryb, 
foka, żółw, wodorosty 

4     
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20.  Stemple Zestaw  9 stempli z różnymi 
wzorami. Uchwyty wykonane z 
drewna bukowego, wym. zbliżone: 
3 x 3 x 2 cm, 1 zestaw  z owocami: 
banan, cytryna, gruszka, śliwka, 
truskawka, winogrono, jabłko, 
wiśnia, pomidor 
1 zestaw z warzywami: warzywa: 
burak, cebula, groszek, ogórek, 
papryka, por, kapusta, sałata, 
marchewka 
3 zestaw z zwierzętami 
domowymi: kaczuszka, konik, 
kotek, kurczaczek, owieczka, 
piesek, krówka, świnka, kurka 

3     

21.  Pastelowe żele z 
brokatem 

żele z brokatem o poj. ok. 10ml, 5 
szt. o różnych kolorach  w  1 
zestawie 

2     

SUMA:   

 

 

SP Zasady 

Lp. NAZWA  
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 Farby Pastele olejne- artystyczne w 
pudełku , 24 kolory, długość ok  
9cm, średnica ok. 1,2cm 

2     

2 Farby Pastele olejowe z papierową 
obwolutą w pudełku, długość ok. 
7 cm, średnica ok  1 cm, 48 
kolorów 

1     

3 Kredki świecowe Kredki świecowe trójkąty. Kredki 
w kształcie trójkąta w 
intensywnych kolorach, wygodne 
w użyciu. Idealne do malowania 
dużych powierzchni oraz 
malowania techniką frottage, z 
zastosowaniem podkładek 
Wymiary zbliżone: 4,5x0,8cm 

1     

4 Papier rysunkowy 
A4 

Biały papier rysunkowy A4 
250 arkuszy, 80g/m

2
 

5     

5 Papier rysunkowy 
A3 

Biały papier rysunkowy A3 
250 arkuszy, 80g/m

2
 

4     

6 Brystol A4 Brystol biały A4 
100 arkuszy, 200g/m

2
 

1     

7 Brystol A3 Brystol biały A3 
100 arkuszy, 200 g/m

2
 

1     

8 Brystol A2 Brystol mix 20 A2 
20 arkuszy, 10 kolorów 200 g/m

2
 

2     

9 Karton gładki Karton gładki 10 arkuszy 50x70 
10 arkuszy, 10 kolorów, wymiary 

3     
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ok. 50x70 cm 220 g/m
2
 

10 Brystol Brystol 10 arkuszy, wymiary ok. 
50x70cm, 10 kolorów, 300 g/m

2
 

3     

11 Brystol Brystol 25 kolorów 
Wymiary ok. 35x50cm, 25 
arkuszy, 300 g/m

2
 

2     

12 Brystol Brystol 50 kolorów 
Wymiary ok. 25x35cm, 50 
arkuszy, 300 g/m

2
 

1     

13 Papier 
wycinankowy 

Papier wycinankowy 
nabłyszczający 100 arkuszy, 10 
kolorów, 115 g/m

2
 

1     

14 Papier ksero A4 Papier ksero A4 
500 arkuszy 80 g/m

2
, kolory: 

cytrynowy, niebieski, zielony 

3     

15 Kreatywny 
kuferek 
rozmaitości 

Kreatywny kuferek rozmaitości, 
który składa się z min. 88 
elementów: 
5szt. kolorowych kartonów o 
wym. ok. 25x35cm, 130g/m

2 

5szt. kolorowych kartonów o 
wym. ok. 25x35cm, 220g/m

2 

4szt. kolorowych kartonów z 
motywem, wym. ok. 24x34cm 
270g/m

2
 

2szt. kolorowego papieru 
transparentnego o wym. ok. 
25x32,5cm, 3szt. kolorowego 
papieru falistego o wym. ok. 
25x35cm., 1ark. Białego jedwabiu 
o wym. ok. 15,5x 22,5cm 
1ark.  z naklejkami  
50 ozdobnych kolorowych 
dżetów, 3 koszyczki z rączkami i 
etykietami, 2 wstążki 
12 zapinek 

1     

16 Kreatywny 
kuferek  

Kreatywny kuferek na 
Dzień Mamy, który składa się z 
min. 312 elementów: 
7szt. kolorowego kartonu o wym. 
ok. 25x35cm, 130g/m

