
Lp. Nazwa Ilość Opis Przykładowy wygląd

1

Lusterko 

samoprzylepne w 

kształcie zwierzątka

3,00
Bezpieczne lusterko samoprzylepne w kształcie zwierzątka. Wykonane z 

tworzywa nie dającego idealnego odbicia. Wymiary ok. 60 x 32 cm. 

2
Ścianka dekoracyjna z 

motywami zwierzątek 
1,00

Ścianka fakturowo-dekoracyjna do stymulowania zmysłu dotyku oraz wzroku z 

motywem np. kotka na płotku. Wykonane z lakierowanej sklejki. Wymiar nie 

mniejszy niż 145 x 104 cm.

3

Ścianka dekoracyjna z 

fakturowanymi 

motywami np. jeżyka

1,00

Ścianka fakturowo-dekoracyjna do stymulowania zmysłu dotyku oraz wzroku z 

motywem np. jeżyka. Wykonana z lakierowanej sklejki. Wymiary nie mniej niż 

118,8 x 147,7 cm.

4
Mata w kształcie 

gąsienicy
1,00

Mata w kształcie gąsienicy wypełniona gąbką, obszyta różnokolorową tkaniną 

bawełnianą średnicy nie mniej niż 140 cm, wysokość nie mniej niż 20 cm. 

5

Zestaw mebli z 

elementami 

dekoracyjnymi - statek 

piracki

1,00

Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy. Meble wyposażone  w kolorowe 

aplikacje nawiązujące do tematyki pirackich przygód na morzu. Długość zestawu  nie mniej niż 3,45 

m. Wysokość najwyższego elementu nie mniej niż 2,50 m. W zestawie szafki różnego typu:

1) Regał wysoki na cokole z 4 półkami, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 750 x 450 x 1580 

mm, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Płyta zabezpieczona obrzeżem 

PCV o gr. nie mniejszej niż 2 mm. Szafka wyposażona w aplikację np. żagiel wykonana z płyty 

MDF o gr. 12 mm i materiału imitującego np. żagiel.

2) Szafka z drzwiczkami na cokole z 2 dużymi półkami, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 

750 x 400 x 880 mm, wykonany z płyty laminowanej o gr. nie mniejszej niż 18 mm, w tonacji 

brzozy. Płyta zabezpieczona obrzeżem PCV o gr. nie mniejszej niż 2 mm. Szafka wyposażona w 

aplikację np. statek wykonana z płyty MDF o gr. nie mniejsze niż 12 mm.

3) Szafka z drzwiczkami na cokole z 2 dużymi półkami, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 

750 x 400 x 880 mm, wykonany z płyty laminowanej o gr. nie mniejszjej niż 18 mm, w tonacji 

brzozy. Płyta zabezpieczona obrzeżem PCV o gr. nie mniejszej niż 2 mm. Szafka wyposażona w 

aplikację np. ster wykonaną z płyty MDF o gr. nie mniejszej niż 12 mm.

4) Szafka z 2 dużymi półkami na cokole. Wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 750 x 400 x 

880 mm, wykonana z płyty laminowanej o gr. nie mniejszej niż 18 mm, w tonacji brzozy. Płyta 

zabezpieczona obrzeżem PCV o gr. nie mniejszej niż 2 mm. Szafka wyposażona w aplikację np. 

marynarz wykonaną z płyty MDF o gr. nie mniejszej niż 12 mm.

5) Pojemnik na kółkach o wymiarach nie mniejszych niż: szer./głęb./wys. 700 x 370 x 430 mm z 

aplikacją np. rybka wykonaną z płyty laminowanej o gr. nie mniejszej niż 18 mm, w tonacji brzozy. 

Płyta zabezpieczona obrzeżem PCV o gr. nie mniejszej niż 2 mm. Szafka wyposażona w aplikację 

np.trawka wykonana z płyty MDF o gr. nie mniejszej niż 12 mm. WRAZ Z DOPASOWANYM 

KOMPLETEM ZABEZPIECZEŃ (PRZED OTWIERANIEM ORAZ UDERZENIAMI): NAROŻNIKÓW, 

SZAFEK, SZUFLAD. ZABEZPIECZENIA NAROŻNIKÓW W BARWIE TRANSPARENTNEJ.

6
Aplikacja ścienna -

przesuwanka - statek
1,00

Aplikacja ścienna usprawniająca motorykę rąk w kształcie pirackiego statku, 

służąca do przesuwania elementów ruchomych z czterema suwakami oraz z 

przymocowaną maskotką w kształcie rybki. Wymiary nie mniejsze niż 93 x 108 

cm. Wykonana z płyty MDF, w kolorach niebieski pomarańczowy, żółty.

7
Makatka ścienna - 

statek piracki 
1,00

Wykonana z materiału: welur, filc, wypełniony gąbką w celu usztywnienia, 

mocowana na stałe do ściany przy pomocą szlufek. Wymiary nie mniej niż145 x 

111 cm, z przewagą koloru niebieski, żółty, czerwony

8
Pufa w kształcie koła 

ratunkowego
2,00

Pufa w kształcie koła ratunkowego ze zdejmowanym pokrowcem wykonanym z 

materiału. Długość nie mniej niż 50 cm, średnica otworu nie mniej niż 23 cm,  

wysokość nie mniej niż 10 cm. Czerwono-biała.

