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ZP:271.11.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
do ogłoszenia o przetargu
nr ZP:271.11.2013
na: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III
szkół podstawowych z terenu gminy Goszczyn”

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UDZIELONEGO
W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
/ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 200 000 euro/.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania „Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy
Goszczyn”, nr sprawy: ZP:271.11.2013
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Goszczyn
Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
www.bip.goszczyn.pl
goszczyn@gminy.pl
godz. pracy: 7.30-15.30
tel. 048 – 663 22 60, fax. 048 – 663 22 47
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art. 39 – 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.).
III. Oferty wariantowe i częściowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Goszczyn:
1. z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
2. rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,
3. z zaburzeniami rozwoju mowy,
4. z zaburzeniami komunikacji społecznej,
5. szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych,
6. szczególnie uzdolnionych językowo,
7. z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Ku szczytom wiedzy” dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytet
IX, działanie 9.1 oddziałanie 9.1.2.
Kody CPV:
CPV 39162000-5 – pomoce naukowe,
39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
39162100-9 – sprzęt dydaktyczny.
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Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.
Dostarczone towary(produkty) muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty, lub deklaracje
zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych
w laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać
wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub
producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych
parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując
przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w
zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie
nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego
szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcie, z których w sposób niebudzący wątpliwości
Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe,
funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.
Wykonawca zamówienia dostarczy zamawiany asortyment na własny koszt do Sali
gimnastycznej w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2 w terminie ustalonym z Zamawiającym.
2.Wymagania dot. gwarancji
Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za
wady na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie
art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
V. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje 2 dostawy polegające na dostawie pomocy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
3

dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych o wartości 90.000,00 zł brutto
każda, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z wykonawców oddzielnie musi spełniać warunki określone w pkt. 1.1 lub co najmniej
wykonawca, który będzie faktycznie wykonywać czynności objęte niniejszym zamówieniem.
W przypadku warunków określonych w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4, wymagane jest łączne spełnienie
warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. (Wystarczające jest
spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot).
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte
w złożonych przez wykonawców dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt VII
SIWZ metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia oraz dokumenty
A.1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze
wzorem - załącznik nr 3 do SIWZ;
A.2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie– na
potwierdzenie spełniania warunku określone w części VI pkt 1.2.
Przez wykaz głównych dostaw rozumie się wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Części VI pkt 1.2.
Dowodami tymi są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania ww. dowodów.
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać
przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących, w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. A.2), budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
B. Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia wykazujące brak
podstaw do wykluczenia:
B.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ.
B.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2 i B.3, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
C.2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. „C1" zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszemwystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C1".
D.

Wykaz pozostałych dokumentów i informacji wymaganych w ofercie:

D.1) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ, zawierający oświadczenie
wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
D.2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w formie
oświadczenia na formularzu nr 7 do SIWZ.
D.3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika.
D.4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy – w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
D.5) Deklaracja Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty mają atesty – załącznik
do oferty.
D.6) Dowód wniesienia wadium.
D.7) Zestawienie wartości zamawianego asortymentu – sporządzone na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia nr 2 do SIWZ
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E. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
E.1 Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
E.2 Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt E.1;
E.3 Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B 1), B2), B.3) dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty (tj. opisane w punktach A1), A2) i A3) składane są
wspólnie )
F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
F.1 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
F.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
F.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
F.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w części I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr podany w części I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do
potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji
przekazanych za pomocą telefaksu jest:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Dariusz Maćkiewicz
tel.
048/663 22 74
fax.
048/663 22 47
w terminach
godz. pomiędzy 8.00 a 15.00
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IX. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszcza na
stronie internetowej Zamawiającego.
X. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 2.800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) .
2. Forma wniesienia wadium
Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer konta:
Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/Goszczyn
nr rachunku 52 8002 0004 0400 0114 2004 0009
z adnotacją wadium na " Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas IIII szkół podstawowych z terenu gminy Goszczyn ". Kserokopię dowodu dokonania przelewu
należy dołączyć do oferty.
2) lub w jednej z poniżej podanych form:
a) w gwarancjach bankowych,
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158, z późn. zm.),
d) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
3. Termin wniesienia wadium.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, a nie
moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust.
2 pkt 2, powyższy dokument należy złożyć w siedzibie Zamawiającego i uzyskać
potwierdzenie złożenia wadium, które należy dołączyć do oferty.
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5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie do
bezwarunkowej zapłaty na pierwsze żądanie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy, tj.:
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
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XI. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii;
5) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część (zakres) zamówienia
podwykonawcom, w ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona, zgodnie
z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Brak złożenia oświadczenia
o podwykonawcach zostanie uznany jako informacja że całość zamówienia będzie realizowana
przez Wykonawcę.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
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XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 2013-09-13 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
Sekretariat
Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-09-13, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
XV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje cenę oferty brutto, która uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Wykonawca podaje stawkę i kwotę należnego
podatku VAT .
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Tryb oceny ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: badanie ofert pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
oraz SIWZ. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zajdą okoliczności określone
w art.89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.
Do II etapu zakwalifikowani zostaną Wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone
w I etapie.
1. Kryteria oceny ofert
2. Kryterium „cena oferty” - waga 100%
3. Zasady ofert według ustalonego kryterium
1. Kryterium : „cena oferty” – waga 100%

C= C min /Cx x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty”
C min – najniższa oferowana cena,
Cx – cena rozpatrywanej oferty.
100% - waga kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów to jest
maksymalnie 100 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
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XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
2.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
2.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
3.1 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
3.2 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
3.3 w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed
upływem ww. terminów.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
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1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy
8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty z tytułu roszczeń
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
9. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XXI. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 22,
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu wykonanych dostaw,
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o powierzeniu części zamówienia podwykonawcą,
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień
publicznych
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Słabuszewski
___________________________________
Zatwierdzam, Goszczyn dnia 05.09.2013rok
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Załącznik nr 1 do SIWZ
..........................................................
..........................................................
/Nazwa i adres Wykonawcy/
/miejscowość i data/

OFERTA
Do
Urzędu Gminy Goszczyn
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Goszczyn”
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:
1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
- koszt wykonania całego zamierzenia wynosi: ................................................... zł. netto,
podatek VAT .......................% w wysokości ........................ zł., koszt brutto wynosi:
............................................................. zł. (słownie: ......................................................)
4. oświadczamy, ze w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia;
5. zobowiązujemy się do zrealizowania całości zadania określonego w SIWZ i przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie zgodnie z zapisami
SIWZ.
6. oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte;
7. oświadczamy, że zmierzamy powierzyć podwykonawcy następujące części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………..
Niezłożenie oświadczenia oznacza, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez
Wykonawcę.
8. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
9. udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment. Gwarancja rozpoczyna swój
bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:
1) Zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem (załącznik nr 8 do SIWZ) w terminie nie
krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty – w przypadku
otrzymania przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia minimum 2
ofert.
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2) Zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w przypadku otrzymania
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko 1 oferty, nie
odrzucenie w postępowaniu żadnej oferty albo nie wykluczenie żadnego wykonawcy.
3) Dostarczenie zamawianych pomocy dydaktycznych zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia;
11. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert
12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 § 1
k.k.).
13. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane i cała oferta wraz ze
wszystkimi załącznikami składa się z _____ stron.

Data: ...........................................................

.......................................................
(podpis osoby upełnomocnionej –Wykonawcy)

Załączniki:
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 –
załącznik nr 3 do SIWZ;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ;
3. Oświadczenie w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych– załącznik
nr 7 do SIWZ;
4. Pełnomocnictwo
do
reprezentowania
podmiotów
występujących
wspólnie
w postępowaniu – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii;
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji mocodawcy w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii;
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykazy wykonanych prac – załącznik nr 5 do SIWZ;
9. Deklaracja Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty mają atesty;
10. Zestawienie wartości zamawianego asortymentu – sporządzone na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia nr 2 do SIWZ;
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
l.p.
1.

Nazwa przedmiotu

GĄSIENICE

2.

PIEKSI
3.

WIEŻE
4.

GOTUJEMY ZUPĘ
5.
RYBKI

Opis przedmiotu
4 specjalnie wyprofilowane kolorowe łyżki z naturalnego
materiału, o długości nie mniejszej niż 20 cm, do nabierania
kulek. Ponad 30 kulek bardzo wyraźnie ponumerowanych od 1
do 9. Manipulowanie kulkami z dobrze widocznymi cyframi
pozwala na przeprowadzenie w sposób zabawowy licznych
zadao matematycznych. Każda łyżka posiada duży otwór, a w
nim zamontowaną na stałe gumkę, umożliwiającą utrzymanie
kulki na łyżce i przejście jej przez otwór, 8 wąskich
materiałowych tuneli zakooczonych pierścieniem z drugiej
strony gumką pozwalającą wyciskad kulki. 20 kolorowych
drewnianych żetonów z cyframi do tworzenia zadao
matematycznych i układania rytmów. Podstawka z minimum 8
otworami na żetony. Całośd zapakowana w trwałym
opakowaniu.
Ponad 90 kształtek o formie wklęsło – wypukłej posiadających
otwór, wykonanych z naturalnego materiału. Minimum 8
pojedynczych pałeczek z kolorowymi rączkami, adekwatnymi
do koloru kształtek. Bez dodatkowego używania ręki na pałeczki
nabiera się kształtki wyrabiając precyzję rąk i umiejętnośd
szybkiego rozpoznania kolorów, klasyfikując je wg
przynależności do właściwego zbioru koloru. Dwiczenie rozwija
wyobraźnię, uczy rozpoznawania figur, odtwarzania ciągów,
utrwala pojęcia: wypukłe, wklęsłe.
Pomoc dydaktyczna wykonana w dużej części z bambusa.
Zawiera cienkie, bambusowe listewki służące do utworzenia
planszy oraz 25 bambusowych wież różnej wielkości, kolorze z
wgłębieniem na górze. Gra dwiczy i usprawnia pracę rąk,
koncentrację, cierpliwośd i współpracę w grupie. Zawartośd
umieszona w wysokiej kolorowej tubie.
Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięd, logiczne myślenie
i umiejętności komunikacyjne, umieszona w poręcznej wysokiej
tubie. Zawartośd: ponad 30 bambusowych żetonów z
nadrukiem
warzywa.
Każde
warzywo
czterokrotnie
powtórzone, zielona plansza z materiału filcopodobnego i
dodatkowe elementy z bambusa.
Pomoc do dwiczenia precyzji rąk i koordynacji ruchowej.
Wykonana z bambusa. Zawiera m.in. dużą ilośd bambusowych
rybek w 3 różnych kolorach i kształtach, bambusowe miseczki
oraz opaski samuraja. Zawartośd umieszona w poręcznej
wysokiej tubie.

sztuki
4

2

4

3

4
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6.