2 

4szt. kolorowych kartonów o 
wym. ok. 25x35cm, 220g/m

2 

5szt. kolorowych kartonów z 
motywem, o wym. ok. 24x34cm 
270g/m

2
 

2szt. kolorowych kartonów z 
motywem, wym. ok. 24x34cm 
80g/m

2
 

3szt. kolorowego papieru 
transparentnego o wym. ok. 
17x5x25cm, 1szt. kolorowego 
papieru falistego 25x35cm. 
5 białych kopert 
6 ozdobnych kart 
okolicznościowych 
75 ozdobnych kolorowych 
dżetów 
120 kolorowych pasków do 
quelling 16cmx3mm 
84 ozdoby różnego kształtu 

1     

17 Kreatywny Kuferek na cały rok , który składa 
się z min. 322 elementów: 

1     



                                                                                                    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

kuferek 8szt. kolorowego papieru o wym. 
ok. 25x35cm, 130g/m

2 

4szt. kolorowego brystolu o wym. 
ok. 25x35cm, 220g/m

2 

5szt. papieru dekoracyjnego, o 
wym. ok. 25x35cm 250g/m

2
 

1 papier tęczowy o wym. ok. 
25x35cm, 300g/m

2
 

2szt. transparentnego papieru z 
motywem, o wym. ok. 25x35cm, 
115g/m

2
 

6szt. tektury falistej o wym. ok. 
25x35cm,  
13 szt. bibuły o wym. ok. 
25x35cm, 20g/m

2
 

50 szt. składanego papieru o 
wym. ok. 14x14cm 
4szt. białego papieru 
wodoodpornego o wym. ok. 
20x20cm 
140 kartonowych pasków o wym. 
ok. 1x34,5cm 
30 kamyczków 
40elementów z foli piankowej, 
19 naklejek 3D 

18 Zestaw papierów Zestaw papierów z motylkiem. 
Zestaw papierów i elementów 
zdobniczych do tworzenia kartek 
okazyjnych, dekorowania ramek 
na zdjęcie itp., urozmaicony 
motylkami i kwitkami. 

1     

19 Papier fakturowy  Papier fakturowy. Miękki papier o 
wyraźnej fakturze, bardzo łatwo 
daje się porwać na kawałki, lekko 
się strzępiący. (10szt)., wymiary 
ok. 23x33cm, 200g/m

2
 

1     

20 Papier wytłaczany Papier wytłaczany – juta, 
Ozdobny, giętki papier 
odpowiedni do wycinania, 
składania, naklejania na różne 
powierzchnie w połączeniu z 
innymi materiałami plastycznymi 
i akcesoriami. (10 sztuk), 
wymiary: ok. 23x33cm, 230 g/m

2
 

1     

21 Kartony Kartony 4 pory roku: wiosna, lato, 

jesień, zima. Ozdobny papier z 

brokatem, zadrukowany z dwóch 

stron. Do scrapbookingu, kartek, 

itp. (opakowanie: 5 szt. każde). 

Wymiary ok. 30,5x30,5, 190 g/m
2
 

4     
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22 Teczka malucha – 
zabawy 
plastyczne 

Teczka malucha. Zabawy 

plastyczne proponowane w 

Teczce malucha uwzględniają 

możliwości dziecka 3-4 letniego, 

od zadań łatwych do coraz 

trudniejszych. Swoją treścią 

nawiązują do książeczek z serii 

Domowa Akademia 

Przedszkolaka. Każde zadanie ma 

swój temat i symbol graficzny 

wskazujący technikę pracy. Do 

zadań dołączony jest opis 

czynności, jakie dziecko ma 

wykonać. Na kartach pracy 

zaznaczone jest też miejsce na 

wpisanie przez opiekuna daty 

wykonania zadania, co ułatwia 

śledzenie postępów kilkulatka. 

Zebrane w Teczce malucha 

zadania plastyczne obejmują 

następujące techniki:  

• rysunkowe  

• graficzne  

• malarskie  

• przestrzenne  

• płaskie  

1     

23 Teczka  starszaka 
zabawy 
plastyczne 

Teczka starszaka. Zabawy 

plastyczne proponowane w 

Teczce starszaka uwzględniają 

możliwości dziecka 5-6 letniego, 

od zadań łatwych do coraz 

trudniejszych. Swoją treścią 

nawiązują do książeczek z serii 

Domowa Akademia 

Przedszkolaka. Każde zadanie ma 

swój temat i symbol graficzny 

wskazujący technikę pracy. Do 

zadań dołączony jest opis 

czynności, jakie dziecko ma 

wykonać. Na kartach pracy 

zaznaczone jest też miejsce na 

wpisanie przez opiekuna daty 

wykonania zadania, co ułatwia 

śledzenie postępów kilkulatka. 

