„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” –
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Krynice, zaprasza do złożenia ofert na poniższe zamówienia:
WYPOSAŻENIE SALI PRZEDSZKOLNEJ
L.p.
1.

2.
3.

4.

5.

Nazwa
Elementy stolików (blaty +stelaże) blat w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi
narożnikami o wymiarach ok. 120 x 74 cm. i dopasowany do niego stelaż (wysokość
blatu – 59cm.) ; blat w kolorze brzozy lub buku z żółtym obrzeżem
Krzesła z regulacją wysokości; rozmiar 3-4 (min. wysokość siedziska – 35cm.); krzesło
z siedziskiem i oparciem ze sklejki w kolorze brzozy lub buku, stelaż w kolorze żółtym
Zestaw kolorowych mebli z elementami dekoracyjnymi do sali przedszkolnej – długość
zestawu ok. 380cm; szafka wisząca - 4 szt.;
szafka stojąca z półkami z regulowaną wysokością półek- 2 szt.; drzwiczki do szafki
wiszącej - 2 pary (jedna para żółta, jedna para zielona)
szafka stojąca z 8 szufladami - 2 szt. (szuflady w kolorze żółtym i zielonym) ; szkielet
kolor –buk lub brzoza; szafki stojące - na nóżkach
Szafka na prace plastyczne wykonywane na kartonach A3; kolor- buk lub brzoza; wym.
ok 48 x 33 x 90 cm
Szafka kolor -buk z przesuwanymi żółtymi drzwiczkami i półkami wymiary ok.
95x90x45; na nóżkach

Ilość
3 szt.

18 szt.
1 kpl.

1 szt.
1 szt.

6.

Szafka wysoka wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i 1 szt.
drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów; wym.
ok. 95 x 45 x 190 cm; szkielet kolor –buk lub brzoza; drzwiczki kolorowe( 1 para żółte
i 1 para zielone); na nóżkach

7.

Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy 1 szt.
lub buku, Wyposażone w szafkę na zamek i 1 szufladę - w kolorze zielonym ; wym.
ok. 110 x 70 x 75 cm; na nóżkach

8.

Krzesło dla nauczyciela typ- konferencyjne; miękkie; kolor tkaniny: brązowo-beżowy

1 szt.

9.

Biblioteczka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm; z zielonymi elementami z
płyty MDF. Wyposażona w pojemnik na książki z przegródkami, pod którym mieszczą
się dwie pufy; wym. ok. 82 x 38 x 55 cm
Pufy do biblioteczki zielone lub żółte; pokryte trwałą tkaniną PCV; wym. ok. 36 x 36 x
28 cm (mieszczące się pod biblioteczkę)
Dywan kolorowy miękki z wkomponowanymi elementami edukacyjnymi – figurami
geometrycznymi i oddzielnymi elementami figur pasującymi do tych na dywanie, które
mogą być wykorzystane do zabaw poza dywanem; powinien posiadać Atest
Higieniczny; wym. 2x3 m.

1 szt.

10.
11.
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12.

Szafka uzupełniająca w kształcie jeża z półkami; kolorowa; wym. ok. 100 x 40 x 125 1 szt.
cm

13.

Tablica suchościeralna – biała, lakierowana, z możliwością przyczepiania magnesów; 1 szt.
wym. 170x100 cm.

POMOCE DYDAKTYCZNE DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Lp

Nazwa

Ilość

1.

Domek letniskowy dla lalek – otwarty na jedną stronę z licznymi pomieszczeniami i
wyposażeniem; wymiary ok. 55x30x60 cm.

1 szt.

2.

klocki drewniane, kolorowe, 50 elementów

3 kpl

3.

geometryczne kształty z tworzywa; 250 elem.; wym. ok. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm;
plastikowe; grubość ok. 0,5 cm; kolorowe

1 kpl

4.

samochód wywrotka z podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną
tylną klapą; kolorowe; wym. ok. 38x25x20 cm

10 szt

5.

lalka śpiąca; długość ok. 35 cm., zamykająca oczy i pochrapująca

4 szt

6.

lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka; dł. Ok. 25 cm

3 szt

7.

lalka z wózkiem; długość ok. 30cm

1 szt

8.

laka szmacianka - różne; długość ok. 25-30 cm

4 szt

9.