TANGALO

7.

FELIX

8.

ŚLIMAK

9.
KÓŁKO KRZYŻYK

10.
KREATIVMEMO II wkłady zadaniowe

11.

KREATIVMEMO II plansza zadaniowa

12.

SCHATTENMEMO -

2 drewniane pudełka (jasne i ciemne), w których mieści się 7
drewnianych klocków o różnym kształcie i wielkości: Zestaw
zawiera 30 sztywnych kart z obrazkami. Każda karta posiada
wycięty fragment, który dziecko musi wypełnid klockami z
pudełka, według oznaczonej ilości przedstawionej na obrazku.
Dwiczy kierunkowośd, orientacje przestrzenną, analizę i syntezę
dobieranie właściwych elementów. Całośd zamieszczona w
kartonowym pudełku.
Okrągła, drewnopodobna plansza o średnicy nie mniejszej niż
40 cm z 120 otworami, podzielona poprzez kolor na 4 kolorowe
strefy. Po środku planszy duży, kwadratowy otwór
do przechowywania kołeczków. Ponad 130 kołeczków z
tworzywa sztucznego zakooczonych kulką w 4 kolorach
służących do wypełniania otworów na planszy. Gra usprawnia
szybkośd ruchu ręki, kształci wyobraźnię, logiczne myślenie,
umiejętnośd odwzorowania, kierunkowośd.
Gra wykonana z drewna. Planszę gry stanowi okrągły klocek, o
średnicy nie mniejszej niż 14 cm Wypustka na spodzie
umożliwia okręcanie planszy. Na wierzchu klocka znajduje się
47
otworów ułożonych spiralnie, do których w czasie gry wkłada
się drewniane brązowe kołeczki (w zestawie przynajmniej 70
szt.). Uczy komunikacji i prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Gra umieszczona w drewnianymi pudełku, zawiera 9
drewnianych kwadratowych klocków o boku nie mniejszym niż
3 cm z namalowanymi symbolami O i X. Znaki te posiadają
dodatkowe szczegóły, które umożliwiają przeprowadzenie
dwiczeo na spostrzegawczośd, układanie z pamięci i
wyobraźnię.
Minimum 220 obrazków umieszczonych na 28 długich
szablonach wykonanych z masywnego, elastycznego tworzywa
sztucznego. Szablony posiadają numerację pozwalającą
rozróżnid grupy obrazków o bardzo różnorodnej tematyce pojęd
pozwalające na klasyfikowanie wg stopnia trudności. M.in.
pojęcie kredki, klaun, czarne koła.
Drewniane, kwadratowe pudełko o wymiarach nie mniejszych
niż 29 cm z okrągłymi otworami i przykrywkami do nich. Otwory
umożliwiają umieszczanie płaskich elementów. Plansza pozwala
na przeprowadzenie zadao z zakresu płynności wzrokowej,
szukania podobieostw i szczegółów oraz zajęd o różnej
tematyce. Minimum 12 długich szablonów po 4 z każdej grupy
wykonanych z tworzywa sztucznego z 96 obrazkami z
podstawowymi pojęciami jak warzywa, owoce nad, pod, stary
młody…
Zawartośd minimum 90 drewnianych, kwadratowych płytek nie

3

2

12

12

2

2

2
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płytki zadaniowe

13.

SCHATTENMEMO plansza zadaniowa

14.
SEREK

15.

Słucham, wiem,
odczytuję – plansze
cz. 1

16.
Słucham, wiem,
odczytuję – płyty cz.
1

17.
Słucham, wiem,
odczytuję – plansze
cz. 2

mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Motywy na
płytkach bliskie otoczeniu dzieci ze środowiska wiejskiego i
miejskiego. Każdy obrazek powtórzony pięciokrotnie, jako:
kolorowy obrazek dwukrotnie, bez koloru z konturem, czarny
motyw na białym tle, biały motyw na czarnym tle. Płytki
umożliwiają: klasyfikowanie obrazków wg cech, figur, łączenie
w pary, układanie prostych zdao.
Duże, żółte, lakierowane, drewniane pudełko o wymiarach nie
mniejszych niż wys. 9, dł. 40, gł.17 cm z 5 głębokimi szufladami.
W przedniej części każdej z szuflad poręczna kolorowa gałka,
wyznaczająca m.in. ułożenie ciągów rytmicznych. Do zestawu
dołączono ponad 30 drewnianych, kwadratowych płytek nie
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi obrazkami, namalowanymi
trudnościeralnymi i nietoksycznymi farbami. Budowanie zdao,
tworzenie historyjek, segregowanie, układanie w oparciu o
wzory.
Plansza wykonana z drewna posiadająca ponad 50 otworów, do
których należy dopasowad specjalne płytki z różną ilością
wypustek. Pomoc przeznaczona do pracy z dziedmi z
dysfunkcją narządu wzroku, Rozwija logiczne myślenie, pamięd
wzrokową, wyobraźnię przestrzenną oraz zmysł dotyku.
Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się
dwukrotnie obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie
obrazków na grupy, przeprowadzenie dwiczeo słuchowych.
Zestaw zawiera płytę CD z 20 nagraniami w oddzielnych
blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych
podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej niż 18 cm.
Całośd zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje
sprawnośd analizatora słuchowego.
Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie
30 pojedynczych dźwięków np. odgłosy słyszalne przy
wykonywaniu czynności domowych, płyta II zawiera nagranie
30 par dźwięków – kombinacja połączenia dwóch odgłosów. 10
drewnianych
kwadratowych
płytek
z
obrazkami
przedstawiającymi słyszane odgłosy np. odgłosy zwierząt
domowych, czynności domowych.
Zestaw 50 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach nie
mniejszych niż 6 cm z kolorowymi powtarzającymi się
dwukrotnie obrazkami. Umożliwiają one dzieciom dzielenie
obrazków na grupy, przeprowadzenie dwiczeo słuchowych.
Zestaw zawiera płytę CD z 20 nagraniami w oddzielnych
blokach, gdzie każdy składa się z 3 odgłosów. 12 drewnianych
podstawek dwurzędowych o długości nie mniejszej niż 18 cm.
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18.
Słucham, wiem,
odczytuję – płyty cz.
2
19.
SZACHOWY
SKOCZEK M. skoczki

20.

SZACHOWY
SKOCZEK M. plansza

21.
SZACHOWY
SKOCZEK D. skoczki
22.
SZACHOWY
SKOCZEK D. plansza

23.

LICZBY PUZZLE

Całośd zamknięta w drewnianym pudełku. Pomoc stymuluje
sprawnośd analizatora słuchowego.
Dwie płyty CD z nagraniami odgłosów. Płyta I zawiera nagranie
30 pojedynczych dźwięków np. pojazdów, płyta II zawiera
nagranie 30 par dźwięków – kombinacja połączenia dwóch
odgłosów. 10 drewnianych kwadratowych płytek z obrazkami
przedstawiającymi słyszane odgłosy np. odgłosy pojazdów i
urządzeo.
Zestaw 22 drewnianych skoczków o wymiarach nie mniejszych
niż 4 x 2 x 2 cm, w dwóch kolorach po 11 szt. w każdym. Pionki
posiadają na wierzchniej części wyżłobienia- rowki o
różnym układzie linii: 6 skrzyżnych, 6 prostych, 10 skrętnych.
Trening logicznego i strategicznego myślenia z prostymi
regułami gry. Gra rozwija umiejętnośd abstrakcyjnego
myślenia, zmysł obserwacji, uczciwego współzawodnictwa.
Drewniana, kwadratowa plansza o wymiarach boku nie
mniejszych niż 30 cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o
średnicy nie mniejszej niż 2 cm i głębokości 1,5 cm.
Wyznacza pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach
skoczków. 10 drewnianych pionków z rowkami o różnym
układzie linii. Podczas gry zawodnik zastanawiając się nad
ruchem, tworzy dogodną drogę. Przestawiając w myślach
skoczki,
rozwija
wyobraźnię,
strategiczne
myślenie,
koncentrację umysłu.
Zestaw 28 drewnianych skoczków, o wymiarach nie mniejszych
niż 5 x 4 x 4 cm, w dwóch kolorach minimum po 14 szt. w
każdym. Pionki posiadają na wierzchniej części wyżłobieniarowki o różnym układzie linii: 10 skrzyżnych, 6 prostych, 12
skrętnych. Trening logicznego i strategicznego myślenia z
prostymi regułami gry.
Drewniana, kwadratowa plansza o boku nie mniejszym niż 50
cm z 64 wydrążonymi okrągłymi otworami o średnicy nie
mniejszej niż 4 cm i głębokości 2 cm. Wyznacza
pole gry i ułatwia ustawienie we wgłębieniach pionków. 12
drewnianych pionków o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 4 x 4
cm z rowkami o różnym układzie linii. Umiejętnośd
abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię
przestrzenną zmysł obserwacji, koncentrację.
10 drewnianych kolorowych liczb od 1 do 10 składające się z
ilości elementów/puzzli, jaką jest wartośd danej cyfry. Na
każdym elemencie danej liczby jest nadrukowany identyczny
obrazek, mający cechy wspólne do wartości tej cyfry. Utrwala
znajomośd liczb szukanie cech wspólnych i tworzenie zbiorów
11 drewnianych, laseczek służących do rzucania, jak kością do
gry.
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24.

MIASTO LICZB

25.

SCHODY LICZBY zestaw liczb

26.
SCHODY LICZBY plansza z
kołeczkami

27.
LICZYDŁO kolorowe liczby

28.

LICZYDŁO podziałka

29.