9

Stół z żółtym 

obramowaniem wraz z 

okrągłymi 

dokręconymi, 

regulowanymi nogami

3,00

Blat prostokątny o wymiarach nie mniejszych niż 119 x 74 cm. Blat o grubości 

nie mniejszej niż 2 cm chroniony trwałym obrzeżem PCV koloru żółtego. Kolor 

blatu w jasnym odcieniu brzozy. Stół z kompletem nóg pozwalających na 

regulowanie wysokości stołu poprzez dokręcanie końcówek. uzyskiwane 

wysokości stołów nie mniejsze niż 40, 46, 52, 58 cm. Komplet 4 nóg o średnicy 

nie mniejszej niż 55 mm.

Zestawienie wyposażenia



10
Przewijak z 10 

szufladami i burtami
1,00

Przewijak z 10 szufladami, wyposażonymi w prowadnice rolkowe. Wymiary nie 

mniejsze niż 65,5 x 75 x 87,6 cm. Burty zabezpieczające o wysokości nie 

mniejszej niż 25 cm. 

11

Makatka z motywami 

zwierząt oraz 

roślinności 

2,00

Makatka stanowiąca  dekorację ścian. Elementy dekoracji mocowane na stałe. 

Materiał: welur, filc, wypełnione gąbką w celu usztywnienia. Mocowana do ściany 

za pomocą szlufek. Szerokość nie mniej niż 130 cm, wysokość nie mniej niż 87 

cm. Motyw dekoracyjny - safari (np. lew, żyrafa, palma, małpka).

12
Aplikacja ścienna w 

kształcie drzewa 
1,00

Kolorowa aplikacja do zamocowania na ścianę, wykonana z płyty MDF służąca 

do przesuwania elementów ruchomych z czterema suwakami stanowiąca 

dekorację. Zawiera panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki dziecka. 

Wymiary nie mniejsze niż 61,5 x 100 cm.

13
Aplikacja ścienna w 

kształcie ślimaka
1,00

Kolorowa aplikacja do zamocowania na ścianę, wykonana z płyty MDF. służąca 

do przesuwania elementów ruchomych z dwoma suwakami.Stanowiąca 

dekorację sali jak również panele manipulacyjne usprawniające motorykę ręki 

dziecka. Wymiary nie mniej niż 52 x 44 cm.

14 Pufa - zebra 2,00

Wysokość nie mniejsza niż 30 cm. Średnica nie mniejsza niż 35 cm. Pufa 

wypełniona pianką, pokryta bawełnianym pokrowcem zapinanym na ekspres, 

łatwym w utrzymaniu czystości przypominająca wyglądem zebrę.

15 Pufa - tygrys 1,00

Wysokość nie mniejsza niż 30 cm. Średnica nie mniejsza niż 35 cm. Pufa 

wypełniona pianką, pokryta bawełnianym pokrowcem zapinanym na ekspres, 

łatwym w utrzymaniu czystości przypominająca wyglądem tygrysa.

16

Stół z zielonym 

obramowaniem wraz z 

okrągłymi 

dokręconymi, 

regulowanymi nogami

3,00

Blat prostokątny o wymiarach nie mniejszych niż 119 x 74 cm. Blat o grubości 

nie mniejszej niż 2 cm chroniony trwałym obrzeżem PCV koloru zielonego. Kolor 

blatu w jasnym odcieniu brzozy. Stół z kompletem nóg pozwalających na 

regulowanie wysokości stołu poprzez dokręcanie końcówek. 4 uzyskiwane 

wysokości stołów nie mniejsze niż 40, 46, 52, 58 cm. Komplet 4 nóg o średnicy 

nie mniejszej niż 55 mm.

17
Tabliczka w kształcie 

domku
8,00

Tabliczka z płyty MDF z okienkiem z pleksi do zawieszania na ścianie. Pozwala 

oznaczyć nazwę pomieszczenia. Wymiary nie mniejsze niż 22 x 26 cm. 

18

Tablica informacyjna 

przypominająca domek 

listonosza

3,00

Wykonana ze sklejki z 2 kieszeniami z PCV, które pozwolą umieścić informacje 

dla rodziców, ulotki itp. Jednocześnie stanowiąca dekorację szatni. Wymiary nie 

mniejsze niż: 49 x 56,5 cm.

19
 Tablica ogłoszeń w 

formie makatki
2,00

Ozdobna kolorowa makatka z napisem ogłoszenia oraz elementami 

ozdabiającymi przymocowanymi na stałe. Wymiary nie mniejsze niż 89 x 65 cm.

20 Tablica korkowa 7,00
Korkowa tablica z drewnianą ramą do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń 

o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 120 cm i nie większych niż 70 x 130 cm.

21 Przewijak - materac 4,00
Materac do przewijania wykonany z trwałego skadenu wypełnionego gąbką o 

wymiarach nie mniej niż 63 x 73 x 10 cm. 

22 Łóżeczko przedszkolne 30,00

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze do 

leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka, a ich 

konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim. Wymiary nie 

mniejsze niż 132 x 60 x 12,5 cm.



23 Wózek na łóżeczka 1,00
Wózek o konstrukcji metalowej z mocnymi kółeczkami pasujący wymiarami do 

łóżeczek poz. 22.