Zebrane w Teczce starszaka 

zadania plastyczne obejmują 

następujące techniki:  

• rysunkowo – graficzne  

• malarskie  

• przestrzenne  

• płaskie  

1     

24 Książka Książka. 45 zabawnych i 

kreatywnych pomysłów, które 

pozwolą dzieciom stworzyć 

papierowe cuda i wspaniale się 

1     
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przy tym bawić. Wszystkie 

prezentowane projekty zostały 

opisane krok po kroku, w 

przystępny sposób, a każdy etap 

pracy został opatrzony kolorową 

fotografią. To wspaniała pomoc 

dla tych, którzy chcą rozwijać 

talenty plastyczne dzieci, zawiera 

proste pomysły, które spodobają 

się wszystkim małym artystom.  

ok.  130 str.  

25 Papier tęcza Dwustronny papier tęcza 
(10 szt. w kpl), wym. ok. 22,5 x 32 

cm , 200 g/m2 

1     

26 Papier welurowy Papier welurowy. Papier 

wykorzystywany do imitacji 

puszystych powierzchni, 

dywanów, futerek, trawy.  

• 10 szt.  w kpl, wym. ok. 23 x 33 

cm, 200 g/m2 

1     

27 Tektura falista Tektura falista mix kolorów  A4 
(10 arkuszy), format A4 

1     

28 Tektura falista Tektura falista z brokatem  (10 
arkuszy w kpl), format A4 

1     

29 Papier brokatowy Brokatowy papier, 10ark w kpl  
Format  10 arkuszy  
• wym. ok. 23 x 33 cm  
• 70 g/m2 

1     

30 Tekturowe 
ozdoby 

Tekturowe ozdoby świąteczne, 3 
arkusze-2 złote i 1 srebrny arkusz 
z wysztancowanymi motywami,  
39 ozdób, wymiary ok. 25x35 

1     

31 Bibuła gładka Bibuły gładkie (5 szt. w 
opakowaniu)  wzory: 1 zwierzęca 
skóra panterka, 1 zwierzęca skóra 
zebra, 1 zwierzęca skóra tygrys 
wymiary ok. 50x70cm 

3     

32 Bibuła wyklejanka Bibułkowe wyklejanki 33szt. 
bibułki o wymiarach 26,5x36cm 
4 rysunki do wyklejania o 
wymiarach ok. 12,5x17,5 

1     

33 Krepina Krepina flaga, bibuła gładka 
(3szt). wymiar ok. 0,1x10m 

1     

34 Dziurkacz mały Dziurkacze małe: wzory: 1 
samochód, 1 kwiatek, 1 miś, 1 
ptak. Metalowe dziurkacze w 
oprawie z tworzywa sztucznego, 
służące do wycinania różnych 
wzorów. Przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
jako pojedyncze elementy 
ozdobne lub do tworzenia 
złożonych wzorów.  
• wym. dziurkacza  ok. 6,5 x 3,5 
cm, wym. elem. wyciętego ok. 1 
cm 

4     

35 Dziurkacz średni Dziurkacze średnie: wzory: 1 
motyl, 1 jabłko, 1 liść, 1 choinka 
Metalowe dziurkacze w oprawie z 

4     
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tworzywa sztucznego, służące do 
wycinania różnych wzorów. 
Elementy wycięte są przydatne 
przy wykonywaniu prac 
plastycznych - jako pojedyncze 
elementy ozdobne lub do 
tworzenia złożonych wzorów.  
• wym. dziurkacza ok. 6,8 x 3,6 
cm , wym. elem. wyciętego ok. 
1,8 cm 

36 Dziurkacz duży Dziurkacze duże: wzór:  1 serce 
Wielofunkcyjne, metalowe 
dziurkacze w oprawie z tworzywa 
sztucznego służące do wycinania 
różnych wzorów. Pozwalają 
wykonać ozdobne prace, do 
których można również 
wykorzystać elementy wycięte.  
• wym. dziurkacza  ok. 10 x 6 cm  
• wym. elem. wyciętego ok. 2,5-3 
cm 