Lalka z nocnikiem, butelką i kubkiem, która pije i siusia, dł. Ok. 27 cm

2 szt

10. lalka duża z długimi włosami; ok. 60 cm wysokości

2 szt

11. łóżeczko drewniane dla lalek; wym. 52 x 30 x 35 cm

1 szt

12

Duży zestaw narzędzi do majsterkowania; ok. 40 narzędzi i akcesoriów

13

zestaw perkusyjny; 6 instrumentów: - tamburyn, śr. ok.20 cm - plastikowe marakasy,
2 kpl.
dł. ok.12cm - jajka muzyczne, 2 szt., wym. ok.5,5 x 3,5 cm - dzwoneczki na rękę, dł.
ok.9,5 cm , 1 para - kastaniety drewniane, śr. ok.5,5 cm, 1 para - kastaniety z rączką, dł.
ok22 cm, 1 para

14

maty edukacyjne; wym. ok. 140 x 70 x 0,5 cm

3 szt.

15

piłka gumowa 30 cm

5 szt

16

zestaw małego lekarza; wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z
lekarskimi akcesoriami: mikroskop, stetoskop, basen, lusterko czołowe, lusterko z
rączką, młoteczek, otoskop; wym. ok. 42 x 14 x 45 cm

3 szt

17

kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego; klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła
1 kpl.
są ruchome; wydająca dźwięki, z podświetlanymi palnikami, zawierająca akcesoria
m.in.: patelnia, czajnik, łyzka, nóż, talerze, kubki, mleko, sałata itp.; wys. Ok. 70-80 cm

18

pojemnik na zabawki z pokrywą; wym. ok. 45 x 40 x 35 cm
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19

kasa ze skanerem; Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i
świecącym na czerwono skanerem; zawierająca m.in.
• mini koszyczek na zakupy
• sałata
• ketchup
• sok owocowy
• monety
• banknoty
• karta płatnicza
• wym.ok.35 x 17,5 x 15 cm

1 szt

20

piłka do skakania śr.45cm-3szt,

3 szt

21

piłka do skakania śr.55cm - 3szt

3 szt

22

miś pluszowy; wys. Ok. 30-35 cm

5 szt

23

zestaw obiadowy; kolorowy, zawierający m.in.
• 4 widelce
• 4 noże
• 4 łyżki
• 4 kubki
• 4 głębokie talerzyki
• 4 płaskie talerzyki
• rondelek

3 kpl

24

samochód strażacki plastikowy; dł. Ok.47 cm, dł. drabiny po rozłożeniu ok. 77 cm

3 szt

25

betoniarka z kręcącym się bębnem, dł. Ok.38 cm

3 szt

26

Auto terenowe; dł. Ok. 35-45 cm

4 szt

27

zestaw zabawek do piaskownicy ( dla grupy) zawierający: 5 szt. Konewek, 5 wiaderek,
5małych łopatek,15 szt. różnych foremek, 5 szt. Grabek; dł. elem. do 26 cm

1 kpl

28

puzzle drewniane przedstawiające po złożeniu zwierzęta

2szt

29

edukacyjna układanka drewniana na kołeczkach; wym. ok. 21 x 24 x 1,5 cm

1szt

30

drewniane puzzle kostkowe; 12 kostek o wym. 6 x 6 x 6 cm

2 szt

31

kolorowe woreczki do ćwiczeń gimnastycznych; wym. 10x10 cm; 10 szt

3 kpl

32

tunel typu stonoga; śr. ok..50 cm; dł. Ok..185 cm

1 szt.

33

latający dysk, śr. ok. 28cm.

15 szt

34

ringo sensoryczne; wykonane z gumy, śr. ok..17 cm;

15 szt

35

skakanka; dł. Ok. 200cm

25 szt

36

bujak jamnik; wyposażony w wygodne uchwyty i siedziska; wym. ok.105 x 43 x 36 cm

1 szt.