24
Kojec - łóżeczko 

turystyczne
1,00

Stabilny kojec (nie mniej niż 2 kółka z blokadą). Dwa boki wykonane z siatki, 

otwierany bok, kieszen na zabawki, pokrowiec.

25
Pościel wraz z 

wkładami do łóżeczek
35,00

Bawełniany zestaw wkładów wraz z  pościelą składający się z: poszewki na 

poduszkę o wymiarach nie mniejszych niż 35 x 50 cm, poszewki na kołdrę o 

wymiarach nie mniejszych niż 70 x 120 cm, prześcieradła z gumką do łóżeczka o 

wymiarach nie mniejszych niż 146 x 65 cm, poduszki oraz kołdry. Różne kolory.

26
Podkład pod 

prześcieradło
26,00

Bawełniana, wodoodporna, oddychająca podkładka pod prześcieradło, 

zabezpieczająca materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Skład: 100% bawełny. 

Membrana oddychająca: 100% PU. Wymiary nie mniejsze niż 75 x 90 cm 

27 Ramki na imiona 180,00
Wykonane z tworzywa sztucznego, przyklejane z możliwością wsuwania 

karteczek z napisami. Wymiary nie mniejsze niż 8 x 3 cm. 

28 Woreczki na obuwie 40,00 Wykonane z tkaniny w 5 różnych kolorach. Wymiary nie mniejsze niż 25 x 30 cm. 

29
Nocniki w dwóch 

kolorach
32,00

Nocnik dla dziecka ze stopkami antypoślizgowymi oraz oparciem. Wymiary nie 

mniejsze niż 38 x 27 x 24 cm. Po 16 szt. z każdego koloru.

30
Nakładka sedesowa w 

dwóch kolorach
2,00

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które 

zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 40 x 

15 cm.

31
Ręczniki frote + 

kubeczek
45,00

Ręcznik o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 30 cm z frote dobrze pochłaniające 

wilgoć. Plastikowy kubek średncy nie mniejszej niż 9 cm, wysokości nie mniej niż 

12 cm. Mix kolorów.

32 Makatka jadłospis 1,00

Makatka nawiazujaca do posiłków np. w kształcie garnuszka z warzywami, na 

której można umieścić jadłospis na tydzień. Wymiary nie mniejsze niż 58 x 50 

cm.

33 Zabawka typu bączek 6,00
Kolorowy bączek o średnicy nie mniejszej niż 19 cm i wysokości nie mniejszej niż 

16 cm. Dla dzieci do lat 3. 

34
Zestaw do zabawy w 

piasku
6,00

Zestaw zawierający: wiaderko z sitkiem, grabki, łopatkę oraz foremki do piasku. 

Wysokość wiadereczka nie mniej niż 23 cm.

35
Grzechotka typu 

piłeczka 
6,00

Kolorowa, miękka, pluszowa piłeczka, która grzechocze. Średnica nie mniejsza 

niż 10 cm.

36
Zabawka typu miękka 

żyrafa 
4,00

Zabawka, która pozwala ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową. Wykonana z 

tkaniny miękkiej w dotyku, która kryje folie wydające charakterystyczny szelest. 

Wymiary nie mniejsze niż 24 x 19 cm. 



37 Zestaw grzechotek 6,00
Zestaw nie mniej niż 4 kolorowych grzechotek, z różnymi fakturami i efektami 

dźwiękowymi.

38 Grzechotka z kulkami 6,00 Grzechotka z kolorowymi kuleczkami ukrytymi we wnętrzu przeźroczystej "szyjki".

39
Miś z sercem - 

grzechotka
4,00

Gzechotki z lakierowanego drewna. Wewnątrz umieszczono dzwoneczek, który 

wydaje dźwięk. Średnica nie mniejsza niż 10,5 cm.

40
Zabawka z krążkami w 

kształcie zwierzątka
2,00

Klekocząca grzechotka w kształcie zwierzątka. Na giętki pałąk grzechotki 

nałożone kolorowe krążki. Gdy dziecko porusza zabawką, wydaje klekoczący 

dźwięk. Głowa kiwa się przy potrząsaniu. Dla dzieci od 3 miesięcy.

41

Grzechotka z 2 różnymi 

zwierzątkami np. żabka 

i biedronka

1,00

Podwójna grzechotka składająca się z kolorowych zwierzątek np. żabki po jednej 

stronie i obracającej się biedronki po drugiej. Wnętrze jednego zwierzątka, 

wypełnione grzechocącymi koralikami z refleksami światła na metalizowanej 

powierzchni. Drugie ze zwierzątek obraca się wokół osi na drugim końcu 

zabawki. Małymi koralikami, które grzechoczą przy każdym ruchu, wypełniony 

jest także uchwyt łączący oba zwierzątka. Dla dzieci od 3 miesiąca.

42

Zabawka ze 

zwierzątkiem z wieloma 

elementami do 

gryzienia i grzechotania 

1,00

Zabawka ze zwierzątkiem oraz wieloma elementami do gryzienia i grzechotania. 

Zwierzątko ma miękie uszy i łapy oraz lustrzany rdzeń. Uchwyt wypełniony jest 

grzechocącymi koralikami, nałożonymi na obręcz. Dla dzieci od 3 miesięcy.