1     

37 Dziurkach 
narożny 

Dziurkacz narożny. , wzór: 
śnieżynki. Metalowy dziurkacz w 
oprawie z tworzywa sztucznego, 
służące do wycinania różnych 
wzorów. Elementy wycięte są 
przydatne przy wykonywaniu 
prac plastycznych - jako 
pojedyncze elementy ozdobne 
lub do tworzenia złożonych 
wzorów.  
• wym. dziurkacza ok. 10 x 7 cm  
• wym. elem. wyciętego ok. 1,5 
cm 

1     

38 Dziurkacz 
ażurowy 

Dziurkacz ażurowy. wzór: 
gwiazdka. Metalowy dziurkacz w 
oprawie z tworzywa sztucznego, 
służące do wycinania różnych 
wzorów. Przydatne przy 
wykonywaniu prac plastycznych - 
jako pojedyncze elementy 
ozdobne lub do tworzenia 
złożonych wzorów.  
• wym. dziurkacza ok. 9,5 x 7 cm  
• wym. elem. wyciętego ok. 4,5 x 
3 cm 

1     

39 Nożyczki Kolorowe nożyczki 3 wzory 
wycinania, 3 szt. w kpl, wymiar 
ok. 17cm 

1     

40 Dziurkacz narożny Dziurkacze narożne małe, wzór: 
bratek. Dziurkacz narożny do 
wycinania różnych papierowych 
ozdób.  
• wym. dziurkacza ok. 8 x 6 cm  
• wym. elementu wyciętego ok. 
1,5 cm 

1     

41 Dziurkacz okienko Dziurkacz okienko. wzór: 
Kwadrat, Jedyny dziurkacz, który 
pozwala na wycinanie okienek w 
dowolnym miejscu kartki np. na 
środku. Magnetyczne elementy 
zapewniają odpowiednie 
zamocowanie kartki pomiędzy 2 

1     
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częściami dziurkacza.  
• śr. dziurkacza ok. 7 cm  
• wym. elem. wyciętego ok. 5 cm 

42 Szablon do 
wycinania 

Szablon do wycinania, wzór: 
drzew, wymiary ok. 30x30cm, 

1     

43 Farby Farby plakatowe, min. 12 
kolorów w opakowaniu, o poj. ok. 
20ml każdy słoiczek 

3     

44 Farby Tempera łącznie 6l. Farby do 
pracy w przedszkolu i szkole, 
które łatwo rozprowadzają się i 
dobrze kryją. gęsta konsystencja 
zapewniająca swobodne 
malowanie, farby na bazie wody, 
łatwo zmywające się z rąk i 
ubrania.,  6 szt. w zestawie, każdy 
inny kolor, każdy pojemnik o poj. 
1000 ml  

1     

45 Farby Tempery z gąbką. Pozwalają 
uzyskać grube ślady farby w 
intensywnych kolorach.  
• 6 kolorów w zestawie, każdy 
pojemnik o innym kolorze 
•każdy pojemnik o  poj. ok. 50 ml 

1     

46 Farby Farby do malowania palcami 
4kolory każdy o pojemności ok. 
125ml, kolory: żółty czerwony, 
niebieski, zielony. Farby łatwo 
zmywalne w temperaturze 40 st. 
C 

1     

47 Farby Farby z gąbką. 6szt. w komplecie, 
każdy pojemnik o  pojemność ok. 
70ml 

1     

48 Fakturowe 
obrazki 

Fakturowe obrazki .  
Zestaw do przygotowania 
różnych struktur. Zestaw  
rozwijający wyobraźnię i dotyk.  
• 10 różnych preparatów  
• od 3 lat 

1     

49 Tusze wodne Tusze wodne. Zestaw tuszy 
wodnych. Tacka z 6 tuszami, 6 
pipetek, pojemność 50ml. 
Szybkoschnące, nadające się do 
papierów chłonnych, rzadka 
konsystencja, niekryjąca, 
pozwalająca na „warstwowanie” 
odbitych stemplami wzorów. 
zestaw składający się  min. 
• tacka z 6 tuszami  
• 6 pipetek  
• poj. każdego tuszu ok. 50 ml 

1     

50 Pędzle Zestaw pędzli do malowania. 
Pędzle w różnych rozmiarach z 
naturalnym włosiem. Komplet 
składa się z dwunastu pędzli 
okrągłych i 12 pędzli o płaskich 
końcówkach . 24szt. długość ok.  
8- 15,2cm 

