
Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto

1 Gra "Kocham Cię Polsko" 6

Gra zespołowa.Pytania dot. 

polskiej historii i geografii,  

piosenki i  kuchni.

2 Gra "Grzybobranie" 6

Gra planszowa dla 2-4 osób 

powyżej 4 lat.gracze wędrują 

po planszy i zbierają grzyby. 

Po drodze spotykają ich różne 

przygody. Po drugiej stronie 

planszy znajduje się druga gra 

"Cudowna podróż". W trakcie  

gry gracze muszą wykonywać 

zabawne zadania opisane na 

kolejnych polach planszy.

3 Gra edukacyjna "Patyczaki" 4

Gra polegająca na układaniu 

obrazków z patyczków. 

8 dwustronnych plansz z 

wzorami do układania,48 

drewnianych patyczków: żółte, 

czerwone, zielone i niebieskie, 

naklejki

   

Załącznik do zapytania ofertowego



4 Puzzle "Pory roku" 5

4 zestawy dwuelementowych 

puzzli.Nie mniej niż 8 puzzli o 

wym. 13 x 13 cm oraz 24 

żetony o śr. 6 cm

5 Puzzle logiczne 3 w 1 5

24 minipuzzli z logicznie 

dopasowanymi do siebie 

obrazkami

6 Gra "Happy Party" 3

"Happy Party" to gra dla całej 

rodziny, w której ważne są 

zręczność i pamięć. Zawartość: 

plansza tortu, 4 listy życzeń, 6 

płytek prezentów, 8 świeczek z 

uchwytami, 2 kostki

7 Mapa Polski - województwa 4

Mapa Polski wykonana ze 

sklejki. Składa się z 16 elem. z 

drewnianymi uchwytami.Wym. 

Nie mniejsze niż 29 x 29 x 1 

cm.

8 Piankowe domino 4

Piankowe domino z dużymi 

elementami. Nie mniej niż 28 

elem., wym. nie mniejsze niż 

18 x 9 x 1 cm.



9 Kulodrom 4

Zestaw różnych elementów z 

tworzywa (rynienki, tuleje, 

młyńskie koło), pozwalających 

na zbudowanie kulodromów o 

różnym torze, nie mniej niż 45 

elem. 

10 Klocki wafle mix 6

Klocki z tworzywa 

sztucznego,nie mniej niż 170 

klocków konstrukcyjnych o 

wym. Nie mniejszych niż 

10x10x1 cm

11 Klocki konstrukcyjne kołowe 4

Klocki konstrukcyjne w różnych 

kształtach i kolorach.Nie mniej 

niż 84 elem. o wym. nie 

mniejszych niż od 3 x 2 do 9 x 

9 cm.

12 Kosze na zabawki 8

Kosze nie mniejsze niż śr. 38 

cm, wys. 35 cm., różne kolory

13
Klocki wafle mix 500 w 

kartonie
4

Klocki z piany, nie mniej niż 

500 szt o wym. nie mniejszych 

niż 4x4x05 cm.



14 Materac czteroczęściowy 5

Podkład do ćwiczeń oraz 

miejsce zabaw dla dzieci. 

Obszyte trwałą tkaniną PCV, 

niezawierającą ftalanów, łatwą 

do utrzymania w czystości. 

Wym. Nie nmiejsze niż 244,5 x 

120 x 3 cm, wym. nie mniejsze 

niż 1 elem. 60 x 120 cm.

15 Duże słomki konstrukcyjne 3

Zestaw słomek z tworzywa 

sztucznego oraz łączników 

wielowypustowych, 

16 Gra szachy 5

Plansza o wym. nie mniejszych 

niż 42 x 34 cm , 32 figury o 

wys. nie mniejszej niż od 3 do 

6,5 cm

17 Gra Dobble Kids 11

Gra dla 2 do 8 osób. Gra w 

skojarzenia.



18 Gra Dobble 3
Gra dla 2 do 8 osób. Gra w 

skojarzenia.

19 Gra Time's up 10

Gra skojarzeń. Gra składająca 

się z 220 kart z obrazkami oraz 

z klepsydry odmierzająca 10 

minut

20 Gra Time's up 13

Gra skojarzeń. Gra składająca 

się z 220 kart z obrazkami oraz 

z klepsydry odmierzająca 40 

sekund

21
Kalambury dla dzieci - 

'Charades for Kids'
1

Gra towarzyska polegająca na 

pokazywaniu lub rysowaniu 

hasła. 150 kart w zestawie w 

tym 50 dla najmłodszych. Gra 

zawiera100 kart z poleceniami, 

50 kart z poleceniami i 

obrazkami, klepsydra, kostka 

1,2,3, instrukcja do gry



22 Gra Sam Sam Memo 11

Gra jest przeznaczona dla 1-4 

dzieci w wieku 3-7 lat. 

Zawartość pudełka: 6 puzzli 

sześcioelementowych, 2 kostki

23 Klocki kwiatuszki 10

200 sztuk elementów, wym. 

Ok. 2,5 cm.

24 Klocki Lego Classic 10

Kreatywne budowniczy LEGO, 

580 sztuk

25 Stolik piłkarski 2

Stół do gry w piłkarzyki. Zestaw 

powinien zawierać: piłkę 2 szt., 

liczniki zdobytych bramek 2 

szt., instrukcja 

montażu.Wymiary nie mniejsze 

niż 122 x 61 x 79 cm. Materiał 

MDF, drewno.



26 Mini stół do tenisa stołowego 1

Stół MINI juniorski stół 

tenisowy o zmniejszonych 

rozmiarach blatu do 1:4 

(140x76cm) z trzystopniową 

regulacja wysokości 

(60/70/76cm).antyrefleksyjny 

blat z płyty laminowanej, w 

niebieskim olimpijskim kolorze. 

Dodatkowe narożniki ochronne 

oraz 4 niezależne stalowe 

blokady nóg. Do stołu 

dołączona siatka.

27 Mata gimnastyczna składana 2

Wymiary nie mniejsze niż 

170x70x1,3cm czerwona. Musi 

posiadać antybakteryjną 

powłokę.

28 Mata gimnastyczna składana 7

Wymiary nie mniejsze niż 

140x60x1cm niebieska. Musi 

posiadać antybakteryjną 

powłokę.

29
Tablica suchościeralna 

magnetyczna

1

Tablica suchościeralna 

magnetyczna, nie mniejsz niż 

85 x 100 cm. Wraz z 

kompletem odpowiednich do 

tablicy, różnokolorowych 

pisaków.

30 Guma do skakania 3

Szerokość nie mniej niż 3 cm. 

Długa nie mniej niż 180 cm.

31 Skakanki 5



32 Piłki nożne 2
Dobrej jakości piłki do gry w 

"nogę"