43
Grzechotka składająca 

się z kluczyków
2,00

Grzechotka z grającymi kluczykami - gryzakami, wydająca dźwięki, kolorowa z 

fakturową powierzchnią. Przyciski uruchamiają efekt dźwiękowy lub melodyjkę. 

Dla dzieci od 3 miesiąca. Wykonana z mocnego tworzywa.

44
Zabawka typu 

piramidka z kółek
2,00

Układanka z ciekawymi efektami wizualnymi. W zestawie nie mniej niż 5 

plastikowych różnokolorowych kółeczek do układania w piramidkę. W jednym 

kółeczku znajdują się różnokolorowe koraliki wirujące na metalizowanej 

powierzchni. Dla dzieci od 6 miesiąca.

45
Zabawka typu aktywne 

klocki
4,00

Zestaw nie mniej niż 3 klocków  z przyciskami w kształcie postaci. Możliwość 

budowania wieży, pociągu lub domku. Aktywne klocki zostały wykonane z 

bezpiecznych i kolorowych materiałów.

46 Zabawka typu sorter 1,00

Interaktywna zabawka. Włożenie do odpowiednich otworów klocków spowoduje, 

że garnuszek śmieje się i mówi. Zabawka grająca piosenki i porozumiewajaca 

się z dzieckiem po polsku. W komplecie znajduje się nie mniej niż garnuszek, 

pokrywka i  nie mniej niż 5 klocków w różnych kształtach. Dla dzieci od 6 

miesiąca.Wykonana z mocnego tworzywa

47 Zabawka typu telefon 2,00

Zabawka do ciągnięcia na sznurku. Elemnty dekoracyjne: buzia i oczy, które 

poruszają się w górę i w dół, gdy dziecko ciągnie zabawkę. Wymiary nie 

mniejsze niż 17 x 17 x 11 cm.

48 Zabawka typu kasa  2,00

Zestaw zawiera kolorową kasę z miejscem na monety, karty kredytowe, 

wyświetlacz, który po wciśnięciu prezentuje zmieniające się wartości, szufladkę z 

dźwiękiem, otwieraną przy pomocy dźwigni, a także monety w trzech kolorach 

oraz karty. Wymiary nie mniejsze niż 25 x 28 x 15,5 cm.



49
Zabawka typu żółw do 

sortowania
2,00

Zabawka składająca się z nie mniej niż 5 elementów. Wymiary nie mniejsze niż 8 

x 16,5 x 17,5 cm.

50
Zabawka typu skaczący 

sorter
2,00

Po wrzuceniu klocka w odpowiedni otwór, zabawka poda jego nazwę i kolor. 

Zabawka poprosi dziecko o znalezienie odpowiedniego klocka. Jeśli dziecko 

wrzuci właściwy klocek w odpowiedni otwór, zaświeci zielone światło, jeśli 

wybierze źle, klocek wypadnie z zabawki. Zawiera grę na czas. Zabawka mówi w 

trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Wymiary nie mniejsze niż 

17 x 20 x 31 cm.

51
Zabawka typu 

uciekające zwierzątka
2,00

Drewniana zabawka z wizerunkiem nie mniej niż4 zwierzątek np. świnka, królik, 

żabka, kurczak. Wymiary nie mniejsze niż 19 x 16 x 12 cm. Wymiary młotka nie 

mniejsze niż 16 x 7 x 2,5 cm. 

52 Zestaw klocków 2,00

Z zestawie nie mniej niż10 klocków o różnych kształtach. Klocki można wykładać 

do pojemnika przez odpowiednie otwory. Wymiary nie mniejsze niż 14 x 14 x 21 

cm. 

53
Zabawka z dzwiękami - 

kierownica
2,00

Interaktywna kierownica, która wydaje dźwięki i melodie. Pokrycie warstwą 

materiału zapewnia wygodny i pewny uchwyt. Kierownica posiada automatyczny 

wyłącznik. 

54 Chodzik interaktywny 1,00

Dwufunkcyjna zabawka - chodzik i panel edukacyjny. Chodzik uczy literek, 

słówek, kolorów i kształtów oraz wspomaga naukę chodzenia. Chodzik wydaje 

melodie, piosenki, efekty świetlne. Posiada ruchome elementy. Wymiary nie 

mniejsze niż 44 x 44 x 46 cm.

55
Zabawka typu 

interaktywny stoliczek
1,00

Stoliczek z wysokiej jakości plastiku o żywych kolorach. Każda dołączona 

zabawka wymaga wykonania odpowiedniej czynności (naciskania, popychania, 

przekręcania). Stoliczek wydaje dźwięki, gra melodyjki, miga światełkami. 

Posiada atrakcje tj. pociąg poruszany po torach, pianinko z dźwiękami, motylek z 

lusterkiem, nie mniej niż 4 kolorowe przyciski o różnych kształtach z rysunkami i 

odgłosami zwierząt, grzechotki, obracający się walec z kuleczkami, dźwignia 

zmiany biegów i hamulec, kwiatuszki z melodiami. Odpowiedni dla dzieci powyżej 

12 miesiąca.