FALA

Pomoc dydaktyczna wykonana z drewna i umieszczona w
drewnianym pudełku. Zawiera 13 dużych płytek o wymiarach
nie mniejszych niż 14 cm z wyżłobionymi dużymi symbolami
cyfr
znakami dodawania, odejmowania i równości. Na płytkach
znajduje się graficzne oznaczenie w formie czerwonego
ukośnego paska, który jest tym szerszy na płytce, im wyższą
cyfrę ona reprezentuje, co ułatwia naukę tworzenia
prawidłowych ciągów liczbowych. Do zestawu dołączonych jest
10 dużych, zielonych, cyfr od 0 do 9, które można dopasowad
do otworów w płytkach.
20 drewnianych, prostokątnych płytek o wysokości nie
mniejszej niż 7 cm. Na dziesięciu płytkach znajdują się duże,
czytelne cyfry od 1 do 10. Pozostałe 10 płytek posiada
różnokolorowe, wyżłobione otwory, których ilośd odpowiada
wartościom cyfr od 1 do 10, dzięki czemu nawet dziecko słabo
widzące, może sprawdzid poprzez dotyk, jaka to wartośd. 45
kolorowych, kwadratowych, drewnianych płytek z otworem.
Całośd zamknięta w dużym drewnianym pudełku. Tworzenie
prostych działao matematycznych, szukanie własnych
rozwiązao przy zastosowaniu metody prób i błędów.
Duża lakierowana, drewniana plansza o długości nie mniejszej
niż 50 cm. W górnej części planszy umieszczone kołeczki: trzy
najniższe zamocowane na stałe, pozostałe siedem ruchomych,
zamocowanych za pomocą gumki. 10 drewnianych,
kwadratowych, różnokolorowych płytek o boku nie mniejszym
niż 3,5 cm z dziurką w środku. Rozpoznawanie kolorów,
wykonywanie działao matematycznych, stopniowanie wartości
większe-mniejsze.
Zestaw 44 drewnianych klocków umieszczonych w drewnianym
poręcznym pudełku. Każdy klocek posiada podziałkę na
jednostki i oznaczenie liczbowe. Jednostkę stanowi klocek o
wymiarze nie mniejszym niż 4cm wysokośd i 2 cm szerokośd.
Klocki o różnej długości. Zestaw umożliwia naukę podstaw
arytmetyki, rozróżnianie wartości liczb, tworzenie działao
matematycznych.
Drewniana plansza z podziałką, o długości nie mniejszej niż 48
cm oparta na dwóch ruchomych wspornikach. W środku
planszy znajduje się wnęką pozwalająca ułożyd klocek z
podziałką. Plansza zawiera oś liczbową z oznaczeniem od 1 do
20. Pozwala na wprowadzenie pojęcia osi. 12 drewnianych,
różnokolorowych klocków o różnej długości, z oznaczeniem
liczbowym i podziałem na jednostki. Jednostkę stanowi klocek o
wymiarze nie mniejszym niż 4 cm wysokości i 2 cm szerokości.
Drewniana plansza nie krótsza niż 120 cm z pofalowaną
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MATEMATYCZNA plansza zadaniowa

30.

FALA
MATEMATYCZNA kule do logopedii

31.

WIEŻA LICZB - liczby
z haczkiem

32.

WIEŻA LICZB chwytak

33.
QUATRATA kolorowe sześciany

34.
QUATRATA drewniane plansze

wewnątrz powierzchnią, z sześcioma dołkami, wykonaną ze
śliskiego tworzywa sztucznego. Na bokach planszy naniesiona
numeracja dołków od 1 do 6: z jednej strony cyfry arabskie, z
drugiej strony planszy ich odpowiedniki w postaci graficznej kolorowe wartości oczek. 1 drewniana, lakierowana kula o
średnicy nie mniejszej niż 5 cm, 1 kula z tworzywa sztucznego o
średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Rozpoznawanie cyfr,
wykonywanie zadao matematycznych w ruchu i działao w
pamięci. Dwiczenie szacowania sił oraz koordynacji wzrokowo –
ruchowej.
2 drewniane, specjalnie frezowane, lakierowane kule o średnicy
nie mniejszej niż 5 cm, 2 kolorowe kule z tworzywa sztucznego
o średnicy nie mniejszej niż 6 cm. Przeprowadzanie dwiczeo na
wydłużenie fazy wydechowej, precyzję ruchu i szacowanie sił.
5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i
wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance
umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający
wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana
trudnościeralną farbą cyfra od 1 – 5, na drugim
boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki
posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie
klocków jeden na drugim. Rozpoznawanie cyfr, działania
matematyczne w ruchu, integracja w grupie.
Drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z
nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i
dołączonymi 6 podwójnymi grubymi linami zakooczonymi
drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łaocuch
zakooczony dużym oczkiem umożliwiający zahaczanie
elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i
wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance
umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający
wieszak. Uczestnicy podczas ruchu muszą się ze sobą
komunikowad, współpracowad, utrwalają znajomośd cyfr,
precyzje ruchu.
Zestaw 16 drewnianych, kolorowych klocków w formie
różnorodnych brył geometrycznych, składających się z
wielokrotności sześcianu o wymiarach nie mniejszych niż 2 cm.
2 drewniane kostki do gry z oczkami do 3 oraz 2 kostki z
oczkami do 5 + Joker. Pomoc dydaktyczna, która rozwija
logiczne myślenie, widzenie przestrzenne oraz współpracę i
komunikację w grupie.
2 drewniane plansze o wymiarach nie mniejszych niż 36 x 16
cm, z dwustronnym oznaczeniem liczbowym od 1 do 13
(odczytywanie osi).W środku planszy wnęka z podziałką
na kwadratowe pola. 4 drewniane ograniczniki, 18
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35.

QUATRATA - karty
zadaniowe

36.
HIP-HOP - płytki
liczbowe zestaw I

37.
HIP-HOP - płytki
liczbowe zestaw II

38.

HIP-HOP - kamienie

39.
HIP-HOP - płytki
symbole

40.

LOGIGRAM Diagramy

różnorodnych drewnianych, kolorowych brył geometrycznych,
których jednostką miary jest sześcian o wymiarach boków nie
mniejszych niż 2 cm lub jego wielokrotnośd, 2 drewniane kostki
z oczkami od 1 do 3 oraz 2 kostki z oczkami do 5 i z literą J.
Dwiczenia percepcji wzrokowej. Obliczenia matematyczne i
działania na osi. Komunikacja w grupie.
60 kwadratowych kart zadaniowych (gruba tektura) o
wymiarach boku nie mniejszym niż 10 cm, ze wzorami
przedstawiającymi układ brył o zróżnicowanym stopniu
trudności.20 różnorodnych, drewnianych kolorowych brył
geometrycznych, w tym 11 z niepowtarzalną formą. Bryły
składają się z wielokrotności sześcianu o wymiarach boków nie
mniejszych niż 2 cm. Wyobraźnia przestrzenna, komunikacja w
grupie. Całośd zapakowana w duże, drewniane lakierowane
pudełko.
Zestaw 10 gumowych, kwadratowych, ciemnych płytek, o
wymiarze nie mniejszym niż 25 cm ze specjalną powłoką
antypoślizgową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie gry na
różnej nawierzchni. Płytki ponumerowane wyłącznie parzyście.
Zestaw kształtuje orientację przestrzenną, rozpoznawanie liczb
parzystych, naukę liczenia w ruchu.
Zestaw 10 antypoślizgowych, gumowych, kwadratowych płytek
o wymiarach nie mniejszych niż 25cm: Płytki ponumerowanych
wyłącznie nieparzyście. Na odwrotnej stronie płytki można
rysowad kredą. Zestaw pozwala na tworzenie prostych zadao
matematycznych, działania w ruchu i naukę logicznego
myślenia.
Zestaw 20 drewnianych płytek w dwóch kolorach o wymiarach
nie mniejszych niż 6 cm z wyraźnym oznaczeniem liczbowym.
Płytki pomalowane nietoksyczną farbą. Dwie duże drewniane,
kolorowe kostki oznaczone liczbami. Masywna, drewniana
skrzynka o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 40 x 31 cm, na
gumowych kółkach z metalowym mechanizmem. Tworzenie
prostych zadao matematycznych, ciągów liczbowych i
rytmicznych, nauka prawidłowego odwzorowania w ruchu.
Zestaw 6 gumowych, antypoślizgowych, kwadratowych płytek,
o boku nie mniejszym niż 25 cm z graficznymi symbolami
oznaczającymi: niebo, ziemia, piekło. 6 drewnianych,
kwadratowych płytek w dwóch kolorach, o wymiarach nie
mniejszych niż 6 cm z oznaczeniami symboli: piekło, niebo,
ziemia. Kształtuje orientację przestrzenną, dwiczy celnośd ruchu
i zręcznośd, odwzorowanie rytmu.
3 drewniane, kwadratowe plansze o wymiarach boków nie
mniejszym niż 36 cm. Każda podzielona na 25 kwadratów. 4
drewniane szablony (2 pionowe i 2 poziome) o długości nie
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41.

42.

43.

44.

45.

mniejszej niż 36 cm. Na każdym polu płytki namalowana
farbami trudnościeralnymi figura o różnym kolorze, wielkości i
grubości. 50 drewnianych płytek o boku nie mniejszym niż 6
cm, na których namalowane są farbami trudnościeralnymi
figury geometryczne w różnych kolorach. Nauki odczytywania
diagramów i wyciągania cech wspólnych elementów.
Zestaw 14 drewnianych szablonów: 10 poziomych i 4 pionowe
o długości nie mniejszej niż 36 cm z podziałem na 5 równych
pól.
Każda
płytka
posiada
namalowane
farbami
trudnościeralnymi zadania określające figurę kolor, wielkośd,
LOGIGRAM grubośd oraz zaprzeczenia tych pojęd. 25 drewnianych płytek z
Szablony
figurami o boku nie mniejszym niż 6 cm, na których
namalowane
są
farbami
trudnościeralnymi
figury
geometryczne. Odnajdywanie figur o określonych cechach,
pojęcia wielkości, grubości.
60 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boku nie
mniejszych niż 6 cm. Na każdej znajduje się namalowana
farbami trudnościeralnymi jedna figura geometryczna o
LOGIGRAM - Karty różnych cechach (mała, duża, w różnym kolorze różny obrys).
matematyczne
Figury występują w 5-ciu rodzajach. Rozpoznawanie figur,
tworzenie zbiorów, umiejętnośd logicznego myślenia. Całośd
zamknięta w dużej, drewnianej skrzyni z oznakowanymi
przegródkami.
Zestaw 47 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach
boku nie mniejszym niż 6 cm. Na każdej przedstawiona jedna
figura płaska w różnej konfiguracji (np. mała, duża, kolorowa, z
LOGIGRAM - Figury
cienkim, czy gruby obrysem). 2 drewniane, czyste szablony, o
zadaniowe
długości nie większej niż 36 cm, podzielone na 5 pól. Określanie
cech figur i umiejętności argumentowania szukania
prawidłowych rozwiązao.
12 obustronnie gumowych, miękkich, gładkich płytek, o boku
nie mniejszym niż 25 cm. Płytki obustronnie antypoślizgowe do
przeprowadzenia bezpiecznych zadao ruchowych w sali i na
boisku. Częśd płytek posiada jeden trudnościeralny, kolorowy
PUZZELATOR trójkąt, którego wierzchołek znajduje się pośrodku płytki, reszta
mozaika pojedyncza płytki wypełniona jednolitym, ciemnym kolorem. Cześd płytek
posiada dwa trójkąty, których wierzchołki łączą się na środku
płytki. Dwiczy zaburzenia orientacji przestrzennej m.in.
wyciągania obrazu z ciemnego tła, tworzenie mozaik, oraz
lustrzanych wzorów.
14 gumowych obustronnie płytek, o boku nie mniejszym niż 25
cm. Płytki miękkie, antypoślizgowe, do przeprowadzenia
PUZZELATOR bezpiecznych zadao ruchowych w sali i na boisku. Częśd płytek
mozaika podwójna
posiada jeden trudnościeralny, kolorowy trójkąt, którego
wierzchołek znajduje się pośrodku płytki, reszta płytki
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46.
PUZZELATOR - karty
zadaniowe

47.
PUZZELATOR elementy do działao

48.
STADION PIŁKARSKI

49.