ARTYKUŁY PLASTYCZNE
1.
2.

brystol A3 różne kolory - 100 ark
brystol biały A4 - 100 ark

15 kpl
15 kpl

3.

kolorowy papier rysunkowy A4 - 400 ark

10 kpl
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4.

bibuła karbowana w rolkach, rózne kolory - 15

2 kpl

5.

nożyczki przedszkolne - 10 szt

3 kpl

6.

taśma samoprzylepna 18 mm x 30 m

10 szt

7.

klej przezroczysty w buteleczce 200 ml

15 szt

8.

klej czarodziejski, wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny 1l

15 szt

9.

papier szary A3 - 20 ark

10 kpl

10. klasyczne markery zmywalne - 8 szt

15 kpl

11. plastelina 12 kolorów

25 szt

12. kredki typu bambino 12 kolorów; dł. 8 cm

30 szt

13. Farby tempera 500 ml - 6 kolorów

5 kpl

14. zestaw pędzli

10 kpl

15. tektura falista rózne kolory A4 - 10 szt

15 kpl

SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
L.p.
1.

2.

3.

Nazwa

Ilość

Odkurzacz piorący o mocy min. 1400 W, z osobnym pojemnikiem na czystą i 1 szt.
brudną wodę, uchwytem do przenoszenia, filtrem falistym oraz z dyszą
spryskująco-odsysającą o długości przewodu min. 5m.; gwarancja min. 24
miesiące
Pralka automatyczna ładowana od frontu ; klasa energetyczna- min. A++; 1 szt.
Obr/min- min. 1200; ładowność bębna -min. 5 kg; program prania krótkiego
ok.20 min; gwarancja min. 24 miesiące
Froterka elektryczna do podłóg; o mocy min. 600 W; długości przewodu min. 5m;
gwarancja min. 24 miesiące

1 szt.

SPRZĘT KOMPUTEROWY
Lp

Nazwa

Ilość

1.

Notebook 17” o parametrach nie gorszych niż: procesor-dual core, HDD-min. 750 GB, 1 szt.
pamięć cache - 8 MB, pamięć RAM - 8 GB, interfejsy - USB 3.0; USB 2.0 x2; Wi-Fi,
LAN, HDMI, modem, czytnik kart pamięci, Bluetooth 4.0; zainstalowany system
operacyjny; wyposażenie dodatkowe - torba, mysz; deklaracja zgodności CE; gwarancja
min. 24 miesiące

2.

Drukarka laserowa kolorowa; posiadająca znak CE, gwarancja min. 24 miesiące
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PROJEKTOR I TABLICA INTERAKTYWNA
L.p.
1.

2.

Nazwa

Ilość

Projektor multimedialny wyposażony w technologię DLP z uchwytem sufitowym i 1 szt.
przyłączem sygnałowym, posiadający znak CE; z montażem; o przybliżonych
parametrach: Jasność - 2400ANSI, Rozdzielczość - 1024x768 XGA,
Typ – DLP, Kontrast – 15000:1, waga ok. 2 kg, żywotność lampy – min. 4500h,
żywotność lamp w trybie Eco – 6000h, gwarancja – 24 mies., cechy –
krótkodystansowy, automatyczna korekta, 3D redy, 2D SUB 15 pin, cinch-video, svideo, RS232, USB typ B, 3,5 mm Mini Jack
Tablica interaktywna dotykowa w technologii pozycjonowania w podczerwieni o 1 szt.
przekątnej obszaru roboczego ok. 80”, z oprogramowaniem w j. polskim i systemem
mocowania; wymiary ok. 180x140 cm; rozdzielczość ok. 10240x7680; format 4:3
powierzchnia tablicy odporna na uszkodzenia, obsługa za pomocą palca lub
dowolnego wskaźnika; z dodatkowym oprogramowaniem, z montażem i instalacją z
projektorem multimedialnym; gwarancja min. 24 mies.; deklaracja zgodności CE.

KSEROKOPIARKA
L.p.
1.

Nazwa

Ilość

Kserokopiarka monochromatyczna A4,A3 - funkcja kopiowania, drukowania, 1 szt.
skanowania kolorowego; prędkość kopiowania 20 k/min; kaseta; podajnik
ręczny; duplex; karta sieciowa; serwis urządzenia w ciągu 24 godzin, gwarancja
min. 24 miesiące; deklaracja zgodności CE

1) Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2014r.
2) Kryteria wyboru: najniższa cena
3) Oferty należy złożyć osobiście w biurze projektu: Zespół Szkół w Krynicach,
Krynice 9, 22-610 Krynice lub przesłać na adres e-mail: zskrynice@wp.pl w
terminie do 29.05.2014r. do godz. 15.00.
W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu tel. 84 6630215.
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