56 Mata edukacyjna 3 w 1 1,00

Przekształcana mata gimnastyczna ze światłami, dźwiękami i muzyką, 

zawierająca nie mniej niż 12 aktywizujących elementów i zabawek. 

Zaprojektowana z uwzględnieniem trzech etapów zabawy zmieniających się z 

wiekiem dziecka. Nie mniej niż 2 tryby muzyki.

57 Ogródek zabaw 3 w 1 1,00

Zestaw do zabawy wygrywający piosenki wyposażony w przyciski aktywujące 

dźwięki oraz migające światełka. Możliwość ustawiania w róźnych pozycjach. 

Wymiary nie mniejsze niż 55 x 46 x 53 cm.

58
Zabawka typu chodzik 

3 w 1 - słonik
1,00

Zabawka chodzik-jeźdźik, wydający dźwięki i światełka. Nie mniej niż trzy tryby 

zabawy dostosowane do zmieniających się potrzeb dziecka. Żywa kolorystyka, 

elementy miękkie i materiałowe. Dodatkowe wyposażenie: piłeczka z 

grzechoczącymi koralikami, kiwający się trzmiel.



59
Zabawka typu sorter - 

żółwik
2,00

Sorter w kształcie żółwika z plastikowymi geometrycznymi elementami. Z 

ruchomymi elementami. Wydający dźwięki.

60 Piesek 2,00
Zabawka wyposażona w sznurek. Posiada ruchome elementy, np. głowa, uszy, 

ogon. Wymiary nie mniejsze niż 15 x 11 x 17 cm. 

61
Zwierzątko do 

prowadzenia
4,00

Zwierzątka, np. słonik, krokodyl. Wykonany z drewna. Wymiary nie mniejsze niż 

15 x 8 x 15 cm.

62
Zabawka do 

prowadzenia
2,00

Zwierzątko, np. krokodyl, wykonane z drewna. Wymiary nie mniejsze niż 29,5 x 

11 x 11 cm.

63 Jeździk - koło 2,00 Zabawka do pchania wykonana z drewna. Długość nie mniejsza niż 56,5 cm. 

64 Jeździk - kaczuszka 2,00 Drewniana zabawka. Wymiary nie mniejsze niż 18 x 10 x 15 cm.

65 Jeździk - koło 2,00 Wysokość nie mniejsza niż 70 cm.

66 Lalka szmaciana 4,00
Miękka lalka o różnych kolorach włosów i ubranek. Długość nie mniejsza niż 30 

cm

67 Lalka z mimiką 4,00
Lalka, która wydaje odgłosy, np. płacze, śmieje się, wypowiada słowa i rusza 

ustami jeśli ma w nich butelkę. Wymiary nie mniejsze niż 45 cm.

68 Lalka płacząca 3,00 Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka. Długość nie mniejsza niż 25 cm. 

69 Lalka siusiająca 3,00
Lalka, która siusia, do sadzania na nocniku. Zawiera zestaw akcesoriów. 

Długość nie mniejsza niż 30 cm



70 Lalka z nocnikiem 3,00

Lalka z akcesoriami: nocnikiem, butelką i kubkiem, która pije i siusia. Długość nie 

mniejsza niż 27 cm.

71 Lalka szmacianka 2,00 Długość nie mniejsza niż 28 cm.

72 Wózek dla lalek 2 w 1 2,00

Głęboko-spacerowy wózek o solidnej i trwałej konstrukcji z koszem na zakupy. 

Obszerna gondola, spacerówka kubełkowa, regulowana budka, materacyk, 

szelki do przenoszenia gondolki, pokrowiec na nóżki. Regulowana wysokość 

rączki. Piankowe kółka. Waga wózka nie większa niż 6 kg. Wysokość rączki nie 

mniejsza niż 40 cm i nie większa niz 84 cm, szerokość gondolki nie mniejsza niż 

31 cm. Długość nie mniejsza niż 62 cm.

73
Wózek dla lalek, 

chodzik, pchacz
2,00

Na wózeczku zamontowane grzechotki, jedna w kształcie misia z zamontowaną 

pozytywkę z trzema  melodyjkami, które dziecko może uruchomić 

naciskając brzuszek misia. Wym. nie mniejsze niż 42 cm długości, 27 cm 

szerokości i 51 cm wysokości.

74
Wózek dla lalki 2w1 

spacerówka+nosidełko
2,00

Dwie możliwości zapięcia nosidełka (przód, tył). Daszek, osłonka, praktyczny 

kosz na zakupy, wygodny uchwyt i ciche koła. Wymiary nie mniejsze niż 86 cm 

(wysokość rączki)

75

Teren do zabaw w nie 

mniej niż  8 różnych 

układach

1,00

Zestaw można montować w nie mniej niż ośmiu różnych konfiguracjach. Produkt 

wykonany z odpornego na działanie czynników atmosferycznych, kolorowego 

tworzywa. Wymiary nie mniejsze niż 445 x 114 x 165 cm.

76
Stół z ławeczkami - 

huśtawka
2,00

Stół z siedziskami dla nie mniej niż 4 dzieci do zabaw na zewnątrz i wewnątrz. Po 

obróceniu zamienia się w huśtawkę z ławeczkami. Wymiary nie mniejsze niż 

115,5 x 69 x 56 cm.