TĘCZOWE LINY z
zapięciem

50.
TĘCZOWE LINY
krążki
51.
KLOCKI KOGGI
CZĘŚD I
52.

KLOCKI KOGGI
CZĘŚD II

wypełniona jednolitym, ciemnym kolorem. Cześd płytek posiada
dwa trójkąty, których wierzchołki łączą się na środku płytki. Na
spodniej, ciemnej części płytki, można rysowad kredą nowe
zadania np. literki w ruchu. Dwiczy zaburzenia orientacji
przestrzennej. Kostka, z pojedynczymi i podwójnymi kolorami..
Minimum 37 ponumerowanych kart o boku nie większym niż 11 2
cm, wykonanych z giętkiego tworzywa sztucznego, odpornego
na użytkowanie na różnych podłożach. Na kartach
trudnościeralny nadruk różnorodnych wzorów mozaik. Karty
umożliwiają dwiczenia spostrzegania, odwzorowywania i
korygowania zaburzeo orientacji przestrzennej.
Drewniana skrzynka z przegródkami o długości nie większej 40
cm i do 30 cm na gumowych masywnych kółkach z
mechanizmem metalowym, zamykana pokrywą. Duża
drewniana kostka do 6-ciu oczek. 20 bawełnianych szarf w 4
kolorach. Dwiczenia aktywizują dzieci do ruchu, usprawniają
koordynację wzrokowo-ruchową, uczą zabawy w zespole.
Plansza pola stadionu piłkarskiego wykonana z płyty pilśniowej
o wymiarach nie mniejszych niż dł. 65cm, szer. 35cm Wzdłuż
dwóch linii pola umieszone cztery uchwyty umożliwiające
wykonanie ruchu obracania o 360 stopni we wszystkich
kierunkach dół, góra, bok. Do pracy indywidualnej- dwiczenia
kierunków i wykonywania zadao wg poleceo nauczyciela.
Zestaw 7 kolorowych trójwarstwowych lin, miękkich w dotyku
dla rąk i nóg. Grubośd lin o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i
łącznej długości nie krótszej niż 15 metrów. Każdy koniec liny
posiada klips z magnesem, pozwalającym na szybkie łączenie
lin. Duża drewniana kostka wyznaczająca kolor lin. Całośd
umieszczona w bawełnianym worku. Liny pozwalają na
układanie wzorów, tworzenie liter i cyfr, dwiczą równowagę,
chody kombinowane w prawo i w lewo (lateralizacja).
24 linowe miękkie krążki w dwóch kolorach, o średnicy nie
mniejszej niż 8 cm, połączone nierozerwalnym klipsem. Lina
przyjemna w dotyku, trójwarstwowa. Krążki umożliwiają
odwzorowywanie rytmów, chody kombinowane. lateralizację,
precyzję ruchu i umiejętności zręcznościowe.
Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami o
wymiarach nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 2 klocki typu łuk
z 6 wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 x 20
cm.
Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami, o
wymiarach nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 1 klocek z 8
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53.
KLOCKI KOGGI
CZĘŚD III
54.
KLOCKI KOGGI
CZĘŚD IV
55.
KLOCKI KOGGI
CZĘŚD V

56.
KLOCKI KOGGI
CZĘŚD VI
57.

MAGICZNE KREDKI

58.

59.

60.

61.

62.

63.

FARBA KRI KRA
KREA – biała 1 l
FARBA KRI KRA
KREA – żółta 1 l
FARBA KRI KRA
KREA –
pomaraoczowa 1 l
FARBA KRI KRA
KREA –
jasnoczerwona 1 l
FARBA KRI KRA
KREA – czerwona 1 l
FARBA KRI KRA

wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 40 x 20 cm, 1
klocek z 2 wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 20 x
10 cm.
Zestaw 2 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek z 12 wypustkami o
wymiarach nie mniejszych niż 30 x 60 x 20 cm, 1 klocek z 8
wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 40 x 20 cm.
Zestaw 3 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek z 12 wypustkami o
wymiarach nie mniejszych niż 30 x 60 x 20 cm, 2 klocki z 2
wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 20 x 10 cm.
Zestaw 4 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek typu łuk z 6 wypustkami o
wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 x 20 cm, 2 klocki z 4
wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 20 x 20 cm, 1
klocek z 2 wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 20 x
10 cm.
Zestaw 2 klocków typu Lego, wykonanych z polietylenu o
bardzo dużych rozmiarach. 1 klocek płaski z 21 wypustkami o
wymiarach nie mniejszych niż 12 x 70 x 30 cm, 1 klocek typu łuk
z 6 wypustkami o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 x 20
cm.
Grube, sześciokątne kredki, o średnicy nie mniejszej niż 1 cm,
odporne na łamanie przy upadaniu. Pozwalają na swobodne i
łatwe trzymanie. Wytrzymują dużą siłę nacisku podczas
wykonywania rysunku przez dzieci z dysfunkcjami. Kredki o
trzech różnych funkcjach równocześnie: rysują, malują i tworzą
makijaż na ciele. Hipoalergiczne i nietoksyczne. Długośd kredki
nie mniejsza niż 17 cm. Ilośd: 18 szt. w zestawie.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
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KREA –różowa 1 l
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

FARBA KRI KRA
KREA – fioletowa 1
l
FARBA KRI KRA
KREA – jasnozielona
1l
FARBA KRI KRA
KREA – zielona 1 l
FARBA KRI KRA
KREA –
jasnoniebieska 1 l
FARBA KRI KRA
KREA – niebieska 1 l
FARBA KRI KRA
KREA – brązowa 1 l
FARBA KRI KRA
KREA – czarna 1 l

71.
FARBA KRI KRA
KREA - złota 1L
72.
FARBA KRI KRA
KREA - srebrna 1L
73.

74.

FARBA KRI KRA
KREA - perłowa 500
ml
KONCENTRATFARBA DO
TEKSTYLIÓW 500ML

75.
POJEMNIK DO FARB
76.

PLEXA DO

się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Farba nietoksyczna i hipoalergiczna. Koncentrat, który nie łączy
się i z innymi kolorami farb. 1 l. koncentratu można rozcieoczyd
wodą w proporcji 1: 3 tworząc farbę akwarelową.
Koncentrat farby złotej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie
miesza się z koncentratem farby o podobnych właściwościach,
ale przy połączeniu z farbami daje obrazowi charakterystyczny
połysk. Umożliwia malowanie palcami 1 l koncentratu można
rozcieoczyd z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby akwareli.
Koncentrat farby srebrnej nietoksycznej i hipoalergicznej. Nie
miesza się z koncentratem farby o podobnych właściwościach,
ale przy połączeniu z farbami daje obrazowi charakterystyczny
połysk. Umożliwia malowanie palcami 1 l koncentratu można
rozcieoczyd z wodą w proporcji 1: 3 uzyskując 4 l farby akwareli.
Koncentrat farby perłowej nietoksycznej i hipoalergicznej o
pojemności 500 ml. Przy połączeniu z farbami z tej samej serii w
proporcji 1:3 można uzyskad nowe i niepowtarzalne kolory o
perłowym odcieniu
Nietoksyczny i hipoalergiczny koncentrat farby do tekstyliów o
pojemności 0,5 litra. W połączeniu z koncentratem farby o tych
samych właściwościach w proporcji 1:3, umożliwia malowanie
na koszulkach bawełnianych bez obawy, że malunki spiorą się.
Zestaw minimum 15 pojemników 100 ml do farb i 20 szpatułek
z tworzywa sztucznego. Całośd mieści się w drewnianym
pudełku z 18 przegródkami.
Pleksi o wymiarach nie mniejszych niż 15 cm x 20 cm; grubośd
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MALOWANIA
77.

KOSZULKA T-SHIRT
BIAŁY

78.
MASZYNA DO
MALOWANIA KOŁO DO
MALOWANIA
79.

80.
81.
82.

83.

MASZYNA DO
MALOWANIA PLATFORMA Z
OSŁONĄ DO FARB
KOŁA - ARKUSZE DO
MALOWANIA
ROLKA PAPIERU
(30CM X 12M)
ZESTAW
MATERIAŁÓW
PLASTYCZNYCH
CZĘŚD 1
ZESTAW
MATERIAŁÓW
PLASTYCZNYCH
CZĘŚD 2

84.
ZESTAW
MATERIAŁÓW
PLASTYCZNYCH
CZĘŚD 3
85.

ABECADŁO - 150
liter

2 mm, przezroczysta
plastycznych.