1     

51 Pędzle Pędzle z gąbki 
20szt. szer. gąbki ok. 2,5cm 

1     

52 Stemple Stemple z gąbki z uchwytem, 
okrągłe, w łatwy sposób 

1     
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pozwalają na nanoszenie farby. 
(3szt. o różnej średnicy) 

53 Stemple Miękkie stempelki z tworzywa z 3 
różnymi motywami nakładane na 
palec, 30szt. wymiary: ok. 
3x1,8cm. 

1     

54 Wałki do 
malowania 

Wałki do malowania, Zestaw 5 
wałków z pianki do przenoszenia 
wzorów.  
• szer. wałka ok. 6,5 cm 
• wzory: drzewa, chmury, płotek, 
owieczki, góry. 

1     

55 Tacka do wałków Taca do wałków, plastikowa taca 
na farbę do wałków składająca 
się z 3 części o szerokości ok. 7cm 

1     

56 Wałki na palec Wałki na palec, (3szt.) wym. ok. 
5,5x3x3cm 

1     

57 Szablony Szablony, wzór:  1 owoce, 1 
warzywa, szablony wykonane z 
tworzyw, pomagają wykonać 
ciekawe prace z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych.  
• 6 szt. w kpl 
• wym. ok. 15 x 22 cm  

2     

58 Podkładki do 
frotage’u 

Podkładki do frotage’u , 
Umożliwiają tworzenie obrazków 
poprzez pocieranie kredką po 
wypukłych elementach 
podkładek. Rozwijają wyobraźnię 
i inspiracje artystyczne.  
• 4 szt. w kpl. 
• wym. ok. 13 x 13 cm  

1     

59 Brokaty Brokaty . Skład zestawu: 10 
butelek z kolorowym brokatem, 
serduszkami i gwiazdkami, 1 klej, 
pojemność: ok. 90 g 

1     

60 Druciki Grube druciki kreatywne- krótkie,  
miękkie, łatwe do wyginania  
• 25 szt.  
• wym. ok. 1,5 x 30 cm  
• różne kolory 

1     

61 Druciki Średnie druciki kreatywne mix 
kolorów 
miękkie, łatwe do wyginania  
50 sztuk, wymiary ok:  1cm x 30 
cm 

1     

62 Zestaw 
kreatywnych 
drucików 

Zestaw kreatywnych drucików- 
kwiatki, zestaw składający się z 
kreatywnych drucików, z których 
można wykonać 6 różnych 
kwiatków.  
• 47 drucików  
• instrukcja  
• wym. zbliżone 0,3-0,9 x 30 cm 

1     

63 Ozdoby do 
wklejania 

Kwiatuszki wklejane błyszczące. 
Samoprzylepne kwiatki do 
wykorzystania przy dekoracjach 
kwiatowych oraz pracach 
plastycznych.  
• 1250 szt.  
• wym. ok . od 2,5 cm do 4 cm 

1     

64 Plastelina Plastelina- zestaw składający się z 1     
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min. 12 kolorów, po 15 sztuk 
plasteliny w każdym kolorze 

65 Taśma 
samoprzylepna 

Taśma samoprzylepna 
z podajnikiem 

3     

66 Dwustronna 
sztaluga z kuwetą 

Dwustronna sztaluga z kuwetą 
Sztaluga składana z pojemnikami 
na akcesoria. Wymiary zbliżone:  
Wymiary: 60x69x104cm 
Wymiary tablic: 60x60, 
Wymiary kuwety: 55x19cm 

1     

SUMA:   

 

RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE WARUNKI OPIEKI NAD DZIEĆMI 

SP Świedziebnia – oddział 0A  

Lp. NAZWA 
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 
 

Instrukcja 

udzielania 

pierwszej pomocy 

Instrukcja udzielania 

pierwszej pomocy 

wykonanie z płyty PCV, o 

wymiarach ok 25x35cm 

 
3 

    

2 
 
 

Apteczka Apteczka w szafce 

metalowej, zamykana na 

klucz, wymiary ok. 

25x25x12 cm,  z 

wyposażeniem m.in.: 

opaski elastyczne, plastry, 

chusta trójkątna, koc 

ratunkowy, rękawice 

winylowe, instrukcja 

udzielania pierwszej 

pomocy.   