77 Domek 1,00

Domek z kolorowego tworzywa, który posiada elemnty ruchome: okiennice i 

drzwi. Dodatkowo wyposażony w elektroniczny dzwonek, wydający nie mniej niż 

6 dźwięków. Wymiary nie mniejsze niż 128 x 94 x 121 cm. Wraz z zjeżdżalnią.

78
Statek piracki - 

piaskownica
2,00

Piaskownica i wodny stół w jednym.Mechanizm do tworzenia sztucznych fal, 

opuszczana kotwica, maszt z bocianim gniazdem dla pirata, ślizgi wodne oraz 

armatka pryskająca strumieniem wody. Wymiary nie mniejsze niż 101 x 71 x 80 

cm. 

79 Zabawka typu konik 2,00

Dmuchany konik wykonany z miękkiego materiału. Możliwość dopasowania do 

wzrostu dziecka. Uszy konika pełnią rolę uchwytów podczas skakania. W 

zestawie imają znajdować się wentyl i 2 zatyczki. Obwód siodła nie mniejsza niż 

72 cm. Różne kolory.



80
 Zabawka typu piłka 

skacząca
4,00

Piłka skacząca o średnicy nie mniejszej niż 50 cm. Piłka posiada uchwyty do 

bezpiecznego skakania.

81 Zabawka typu piłeczki 2,00
Zestaw nie mniej niż 6 piłeczek przedstawiających różne miny. Średnica nie 

mniejsza niż 15 cm. 

82
Zabawka typu pojazd-

jeździk
3,00

Jeździk napędzany siłą mięśni nóg. Wykonany z dobrej jakości tworzywa 

sztucznego. Wymiary nie mniejsze niż 48 x 28 x 18 cm. Różne kolory.

83
Drewniany jeździk 

czterokołowy
2,00 Wymiary nie mniejsze niż 52 x 32 x 38 cm.

84 Chodzik  2,00
Wielofunkcyjny chodzik. Składany, dzięki czemu tworzy stolik do zabawy. 

Wymiary nie mniejsze niż 46 x 52 x 45 cm. 

85 Pojazd straż pożarna 2,00

Straż pożarna napędzana siłą nóg. Jeździk zaopatrzony jest z tyłu w zbiornik 

wraz z podłączonym wężem, który pryska wodą. Wymiary nie mniejsze niż 85 x 

44 x 56 cm.

86 Rower żyrafa 2,00

Rowerek przeznaczony dla dzieci siedzących samodzielnie. Wysposażony w 

uchwyty do trzymania w kształcie uszu. Rowerek w kształcie np. żyrafy. Pojazd 

poruszany siłą nóg.

87 Basen z piłeczkami 1,00

Basen z piłeczkami z kolorowymi aplikacjami dekoracyjnymi np. w kształcie 

kwiatków lub słoneczka. W zestawie nie mniej niż 1500 szt. piłeczek o średnicy 

nie mniejszej niż 6 cm. Wymiary nie mniejsze niż 140 x 140 x 80 cm.

88 Nawilżacz powietrza 3,00

Nawilżacz jonizujący i oczyszczający powietrze z kurzu, zwiększający wilgotność 

w pomieszczeniu. Możliwość dodania do wody olejków lub kosetk lodu. Wymiary 

nie mniejsze niż 31 x 31 x 18 cm.

89 Bramka do piłki nożnej 1,00 Bramka o wymiarach nie mniejszych niż 120 x 42 x 90 cm.

90 Woreczki 30,00
Komplet nie mniej niż 8 woreczków z grochem o róźnych kolorach. Wymiary 

woreczka nie mniejsze10 x 10 cm.



91 Kolorowa szarfa 20,00
Zestaw kolorowych szarf o szerokości nie mniejszej niż 3 cm i długości nie 

mniejszej niż 94 cm.
brak zdjęcia

92 Kręgle 2,00

Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego o wysokości nie mniej niż 15 cm. W 

zestawie zawiera nie mniej niż 8 kręgli oraz nie mniej niż dwie kule. Elementy w 

różnych kolorach.  

93

Zestaw pachołków z 

otworami w dwóch 

kolorach.

5,00
Zabawka wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, w dwóch różnych kolorach 

o wysokości nie mniejszych niż 30 cm. W zestawie nie mniej niż 2 pachołki.

94
Zestaw dużych 

maskotek
2,00

Zestaw składa się z nie mniej niż 9 różnych maskotek przedstawiających różne 

zwierzątka, np. żabka, myszka, kotek, piesek, łoś, lew, krowa, krokodyl, słoń. 

Pluszowe, miękkie maskotki o długości nie mniej niż 70 cm.

95
Zestaw typu kącik 

gosposi
1,00

Kącik wykonany jest z płyty typu MDF lakierowanej, dajacy  estetyczny wygląd i 

wyraziste kolory. Zestaw złożony jest nie mniej niż z 2 części, jednej, która tworzy 

blat, zlewozmywak i zmywarkę, a drugiej wysuwanej, w której znajduje się pralka 

oraz kuchenka. Wymiary nie mniej niż 116 x 79 x 114 cm, wymiary modułu nie 

mniej niż 70,5 x 35 x 55 cm.