do

wykorzystania

podczas

prac

Biały, bawełniany t-shirt
Zespół dwóch drewnianych kół pasowych, o średnicy jednego
koła nie mniejszej niż 21 cm, i średnicy drugiego koła nie
mniejszej niż 8 cm, obracających się na stalowych osiach. Koła
posiadają na rancie wyżłobienie, po którym przesuwa się
gumowy pasek. Koła wprowadzane są w ruch. Można tworzyd
formy plastyczne, gdzie materiał tworzenia jest w ruchu.
Drewniana, kolorowa platforma do tworzenia abstrakcyjnych
form plastycznych w kształcie łzy, o długości minimum 67 cm.
Do niej dołączona osłona z tworzywa sztucznego, o długości nie
mniejszej niż 140 cm, która uniemożliwia rozpryskiwanie farby.
Komplet 50 kół wykonanych z grubego bloku technicznego, o
średnicy 36 cm, pasującej do Maszyny do malowania.
Rolka papieru samoprzylepnego o długości 12 m i minimum
szerokości 30 cm
Papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., papier rysunkowy
kolorowy A4 - 400 szt., papier kolorowy wycinankowy
nabłyszczany A3 - 100 szt., brystol biały A3 - 100 szt., brystol
kolorowy A4 - 100 szt.
Klej czarodziejski 1 litr, Kredki Bambino 25 szt., Kredki
ołówkowe 25 szt., Plastelina mix 2,3 kg, Tempery 6 kolorów
6x500 ml, Teczka prac przedszkolnych 25 szt., Cienkie druciki
kreatywne 1 opak., Klej w sztyfcie 25 szt., Chusteczki
higieniczne 10 kpl, Ołówki trójkątne 25 szt.
Tektura falista kolorowa B4 10 ark, Zestaw papierów
podstawowych 1 kpl., Folie piankowe 15 ark., Beżowa tektura
falista 100 ark., Krepina mix 15 kolor., Papier pakowy beżowy
10 ark, Kulki styropianowe śr. 10 szt., 7cm 3 kpl. , Masa
papierowa 1 szt., Papier rysunkowy biały A3 250 ark., Kolorowy
papier rysunkowy A3 -10 kol. 160 ark., Kolorowy brystol A3 -10
kol. 100 ark., Zeszyty 16 kartkowe 25 szt.
Poręczne małe abecadło drewniane składające się z 25
sześcianów o bokach nie większych niż 3 cm ze względu na
możliwośd przeprowadzania dwiczeo przy stolikach lekcyjnych.
Na każdej ściance literka. Abecadło zawierają znaki polskie ó, ż,
d, ś powtórzone dwukrotnie. Samogłoski i spółgłoski
rozróżnione kolorami czerwonym i niebieskim co jest niezbędne
do opanowania umiejętności czytania przez dzieci z
dysfunkcjami przy pomocy obrazowego schematem wyrazu.
Klocki umieszczone w drewnianym pudełku. Samogłoski „a, e, o
,i” powtórzone przynajmniej siedmiokrotnie. Przeprowadzenie
dwiczeo ortograficznych i logicznych zabaw.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.
94.
95.

96.

Grawerowane litery wielkie i małe pisane oraz cyfry
umieszczone na płycie HDF, alfabet i cyfry polisensoryczne 88
ALFABET LITERY
sztuk, 39 małych liter z dwuznakami, 39 wielkich liter z
PISANE I CYFRY
dwuznakami, 10 cyfr, 2 ołówki całośd w drewnianej skrzyneczce
z podpisanymi przegródkami
Tarcze zegarowe zbudowane z systemem kół zębatych, dzięki
TARCZA ZEGAROWA
czemu automatycznie zachowuje relacje minut i godzin w
Z SYSTEMEM KÓŁ
trakcie dwiczeo. Zestaw zawiera: 1 tarczę demonstracyjna oraz
ZĘBATYCH
24 tarcze dwiczeniowe
Waga wyposażona w dwa przezroczyste zbiorniczki, o
pojemności 1 l z podziałką i komplet 25 odważników: 11
WAGA ZE
odważników metalowych oraz 14 odważników z tworzywa.
ZBIORNIKIAMI 1,0 L.
Zestaw umożliwia ważenie materiałów sypkich, płynnych lub
I 25 ODWAŻNIKAMI
stałych do 1 litra. Wykonana z trwałego i estetycznego
tworzywa.
Mikroskop głowica binokularowa płynna regulacja rozstawu
źrenic, zakres powiększeo 40x-400x obiektywy 4x,10x,40x
,stolik krzyżowy XY, obrotowa diafragma pięcio-zakresowa,
okulary:
szerokokątne
H10x,
miska
rewolwerowa
MIKROSKOP
trójobiektywowa, płynne oświetlenie preparatu przy użyciu
diody LED, stolik przedmiotowy płaski z łapkami do mocowania
preparatu, całośd w steropianowym opakowaniu i kartonie,
waga 1,5 kg, instrukcja w j. polskim.
Zestaw 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych
ZESTAW
zapakowanych plastikowe pudełko. Zestaw zawiera zarówno
PREPARATÓW DO
tkanki roślinne jak i zwierzęce m.in. Tylne odnóże pszczoły
MIKROSKOPU 50
miodnej, Korzeo młodej wyki, Pędzlak (rodzaj grzybów),
SZT.
Sklereidy, Liśd bobu.
Wszystkie niezbędne przyrządy do obserwacji podstawowych
parametrów klimatycznych na jednym pionowym drążku. Dzieci
STACJA
mogą rejestrowad: temperaturę powietrza, prędkośd wiatru,
METEROLOGICZNA
kierunek wiatru, opad atmosferyczny. Wbudowany zegar
słoneczny pozwala odczytad czas. Długośd drążka nie mniejsza
niż 116 cm, wykonana z mocnego tworzywa.
Wymiar nie mniejszy niż 28 x 19 cm. Urządzenie wskazuje
ANEMOMETR
prędkości wiatru (odczyt w m/s skali Beauforta). Można go
trzymad w ręku lub zamocowad.
Wymiary nie mniejsze niż 16 x 8 cm. Dokładny pomiar opadów.
DESZCZOMIERZ
Skala w milimetrach, pokrywka .
Prosty, wytrzymały przyrząd do określania kierunku wiatru.
WIATROWSKAZ
Wymiar nie mniejszy i nie większy niż 32 x 22 cm.
Interaktywny układ słoneczny z podświetlanym słoocem,
UKŁAD SŁONECZNY
przedstawiający ciekawe fakty o planetach i słoocu w formie
3D INTERAKTYWNY
pytao i odpowiedzi.
KORPUS
Model o wysokości nie mniejszej niż 42 cm, 11 elementów,
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CZŁOWIEKA MODEL
ANATOMICZNY
97.

ORGANIZM
CZŁOWIEKA - 3D
INTERAKTYWNY

98.

GLOBUS FIZYCZNY
220 mm
99. GLOBUS
POLITYCZNY 220
mm
100. CHROOMY NASZE
ŚRODOWISKO
ZESTAW 7 PLANSZ
101.
SŁOWA UKRYTE W
SŁOWACH
102. RYMOWANKI
OBRAZKOWE
103.
UCZYMY SIĘ
POPRAWNIE
WYMAWIAD GŁOSKI
SZ, Ż, CZ, DŻ
104.

NA TROPACH
GŁOSKI R

105.
TEATRZYK - scena

106.
TEATRZYK - kurtyna,
oświetlenie, 2
pacynki
107.

TABLICA DLA
DWOJGA Z
LITERKAMI
PIANKOWYMI

głowę można otworzyd. Model anatomiczny przedstawiający
korpus i najważniejsze organy wewnętrzne człowieka.
Wykonany z solidnego tworzywa.
Interaktywny, trójwymiarowy, podświetlany model organizmu 1
zasilany 4 bateriami typu AA. Zawiera ciekawe informacje o 10
głównych organach człowieka oraz ponad 1000 pytao i
odpowiedzi quizowych.
Duży globus fizyczny o średnicy nie mniejszej niż 22 cm. 1
Wysokośd nie mniejsza niż 30 cm.
1
Duży globus z mapą polityczną o średnicy nie mniejszej niż 22
cm.
7 plansz o różnorodnej tematyce związanej ze środowiskiem 1
wielkośd minimum 35 x 50, 32 karty, 63 elementy ruchome,
poradnik metodyczny.
Gra składa się z 42 par obrazków umieszczonych na dużym i 4
małym kartoniku. Zadaniem graczy jest pogrupowanie w pary
wyrazy, tak, aby nazwa jednego była częścią nazwy drugiego
obrazka. Dwiczenie to kształci słuch fonematyczny
3
30 obrazków, które stanowią pary wyrazów rymujących się.
Program “Uczymy się poprawnie wymawiad głoski” stanowi
materiał pomocniczy do utrwalania głosek SZ, Ż, CZ, DŻ.
Dwiczenia w nim zawarte mogą byd wykorzystane przez
logopedów, nauczycieli oraz rodziców dzieci uczęszczających na
zajęcia logopedyczne.
Zestaw 15 plansz A4 z obrazkami i z zadaniami dwiczącymi
głoskę „r” w formie rebusów, zgadywanek, rozsypywanek
wyrazowych i sylabowych.
Kolorowy teatrzyk o wymiarach nie mniejszy niż 94 x 78 x 22
cm, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego o podwójnych
ściankach wypełniony w środku powietrzem, lekki umożliwia
dzieciom łatwe przenoszenie. Z tyłu teatrzyku para ruchomych
drzwiczek stanowi podpórkę konstrukcji a zarazem imitujące
kasę biletową
Zestaw akcesoriów do teatrzyku: oświetlenie typu LED z
wyłącznikiem zasilane 3 bateriami AAA – niezałączone w
zestawie, ruchoma czerwona dwuczęściowa kurtyna, 2
welurowe pacynki: chłopiec i dziewczynka o wysokości nie
mniejszej niż 20 cm.
Podwójna tablica z zestawem literek i cyferek (min. 70 szt.).
Składana nie zajmuje dużo miejsca. Wysokośd nie mniejsza niż
110 cm. Z jednej strony do pisania kredą, z drugiej markerem i
tzw. tablicą magnetyczną do przyczepiania magnetycznych liter.
Między tablicami znajduje się miejsce do przechowywania
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108.

INSTRUMENTY
PERKUSYJNE 9
ELEMENTÓW

109.

ANGIELSKIE
CZASOWNIKI ZDJĘCIA Z
PODPISAMI

110.

ANGIELSKIE
RZECZOWNIKI ZDJĘCIA Z
PODPISAMI

111.