 
 
1 

    

3 Zabezpieczenie 

gniazd 

elektrycznych  

Zabezpieczenie gniazd 

elektrycznych, w zestawie 

kluczyk ułatwiający montaż 

i demontaż (8szt. 

zabezpieczeń w kpl) 

 
1 

    

4 Gaśnica 

proszkowa  

Gaśnica proszkowa 4kg, 

masa całkowita ok. 6,8kg, 

całkowita wysokość ok. 

47,2cm 

1     

5 Oznaczenia 

ewakuacyjne 

Oznaczenia ewakuacyjne, 

8 oznaczeń w kpl, 

wykonanych z 

1     
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samoprzylepnej folii 

fotoluminescencyjnej.  

wymiary ok. 15x30cm, 

kierunek do wyjścia drogi 

ewakuacyjnej 1, kierunek 

do wyjścia drogi 

ewakuacyjnej 2, schodami 

w dół 1, schodami w dół 2, 

schodami w górę 1, 

schodami w górę 2, 

kierunek drogi 

ewakuacyjnej – strzałka, 

wyjście ewakuacyjne-napis 

SUMA:   

SP Świedziebnia – oddział 0B 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Szt. 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Instrukcja 
udzielania 
pierwszej pomocy 

Wykonanie z płyty PCV, wym. ok. 
25x35cm 

3     

2.  Apteczka w szafce 
metalowej 

Apteczka metalowa zamykana na 
klucz,  
wymiary ok. 25x25x12 cm 
 z wyposażeniem (m.in.: opaski 
elastyczne, plastry, chusta 
trójkątna, koc ratunkowy, agrafka, 
rękawice winylowe, instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy) 

1     

3.  Zabezpieczenie 
gniazd 
elektrycznych 

W zestawie 8 szt., kluczyk 
ułatwiający montaż i demontaż 

1     

4.  Gaśnica 
proszkowa 4kg 

Masa całkowita  ok. 6,8kg,            
całkowita wysokość ok. 47,2cm 

1     

5.  Oznaczenia 
ewakuacyjne 

Skład zestawu: 
8 oznaczeń wykonanych z 
samoprzylepnej folii 
fotoluminescencyjnej, wymiary 
ok15x30cm 
- kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 1 
- kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 2 
- schodami w dół 1 
- schodami w dół 2 
- schodami w górę 1 
- schodami w górę 2 
- kierunek drogi ewakuacyjnej – 
strzałka 
- wyjście ewakuacyjne - napis 

1     
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SUMA:   

 

 

 

 

 

 

SP Michałki 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Ilość 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Instrukcja 
udzielania 
pierwszej pomocy 

Wykonanie z płyty PCV, wym. ok. 
25x35cm 

2     

2.  Apteczka w 
szafce metalowej 

Apteczka metalowa zamykana na 
klucz,  
wymiary ok. 25x25x12 cm 
 z wyposażeniem (m.in.: opaski 
elastyczne, plastry, chusta 
trójkątna, koc ratunkowy, agrafka, 
rękawice winylowe, instrukcja 
udzielania pierwszej pomocy) 

1     

3.  Zabezpieczenie 
gniazd 
elektrycznych 

W zestawie  8 szt., kluczyk 
ułatwiający montaż i demontaż 

1     

4.  Gaśnica 
proszkowa 4kg 

Masa całkowita ok. 6,8kg,            
całkowita wysokość ok. 47,2cm 

1     

5.  Oznaczenia 
ewakuacyjne 

Skład zestawu: 
8 oznaczeń wykonanych z 
samoprzylepnej folii 
fotoluminescencyjnej, wymiary ok. 
15x30cm 
- kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 1 
- kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej 2 
- schodami w dół 1 
- schodami w dół 2 
- schodami w górę 1 
- schodami w górę 2 
- kierunek drogi ewakuacyjnej – 
strzałka 
- wyjście ewakuacyjne - napis 

1     

6.  Zabezpieczenia 
kątowe mebli 

Miękkie zabezpieczenia 
narożników wykonane z pianki. W 
zestawie  4 szt. wym. robocze ok.  

2     
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4 x 4 cm wys. 2 cm (wymiary 
całkowite są o ok. 1 cm większe) 
Cechy główne produktu: 
chroni przed niebezpiecznymi 
urazami głowy zapewnia 
optymalną ochronę narożników 
stołów i innych mebli nakładki są 
samoprzylepne - łatwo je  
zamontować i po okresie 
użytkowania zdemontować 

SUMA:   
 

RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

 