96
Zabawka typu 

supermarket
1,00

Zestaw tupu supermarket z elektroniczną kasą z dźwiękiem, kasetką na 

pieniądze z kluczykiem, wagą, imitacja monet i banknotów oraz produktów. W 

zestawie wózek na zakupy. Zestaw zawiera nie mniej niż 47 akcesoriów. 

Wymiary nie mniejsze niż 44 x 56 x 86 cm.

97
Zabawka interaktywna 

kuchnia 
1,00

Kuchenka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. W zestawie nie 

mniej niż 18 akcesoriów do zabawy: garnek, patelnie, talerzyki, sztućce, 

ściereczkę, kubeczki oraz telefon. Wymiary nie mniejsze niż 74 x 35,5 x 98 cm.

98
Zabawka typu 

Pszczółka Maja 
1,00

Maskotka pluszowa zabawka dla dzieci od 1 roku życia o długości nie mniejszej 

niż 30 cm.

99
Zabawka typu 

Pszczółka Gucio
1,00

Pluszowa maskotka zabawka dla dzieci od 1 roku życia o długości nie mniejszej 

niż 30 cm. 

100 Łóżeczko dla lalek 3,00 Drewniane łóżeczko dla lalek o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 23 x 30 cm.

101 Zestaw opiekunki 1,00

Zabawka typu zestaw dla małej opiekunki. Zestaw zawiera min.: przewijak, 

karuzelę z grzechotkami, umywalkę, krzesełko i pralkę. Wymiary nie mniejsze niż 

84 x 42 x 92 cm. Wykonana z mocnego tworzywa.



102
Zabawka typu lalka - 

duży bobas
4,00

Duża miękka lalka o długosci nie mniejszej niż 55 cm. Wraz z zestawem ubranek. 

Minimum 3 komplety.

103 Lalka szmaciana 4,00 Lalka o długości nie mniejszej niż 36 cm.

104 Lalka szmaciana 4,00 Miękka lalka do przytulania o różnych kolorach. Długość nie mniejsza niż 46 cm.

105 Lalka szmaciana 4,00 Miekka lalka do przytulania.Wymiary nie mniejsze niż 36 cm.

106 Domek dla lalek 2,00

Dwupiętrowy domek. Z ruchomymi drzwiami, okna, schody, kolorowe meble, 

taras z basenem. W zestawie barwna wycinanka. Wymiary nie mniejsze niż 59 x 

39 x 15 cm.

107 Aktywny domek 2,00

Kącik zabaw dla dzieci. Możliwość przekształcenia go z zamkniętego w otwarty, 

dwustronny kącik. Zawiera np. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i 

drzwiczki, telefon, zjeżdżalnię dla kuleczek. Telefon z  dwoma poziomami 

głośności, po naciśnięciu przycisku podaje nazwy liczb w trzech językach: 

angielskim, hiszpańskim i francuskim. Wymiary otwartego kącika nie mniejsze niż 

128 x 65 x 63,5 cm, wymiary zamkniętego kącika nie mniejsze niż 84,5 x 65 x 

63,5 cm. 

108 Zabawka typu garaż 2,00

Garaż wykonany z wysokogatunkowych materiałów. Posiadające funkcje np. 

otwierane rogatki, ruchomą windę z dzwonkiem, piszczący i klikający dystrybutor 

paliwa, ruchome szczotki myjni, klikające, przekręcane znaki i zjazdy dla 

samochodzików. W zestawie nie mniej niż 2 samochodziki i helikopter. Wymiary 

nie mniejsze niż 43 x 30 x 39,5 cm.

109
Komplet zabawek typu 

przewlekanki 
2,00

Komplet kolorowych kart z ilustracjami do zabaw usprawniających motorykę rąk i 

koordynację wzrokowo-ruchową. Karty z tworzywa sztucznego trwałe i łatwe do 

utrzymania w czystości. Nie mniej niż 12 kart w komplecie o wymiarach nie 

mniejszych niż 16 x 16 cm, nie mniej niż 12 sznureczków. 

110 Chusta 1,00

Chusta o średnicy nie mniejszej niż 3,5 m, z nie mniej niż 8 uchwytami. Kolorowa 

i lekka, przeznaczona do gier i zabaw zespołowych. Posiadająca grubą linię 

wszytą w środkowej cześci oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo w 

zabawach wielu osób.

111 Szczęśliwy traf 1,00

Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami. Plansze mają być wykonane z 

solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do 

zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy tak aby pozwalały na 

stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz, np. na trawie. Plansze ma 

mieć antypoślizgowy spód. Do każdej planszy mają być dołączone: instrukcja, 

nie mniej niż 4 szpilki i torba do przechowywania. Wymiary nie mniejsze niż 150 x 

150 cm.



112 Zabawka typu tunel 1,00

Tunel wykonany z miękkiego materiału o średnicy nie mniejszej niż 46 cm i 

długości nie mniejszej niż 280 cm.

113  Fakturowe kwadraty 1,00

Zestaw zawiera nie mniej niż 8 kwadratów z różnymi fakturami służące do 

ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz ruchowych. Wykonane z drewna. Wymiary nie 

mniejsze niż 29,5 x 23,5 x 1,6 cm.

114 Spacerowa gąsienica 1,00

Pomoc w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci. Wykonana z 

bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem. Wyposażona w nie mniej niż 16 

uchwytów. Długość nie mniejsza niż 4 m.