PIOSENKI DLA
DZIECI ZESTAW 3
KSIĄŻEK Z CD

akcesoriów
Zestaw 9 elementów instrumentów perkusyjnych :janczary na
taśmie - 4 dzwonki, para; janczary - 21 dzwonków, długości
drewnianej rączki 24 cm; janczary - 5 dzwonków; kastaniety
drewniane na rączce - długośd całkowita 21 cm; klawesy
drewniane - długośd 16,5 cm, szerokości 6 cm, grubości 4 cm;
marakasy drewniane z rączką, para - długośd 27 cm, średnica 8
cm; pudełko akustyczne prostokątne - długości 20cm,
szerokości 19,5 cm; tamburyno z membraną ,6 talerzyków,
średnica 20 cm; trójkąt - 15 cm. Całośd zapakowana w poręczną
torbę na zamek.
Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami czynności oraz
odpowiadające im podpisy w języku angielskim. Dzięki
kolorowemu paskowi samokontroli dzieci mogą pracowad z
pomocą samodzielnie. Kartoniki wykonane są z bardzo trwałej i
grubej tektury. Zastosowanie: wprowadzanie i utrwalanie
słownictwa związanego z żywnością, dwiczenia języka
mówionego i pisanego. Zawartośd: 108 kartoników z
fotografiami nie mniejsze niż (7x7cm), 108 kartoników z
podpisami , instrukcja, trwałe kartonowe pudełko z
przegródkami.
Zestaw zawiera kartoniki z ilustracjami przedmiotów, zwierząt i
pożywienia, które należy przyporządkowad odpowiadającym
podpisom w języku angielskim. Doskonała pomoc do
wprowadzania i powtarzania słownictwa w zakresie
rzeczowników. Karty można wykorzystad do przeprowadzania
zabaw językowych. Układanie kart utrwala prawidłową
pisownię wyrazów. Dzięki kolorowemu paskowi samokontroli
dzieci mogą pracowad z pomocą samodzielnie. Kartoniki
wykonane są z bardzo trwałej i grubej tektury. Zastosowanie:
wprowadzanie i utrwalanie słownictwa związanego z
żywnością, dwiczenia języka mówionego i pisanego. Zawartośd:
108 kartoników z fotografiami nie mniejsze niż 7 x 7cm), 108
kartoników z podpisami (3 x 7 cm), instrukcja, trwałe
kartonowe pudełko z przegródkami.
Pakiet 3 szt. (Książka + płyta) 14 melodyjnych, łatwo
wpadających w ucho piosenek w wykonaniu 7-letniej Brytyjki
nie tylko zapoznaje z nowym słownictwem, lecz także doskonali
rozumienie ze słuchu oraz wymowę. Kolorowe ilustracje
ułatwiają zapamiętanie tekstów. Zapis nutowy i pełne
tłumaczenie na język polski. W książce znajduje się polskie
tłumaczenie oraz zapis nutowy, który idealnie nadaje się do
wykorzystania w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych, wspólnej
gry, śpiewu i taoca. Zamieszczone dodatkowo na płycie wersje
karaoke doskonale sprawdzają się zarówno podczas wspólnego
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słuchania, jak i podróży samochodem.
Gra rozwija pamięd, zdolnośd kojarzenia, uczy języka
angielskiego za pomocą skojarzeo: obraz, zapis, wymowa.
ANGIELSKI SKLEPIK
Zestaw zawiera dwustronną planszę, 70 kolorowych
kartoników, słowniczek z nazwami produktów spożywczych
wraz z uproszczonym zapisem fonetycznym.
113.
Loteryjka z nauką języka angielskiego z czterema wariantami
gier. Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w języku
LOTTO ANIMALS
angielskim. Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze o wymiarach
23,5 cm x 16 cm, 48 dwustronnych tafelków o wym. 4,8 cm x
4,8 cm, instrukcja gier
114. CZYTAM I
Układanka dydaktyczna dla dzieci, do poznawania liter,
UKŁADAM - gra
budowania wyrazów i rozwiązywania rebusów zawiera 3
edukacyjna
zestawy puzzli
115.
Gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętnośd analizy i syntezy
sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo - słuchowoGŁOSKI DO ZABAWY ruchową, koncentrację słuchową - umiejętności czytania i
pisania. Zawiera: 55 kart żabek, 55 kart ilustracji, planszę, 5
pionków, kostkę, instrukcję.
116.
Gra kształcąca słuch fonemowy (umiejętnośd analizy i syntezy
sylabowej wyrazów) oraz koordynację wzrokowo - słuchowoSYLABY DO ZABAWY ruchową, koncentrację słuchową - umiejętności czytania i
pisania. Zawiera: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, planszę, 5
pionków, kostkę, instrukcję.
117.
Gra edukacyjna składająca się z plastikowych sześciennych
MEMO
klocków dających różny dźwięk, polega na zapamiętywaniu
DŹWIĘKOWE
dźwięków i wybraniu dwóch klocków, które wydają taki sam
dźwięk
118.
Ilośd graczy: 1- 4, Wiek: od 5 lat, Wymiary pudełka: 25,5/24,5/6.
Gra logopedyczna Drabina 1 " ma na celu rozwój mowy dziecka
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie
poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzania
słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Są to
DRABINA 1
istotne umiejętności w procesie nauki mówienia, czytania i
pisania. Podczas gry uczestnicy dwiczą różnicowanie głosek, a
dodatkowo spostrzeganie, pamięd wzrokową, słuchową i
koncentrację uwagi. Gry można wykorzystywad do zabawy
domu z rodzicami, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą.
119.
Ilośd graczy: 1- 4, Wiek: od 5 lat, Wymiary pudełka: 25,5/24,5/6.
Gra logopedyczna "Drabina 1 " ma na celu rozwój mowy
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie
DRABINA 2
poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzania
słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Są to
istotne umiejętności w procesie nauki mówienia, czytania i
pisania. Podczas gry uczestnicy dwiczą różnicowanie głosek, a
112.
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120.
OPOWIEM CI
MAMO XXL
121.
TRUDNE SŁOWA 1
122.
TRUDNE SŁOWA 2
123.
KROCZKI 4 SZT.komplet
124.
MATERAC 2 CZ.
SKŁADANY
125.
MATY DO DWICZEO
126.
MATERAC 3 CZ.
SKŁADANY
127.
KULE
REHABILITACYJNE
128. PODUSZKA
SENSORYCZNA
129.
PIŁKA JEŻYK
130. MIĘKKA PIŁKA CZERWONA 55 CM

dodatkowo spostrzeganie, pamięd wzrokową, słuchową i
koncentrację uwagi. Gry można wykorzystywad do zabawy
domu z rodzicami, w szkole, w pracy terapeutycznej z logopedą
Gra rozwija wyobraźnię i umiejętnośd wypowiadania się, uczy
rozumienia następstw czasowych i logicznego myślenia.
Usprawnia też spostrzegawczośd i analizę wzrokową. Zawiera:
32 obrazki (16 plansz), instrukcję.
Gra logopedyczna- 9 plansz z obrazkami i podpisami ,
plastikowa ramka, notes, instrukcja w języku polskim. Dwiczy
różnice głosek, pamięd wzrokową, słuchową, koncentrację
uwagi
Gra logopedyczna- 9 plansz z obrazkami i podpisami ,
plastikowa ramka, notes, instrukcja w języku polskim. Dwiczy
różnice głosek, pamięd wzrokową, słuchową, koncentrację
uwagi
Zestaw 4 „puszek” wykonanych z tworzywa sztucznego z
zamykanym dnem, na którym znajduje się gumowy ślad
zwierzęcia, do puszki doczepiony podwójny sznurek. Kroczki
dwiczą równowagę, prawidłową postawę rozpoznawanie
dźwięków.
Materac o wymiarach nie mniejszych niż 170 x 65 x 5 składany dwuczęściowy., po złożeniu możliwośd spięcia materaca
rzepami. Wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej,
która nie ulega deformacji, obszyty kolorowym, mocnym
skajem. Całośd obszyta mocnymi i gęstymi szwami
bezpieczne, grubości 2 cm maty doskonałe do wykorzystania
w dwiczeniach ruchowych i gimnastycznych. W komplecie 4 szt.
kwadratów o wymiarze 1 szt. 60 x 60 cm (z wypustkami 62 cm)
3 częściowy składany materac o wymiarach nie mniejszych niż
195 x 85 x 5.po złożeniu możliwośd spięcia rzepami. Wykonany
z wysokiej jakości pianki poliuretanowej, która nie ulega
deformacji, obszyty kolorowym, mocnym skajem. Całośd
obszyta mocnymi i gęstymi szwami
Komplet 6 kul rehabilitacyjnych. Trzy kule o różnej wadze od 1
do 2 kg, wielkości i kolorze powtórzone podwójnie z gumowego
materiału wypełnione piaskiem kwarcowym. Dwiczenia mięśni
pleców prawidłowej postawy. Dołączona instrukcja i przykłady
dwiczeo
Dysk o śr. 30 cm wykonany z PCV pompowany z wypustkami
wygodny i bezpieczny. wzmacnia partie mięśniowe.
Piłka z miękkimi wypustkami sensorycznymi o średnicy nie
mniejszej niż 6cm. Pobudza receptory czuciowe, stanowi
doskonałą akupresurę
Piłka gimnastyczna o średnicy minimum 55 cm. - odpowiednia
dla wzrostu 151 – 165 cm wytrzymałe na obciążenia
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131.
MIĘKKA PIŁKA ŻÓŁTA 45 CM
132.
PIŁKA Z KOLCAMI
65 CM
133. TRAMPOLINA 120
CM
134.
PIŁKA KANGUREK
135. LITERKI MAŁE I
DUŻE - GRA
MEMORY- gra
edukacyjna
136.

EDUTERAPEUTICA
DYSLEKSJA
137. SOWA - GRA W
SŁOWA - gra
edukacyjna
138.

ZESTAW
INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH W
TORBIE - 17 SZT.

139. ZESTAW

dynamiczne do 450 kg. Służy do wzmocnienia mięśni grzbietu,
zwiększania zakresu ruchomości w stawach, poprawy
koordynacji.
Piłka gimnastyczna o śr. 45 cm. - odpowiednia dla wzrostu 140
– 150 cm, wytrzymała na obciążenia dynamiczne do 450 kg
Służy do wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększania zakresu
ruchomości w stawach, dwiczeo korekcji wad postawy
Piłka z kolcami o śr 65cm wykonana z materiału PVC - specjalna
guma antywybuchowa wytrzymująca obciążenie do 300 kg. do
zastosowania w treningu sprawnościowym, fizjoterapii i
rehabilitacji do dwiczeo w salach gimnastycznych.
TRAMPOLINA - średnica -120 CM, Max.obciążenie100kg, Waga:
15 kg
Piłki gimnastyczne z serii Kangaroo wyposażone w uchwyty
wykorzystywane w terapii dziecięcej oraz w treningu
ogólnorozwojowym
Gra służąca poznaniu liter oraz do nauki czytania i pisania.
Umieszczona w kartonowym pudełku zawiera minimum 35
obrazki, 96 liter, 30 żetonów, instrukcja
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Komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziedmi w 1
wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne trudności w
czytaniu, pisaniu i rozwiązywaniu zadao matematycznych.
Program zawiera 328 dwiczeo interaktywnych i 135 kart pracy
do wydruku, posiada również: Aplikację Terapeuty, Diagnozę,
Terapię
1
Gra ułatwia automatyzowanie głosek szeregu syczącego s-z-cdz.
Zestaw składa się z:agogo drewniane guiro drewniane - dł. 39 5
cm kastaniety na rączce - dł. 21 cm, kastaniety drewniane - śr. 6
cm, lawesy drewniane marakasy - para - dł. 23 cm, śr. 7 cm
pudełko akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 4,5 cm, pudełko
akustyczne podwójne - dł. 19,5 cm, śr 3,5 cm, pudełko
akustyczne pojedyncze - dł. 19,5 cm, śr. 4,5 cm, shaker
metalowy - dł. 20 cm, śr. 5 cm, tamburyno z membraną - 6
talerzyków - śr. 20 cm, tamburyno bez membrany - 5
talerzyków - śr. 20 cm, 5 trójkątów z pałeczkami o wym.: 10 cm,
12,5 cm, 15 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm. Całośd zamknięta w
poręcznej, mocnej torbie, o wymiarach nie mniejszych niż 41 x
42 x 11 cm (po złożeniu), z regulowanym uchwytem, zapinanej
na zamek błyskawiczny. Torba wyposażona jest w liczne
kieszonki, co umożliwia przechowywanie instrumentów zawsze
w należytym porządku.
Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki z 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
34

SPRAWNOSCIOWY zestaw balansujący

140.
ZESTAW
SPRAWNOSCIOWY skoczek
141.
EKSPERYMENTY,
DOŚWIADCZENIA Z
BOTANIKI

142. PLANSZE
DYDAKTYCZNE
JĘZYK ANGIELSKI 6
SZT
143.
Fleximemoelementy
zgadywanek
144.

Dominolo – płytki
zwierzęta

145.
Dominolo – płytki
figury

elementami tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie,
porozumiewania się, precyzji ruchu i orientacji przestrzennej.
Całośd zawiera: 2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek,
komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy umieszczone
są w poręcznym trwałym pojemniku.
Bezpieczny klocek piankowy, o grubości nie mniejszej niż 7 cm.
Ze względu na bezpieczeostwo podczas wykonywania dwiczeo,
długośd styczna z podłożem nie mniejsza niż 20 cm. Do klocka
przymocowana gruba, elastyczna linka z uchwytem, która
umożliwia dwiczenia skłonów, dwiczenia rozciągające, angażuje
mięśnie brzucha, ramion i pleców.
Produkt zawiera komplet podstawowych materiałów,
umożliwiające rozpoczęcie pierwszej hodowli roślin i
przeprowadzenie eksperymentów z botaniki. Pudełko zawiera
m.in. szklarnię z filtrami i wywietrznikami, nasiona kukurydzy,
fasoli, groszku, dyni Halloween i nasturcji, minimum 5 szt.
kapsułek ziemi i torfu , 5 doniczek, szkło powiększające, pipetę
do podlewania, gąbkę do kiełkowania, karty do gry i nauki
rozpoznawania drzew.
Komplet 6 plansz dydaktycznych o wymiarach nie mniejszych
niż 70 x 100 cm. W skład kompletu wchodzą tablice o tytule:
The alphabet, Proffesions, Home, Fruits and vegetables,
Animals, Numbers).
Zestaw różnego rodzaju elementów, parami takich samych lub
o podobnych cechach, służących do wypełniania skrzyneczek
typu: groch, fasola, nici, guzik, kłódka, kluczyk, pieprz, cynamon.
Przynajmniej 20 różnych par.
Duże, drewniane, prostokątne płytki o dł. minimum 12 cm, na
których po obu ich stronach znajdują się obrazki. Na jednej
stronie płytki na całej jej powierzchni znajduje się nałożone tło
wykonane farbą trudnościeralną, na którym znajdują się
namalowane dwa zwierzęta. Są one zwrócone na każdej płytce
w różne strony i posiadają dodatkowe elementy. Na drugiej
stronie płytki namalowane dwa duże kolorowe kleksy o różnym
podziale na części od 2,4..6 i w różnym kolorze. 28 płytek
pozwala na dwiczenia określania kierunków (lateralizacja),
klasyfikowanie wg cech i spostrzegawczośd. Całośd umieszczona
w drewnianym pudełku.
Duże drewniane podłogowe domino z obrazkami. Każda płytka
o dł. przynajmniej 12 cm lakierowana z namalowanymi po obu
stronach obrazkami. Przynajmniej 28 płytek posiada po jednej
stronie dwa duże trójkąty o tym samym lub różnym kolorze z
tym samym albo różnym podziałem figury na części np. podział
na 2,3.. 6 części. Po drugiej stronie każdej płytki znajduje się
kolorowy duży pasek z różnokolorowymi kołami. Całośd
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146.

Dominolo – płytki
wąż

147.
Dominolo – płytki
zadaniowe

148.

Fleximemo –
zgadywanki
podstawowe

149.

Fleximemo –
zgadywanki
rozszerzone

150.
Kanion z blatem –
konstrukcja do
działao
151. Kanion z blatem –

umieszczona w drewnianej skrzynce. Służy do klasyfikowania i
dopasowywanie elementów wg określonych cech.
Drewniane płytki podłogowe o dł. nie mniejszej niż 12 cm z
podziałem na dwie części. Obustronnie lakierowane z
namalowanymi trudnościeralnymi farbami obrazkami. Każda
płytka na całej swej długości posiada namalowany kolorowy
fragment skóry węża z różnokolorowymi półkolami. 7 płytek z
namalowaną głową węża i 7 płytek z kolorowym ogonem węża.
Duża ilośd płytek minimum 28 szt. motywuje do myślenia,
pozwala na manipulowanie elementami, klasyfikowanie wg
cech. Po drugiej stronie płytki znajdują się podwójne
namalowane farbami obrazki, które utrwalają kolory i kształty.
14 szerokich elastycznych taśm o dwóch długościach i dwóch
kolorach. Każda taśma zakooczona podwójną drewnianą
kwadratową płytką o boku 6 cm. Każda płytka obustronnie
posiada namalowany duży kwadrat podzielony na części
2,3,4,5,6. Jeden kolor posiada ten sam podział kwadratu.
Dopasowywanie wg określonych cech, przeplatanie, działania
zespołowe. Całośd umieszczona w dużej drewnianej skrzynce.
Pomoc dydaktyczna, która poprzez działania angażuje zmysł
dotyku, zapachu, węchu i wzroku, angażując kilka zmysłów
jednocześnie. Pozwala na klasyfikowanie wg cech i kryteriów
oraz tworzenie zabaw trenujących i rozwijających pamięd oraz
logiczne myślenie.10 drewnianych skrzyneczek o boku
przynajmniej 7 cm, lakierowane. W każdym zamontowane
przesuwne, przeźroczyste, szczelne wieczko ze specjalnym
ruchomym zamknięciem pozwalającym szybko i sprawnie
sprawdzid zawartośd skrzyneczki pod względem struktury,
zapachu lub wymienid jej zawartośd. Całośd zamknięta w
drewnianym pudełku.
Większa ilośd skrzyneczek pozwala na tworzenie dwiczeo o
większym stopniu trudności. Rozwija pamięd i logiczne
myślenie. Poprzez działania angażuje m.in zmysły węchu,
dotyku, wzroku. Minimum 14 drewnianych, skrzyneczek o boku
przynajmniej 7 cm, lakierowane. W każdym zamontowane
przesuwne, przeźroczyste, szczelne wieczko ze specjalnym
ruchomym zamknięciem pozwalającym szybko i sprawnie
sprawdzid zawartośd skrzyneczki pod względem struktury,
zapachu lub wymienid jej zawartośd.
Masywna
konstrukcja
wykonana
z
trwałego,
wysokogatunkowego, tworzywa sztucznego o wymiarach nie
mniejszych niż 12 x 120 x 67 cm z wymodelowaną w środku,
przestrzenną makietą dróg, torów kolejowych, tuneli i
skalistych wzniesieo.
Pokrywa wykonana z MDF -u o wymiarach nie mniejszych niż
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blat
152. Kanion z blatem –
elementy
manipulacyjnoprzestrzenne
153.
Fakturowe
zgadywanki –
faktury cz. 1

154.
Fakturowe
zgadywanki –
faktury cz. 2

155.
Fakturowe
zgadywanki plansze
156.

Pojemnik
Uśmiechnięta buźka
(poj. 60 l)

157.
Pojemnik
Uśmiechnięta buźka
(poj. 129 l)
158.
159.

Sylaby
Literka do literki

160.
Sekrety elektroniki

0,6 x 1 14 x 60 cm, spełniająca rolę blatu do układania klocków,
puzzli oraz do rysowania.
Zestaw akcesoriów stanowiących częśd wyposażenia do
kanionu m.in. 6 mostów o różnym wyprofilowaniu wykonanych
z trwałego tworzywa sztucznego, kolorowy pociąg złożony z
wagoników.
Służy do stymulacji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją narządu
wzroku. 14 drewnianych kwadratowych płytek o wymiarach
boków nie mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe
różnorodnymi fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych
m.in. materiał miękki, twardy, puszysty, zbity. Dodatkowo 2
prostokątne, drewniane plansze do wyznaczania zdao o
długości nie mniejszej niż 40 cm z 5 wyciętymi, kwadratowymi
otworami w których mieszczą się płytki z fakturami.
14 drewnianych, kwadratowych płytek o wymiarach boków nie
mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi
fakturami 7 rodzajów podwójnie powtórzonych m.in. papier,
skóra, papier ścierny, tworzywo sztuczne. Dwie drewniane
plansze o długości nie mniejszej niż 40 cm z 5 wyciętymi,
kwadratowymi otworami tak aby zmieścid fakturową płytkę.
Dwiczenia wyobraźni umiejętności rozróżniania szczegółów i
współpraca w grupie.
12 drewnianych, kwadratowych, płytek o wymiarach boków nie
mniejszych niż 7 cm, z przytwierdzonymi na stałe różnorodnymi
fakturami 6 rodzajów podwójnie powtórzonych. m.in korek,
drewno, bambus. Duże drewniane pudełko z przegrodą
zamykane wieczkiem. Dwiczenia pamięci rozróżniania
szczegółów, zdolności współdziałania.
Pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności
przynajmniej 60 l. Trwała i bardzo mocna konstrukcja z
tworzywa sztucznego. Wypukła pokrywa pozwala na
wygospodarowanie dodatkowego miejsca przechowywania.
Duży pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności
minimum 120l.Trwała i bardzo mocna konstrukcja z tworzywa
sztucznego zapewnia długoletnie użytkowanie skrzyni. Wypukła
pokrywa pozwala na wygospodarowanie dodatkowego miejsca
przechowywania.
72 dwustronne kartoniki - 144 sylaby. Układanka służy jako
pomoc do nauki czytania tzw. metodą sylabową.
Zawartośd minimum 35 obrazków, 96 liter, 30 żetonów,
instrukcja.
Ponad 180 eksperymentów. Wszystkie elementy wchodzące w
skład zestawu są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich
bezproblemowe i bezpieczne łączenie za pomocą zaciskanych
złączek.
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161.
Ułamki – klocki z
podziałką
162.

Ułamki - plansza

163.

Tunel Zygzak

164.
Chusta
165.

Plansze do kości
duże

166.

Plansze do kości
małe

Zestaw 25 dużych, drewnianych klocków. Każdy klocek posiada
otwór pozwalający na nawlekanie go na trzpieo i prezentację
działao dla wieloosobowej grupy. Zapis ułamka znajduje się na
każdej ściance klocka w 4 różnych formach, jako: ułamek w
formie graficznej, ułamek zwykły, dziesiętny i jako procent.
Drewniana podstawa o długości nie mniejszej niż 54 cm, z
zamocowanymi na stałe 8 długimi drewnianymi słupkami.
Umożliwia przeprowadzenie dobrze widocznej prezentacji
ułamków, w celu zrozumienia zagadnienia dla dzieci z
dysfunkcjami, mających problem z kojarzeniem i prawidłowym
widzeniem. 10 dużych, drewnianych, kolorowych klocków z
otworem, pozwalającym na nakładanie klocka na trzpieo
podstawy. Na czterech ściankach każdego klocka nadrukowany
zapis ułamka przynajmniej w 4 różnych formach, jako: ułamek
zwykły, dziesiętny, ułamek w formie graficznej i jako procent.
Długośd nie mniejsza i nie większa niż 280 cm, średnica 53 cm
posiada specjalne obręcze umożliwiające tworzenie zakrętów.
Średnica 3,5 m. Wykonany z dobrej jakości kolorowych tkanin.
Na obwodzie zastosowano dodatkowe wzmocnienia oraz
podwójnie przeszyte, parciane rączki ułatwiające trzymanie.
Spadochron spełnia zadanie chusty animacyjnej.
Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium, spełnia
wszelkie wymogi normy EN71 1-3. Plansze drewniane o różnej
wielkości i ilości frezowanych trójkątnych otworów. 1 plansza
ponad 70 otworów i dł. boku planszy około 50 cm i 2 plansze o
dł. boku około 15 cm i przynajmniej 6 otworów. Plansze w
kształcie trójkąta równobocznego i grubości nie mniejszej niż 1
cm. Otwory przynajmniej 3 cm w kształcie trójkąta o
zaokrąglonych wierzchołkach umożliwiają ułożenie na nich
dużych kości tworząc wzory i konstrukcje przestrzenne. Dziecko
dwiczy logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, precyzję
ruchu, segregowanie wg cech. Produkt kompatybilny z kośdmi o
boku 3 cm.
Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium, spełnia
wszelkie wymogi normy EN71 1-3. Drewniane plansze o
kształcie trójkąta równobocznego i grubości nie mniejszej niż 1
cm ze specjalnie frezowanymi dużymi otworami. Otwory
przynajmniej 3 cm w kształcie trójkąta o zaokrąglonych
wierzchołkach umożliwiają ułożenie na nich dużych kości
tworząc wzory i konstrukcje przestrzenne. Dziecko dwiczy
logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, precyzję ruchu,
segregowanie wg cech. Plansze o różnej wielkości i ilości
otworów. 2 plansze o dł. boku około 30 cm i przynajmniej 20
otworów i 2 plansze o dł. boku około 15 cm i przynajmniej 6
otworów. Produkt kompatybilny z kośdmi o boku 3 cm.
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167

Matematyczne
kości – zestaw
podstawowy

168
Matematyczne
kości – zestaw
rozszerzony

Duże drewniane kości o boku nie mniejszym niż 3 cm i o 3
opływowych kształtach. Trwałe i wyraźne, a przede wszystkim
duże oznaczenia pozwalają na przeprowadzenie z dziedmi z
różnymi dysfunkcjami prostych działao matematycznych,
dwiczeo logicznego myślenia, segregowanie wg cech. W
zestawie przynajmniej 50 szt. kości, minimum 25 szt. z oczkami
od 1 do 3, 12 kości z cyframi oraz 13 kości w sześciu kolorach.
Lakierowane kości pozwalają do długotrwałe użytkowanie.
Całośd w trwałym opakowaniu.
Zestaw 50 dużych drewnianych kości o bokach minimum 3 cm 3
szt. Lakierowane kości o opływowych kształtach. Duże i
wyraźne oznaczenia pozwalają w sposób zabawowy dla dzieci z
dysfunkcjami wprowadzad działania na wyższych wartościach
oraz dwiczeo logicznego myślenia. Zestaw 13 kości z trwałym
oznaczeniem cyfr arabskich do cyfry 6 i adekwatnie do nich 25
szt. kości z oczkami do 6 oraz 12 kości z sześcioma kolorami.
Całośd w trwałym opakowaniu.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
oświadczamy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez
Zamawiającego w SIWZ.

............................ dnia .................................
........................................................................
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………..
( miejscowość, data)
……………………………………
( nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest:
............................................................................................................................................................
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
( miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie:
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Goszczyn „
Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania
wykonaliśmy następujące dostawy, polegające na dostawie pomocy dydaktycznych:

L.p.

Rodzaj zamówienia wraz
z zakresem rzeczowym

Całkowita
Czas realizacji (data)
wartość
zamówienia
Początek
Koniec
w złotych

Nazwa
zamawiającego

……………………………………………………
( podpis upoważnionego przedstawiciela)
Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie
o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

/nazwa firmy/osoby fizycznej/

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie powierzę
zamówienia podwykonawcom / powierzę wykonanie części zamówienia podwykonawcom* w zakresie
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

________________
data

_______________________________
/pieczęć i podpis/
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując
do
udziału
w
postępowaniu
o
zamówienie
publiczne
na
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...,
oświadczam, że:
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
Lp.

Nazwa (firma)

Siedziba/adres

…………………. dnia……………
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Umowa Nr ZP: 271.11.2013
Zawarta w dniu
r. w Goszczynie pomiędzy:
1. Gminą Goszczyn
ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn,
reprezentowaną przez:
Sławomira Słabuszewskiego– Wójta Gminy Goszczyn
z kontrasygnatą Małgorzaty Chojeckiej – Skarbnika Gminy Goszczyn
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
2.
……………………………
z siedzibą w
Nr NIP
Regon , wpisanym do …………………………………………………….
zarejestrowaną w ................................................................................. nr ..................................
reprezentowaną przez:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”
Zwanych w dalszej części „Stronami”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pomocy dydaktycznych, w ramach projektu
„Ku szczytom wiedzy” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 priorytet IX, działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2.,
niezbędnych do prowadzenia następujących zajęć dydaktycznych:
2.
Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości
asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2
3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą złożoną Zamawiającemu w przetargu,
4.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
5.
Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce dydaktyczne są nowe, kompletne,
wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz spełniają wymagania obowiązujących norm
i są zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczna identyfikację zapakowanego
produktu.
6.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego
wymagają są zaopatrzone w instrukcję w języku polskim oraz, że wszystkie urządzenia i sprzęt
posiadają certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku, określone w odrębnych przepisach
7.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku przedmiotu umowy własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
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8.
Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
9.
Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić
przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy
w terminie 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego.
10.
Po dostawie pomocy dydaktycznych sporządzony zostanie protokół, który zostanie
podpisany przez Wykonawcę i Dyrektora Szkoły, a końcowy przez Wykonawcę
i
Zamawiającego
po
zakończeniu
wszystkich
dostaw.
Protokół
odbioru
wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 6 będzie podstawą do przyjęcia i zapłaty faktury.
11. Wszystkie dostarczone produkty w ramach powyższego asortymentu, powinny spełniać
wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami, posiadać odpowiednie
oznaczenia na opakowaniu lub obowiązujące certyfikaty.
§2
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane
prawem kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotowego
zamówienia w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.
2.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednia wiedzę, doświadczenie oraz środki
finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy
wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru świadczonych usług, w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do
wykonania przez niego zamówienia bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie
wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
§3
1.
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części
przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich
wykonania.
2.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy przez Wykonawcę
może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.
§4
1.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową
wynosi:
netto ......... zł
kwota podatku VAT (…%) …..............................
brutto …............ zł
słownie …………………………………………………………………………
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Wynagrodzenie obejmuje całość nakładów niezbędnych do zrealizowania zadania w tym koszty
związane z: zakupem, dostawą, transportem i rozładunkiem oraz montażem i uruchomieniem
(jeśli jest wymagane).
2.
Przedmiotowa kwota obejmuje całość prac potrzebnych do wykonania całości
zamówienia.
§5
1.
Zapłata przez Zamawiającego za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
2.
W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§6
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie
w formie ………………………….. w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
(brutto) tj. ……….zł.
Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30
dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po okresu rękojmi za wady.
§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 4 - w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
1.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i posiada
prawem wymagane świadectwa dopuszczenia.
2.
Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu gwarancji i
rękojmi za wady na okres 12 miesięcy dla pomocy dydaktycznych, licząc od daty podpisania
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końcowego protokołu odbioru.
3.
Zakres gwarancji obejmuje wszelkie uszkodzenia, które powstały podczas prawidłowej
eksploatacji urządzenia w sposób odpowiadający wymaganiom określonym przez producenta.
4.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
5.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,
jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
6.
Powyższe postanowienia nie ograniczają i nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej.
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
a) wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy),
b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
realizuje umowę niezgodnie z treścią niniejszej umowy.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 można odstąpić od umowy w terminie do 30
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3.
Wykonanie prawa odstąpienia będzie wywoływało skutek na przyszłość. W przypadku
wykonania prawa odstąpienia pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące gwarancji,
kar umownych, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy przewyższającego kary umowne oraz wzajemnych rozliczeń Stron umowy.
4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy.
1.

§ 10
1.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2.
Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
sytuacjach:
a) w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyzna środki na
sfinansowanie zamówienia, powodujących konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej
umowy;
b) w przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować,
pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca;
c) w przypadku przedłużenia terminu dostawy z udokumentowanych przyczyn leżących po
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stronie producenta;
d)w przypadku zmiany przedmiotu umowy wywołanej w szczególności:
 zmianą numeru katalogowego wyposażenia, nazwy wyposażenia przy zachowaniu jego
parametrów,
 wystąpieniem przejściowego braku wyposażenia z przyczyn leżących po stronie
producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyposażenia zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego umową (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te
będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiany te będą powodowały obniżenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy,
poprawienie parametrów technicznych lub będą wynikały z aktualizacji rozwiązań z uwagi na
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo za zgodą
Zamawiającego, możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
pogorszenia parametrów (zwłaszcza walorów jakościowych i użytkowych) dostarczanego
przedmiotu umowy oraz nie spowoduje zwiększenia wartości umowy);
e) w przypadku wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia,
którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy;
f) w przypadku zmiany terminów płatności,
g) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT – w takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;
h) w przypadku wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze SIWZ;
i) w przypadku wydłużenia okresu gwarancji/rękojmi o dowolny okres.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§ 11
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
2.
Ewentualne sprawy powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
3.
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1
egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca
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