115
Zabawka sensoryczna 

typu autko
1,00

Zawiera: ruchomą kierownicę wraz ze skrzynią biegów oraz z klaksonem-

piszczałką, elementy przesuwane, materiały o różnej strukturze, miękkie wałki, 

obracane, drewniane wałki z różnymi fakturami, metalową rurę z przesuwanymi 

elementami drewnianymi oraz ławeczkę. Wymiary nie mniejsze niż 109 x 74 x 67 

cm.

116

Kurka manipulacyjno-

sensoryczna z 

ławeczką i kulodromem

1,00

Kąciki zabaw w kształcie krokodyla lub kurki.Zawiera wiele elementów 

ruchomych, dotykowych i piszczących. Na ściance za siedziskiem można 

zamontować dowolną tabliczkę manipulacyjną. Kołki do ich montażu.

117
Manipulacyjna żabka i 

rybka
4,00

Dekoracyjny element ze sklejki. Wymiary nie mniejsze 35 x 35 cm. Kolorowa 

rybka z licznymi sprzączkam. Łapki żabki kryją metalowe napy. W komplecie z 

elementami mocującymi.

118
Kącik manipulacyjno-

sensoryczny łąka
1,00

Dwuczęściowy kącik manipulacyjny wykonany z lakierowanej sklejki. Możliwość 

montowania na dwa sposoby - w rogu sali lub płasko na ścianie. Wymiary 

elementów nie mniejsze niż 140 x 118 cm. Kącik powinien posiadać 

przesuwanki, drążek z kształtami, elementy z różnego rodzaju tkanin, z różnymi 

wypełnieniami (szeleszcząca folia, groch, dzwoneczki, silikon, piszczałka), 

mocowane na napy, elementy zapinane na różne sposoby (rzep, guzik).

119

Komplet dwóch 

pasujących do kącika 

manipulacyjnego 

dywaników

2,00

Kolorowe dywany z nadrukiem tematycznie odpowiadające kącikom 

manipulacyjno-sensorycznym - łąka. 2 wzory będące lustrzanym odbiciem. 

Długość boku nie mniejsza niż 140 cm.

120
Kącik manipulacyjno-

sensoryczny - staw
1,00

Dwuczęściowy kącik manipulacyjny wykonany z lakierowanej sklejki. Możliwość 

montowania na dwa sposoby - w rogu sali lub płasko na ścianie. Wymiary nie 

mniejsze niż 140 x 118 cm. Kącik posiada np. przesuwanki, elementy z różnego 

rodzaju tkanin, mocowane na napy, lusterko, piszczałkę

121

Komplet dwóch 

pasujących do kącika 

manipulacyjnego 

dywaników

2,00

Kolorowe dywany z nadrukiem tematycznie odpowiadające kącikom 

manipulacyjno-sensorycznym - staw. 2 wzory będące lustrzanym odbiciem. 

Długość boku nie mniejsza niż 140 cm.

122 Zabawka typu bujak 2,00

Bujak wyglądem przypominający jamnika lub krokodyla. Huśtawka pozwalający 

na zabawę 1, 2 lub 3 dzieciom. Wyposażona w uchwyty i siedziska. Wymiary nie 

mniejsze niż 105 x 43 x 36 cm



123
Zabawka typu bujak - 

koń na biegunach 
2,00

Bujak posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty. Wymiary nie 

mniejsze niż 86 x 29 x 43 cm. Z mocnego tworzywa w kolorze np. niebieskim i 

różowy.

124
Zabawka typu 

interaktywny bujak
1,00

Interaktywny bujak - motocykl policyjny wydający dźwięki silnika, policyjnej 

syreny oraz światła. Wymiary nie mniejsze niż 81 x 30 x 41 cm.

125
Bujak żabka i 

biedronka
2,00

Kolorowe bujaki z wizerunkami zwierzaków. Wykonane z dobrej jakości 

materiału, posiadające łagodnie zaokrąglone krawędzie i wygodny uchwyt. W 

zestawie komplet naklejek do samodzielnego ozdobienia bujaka. Wymiary nie 

mniejsze niż 71 x 37 x 27 cm. Wysokość siedziska nie niższa niż 22 cm. 

126 Bujak pszczółka 2,00

Kolorowe bujaki z wizerunkami zwierzaków. Wykonane z dobrej jakości 

materiału, posiadające łagodnie zaokrąglone krawędzie i wygodny uchwyt. W 

zestawie komplet naklejek do samodzielnego ozdobienia bujaka. Wymiary nie 

mniejsze niż 71 x 37 x 27 cm. Wysokość siedziska nie niższa niż 22 cm. 

127
Zbawka typu jeździk - 

quad
2,00

Jeździk typu quad, koloru np. zielonego. Wymiary nie mniejsze niż 60 x 28 x 38 

cm. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 2 lat.

128
Zabawka typu wóz 

straży pożarnej
2,00

Pojazd straży pożarnej wyposażony w armatkę wodną, obrotową z regulacją 

wysokości. Otwierany boczny schowek oraz zbiornik na wodę o pojemności nie 

mniejszej niż 1,5 l. Wykonania z wysokiej jakości materiałów. Możliwość siadania 

na zabawkę. Długość nie mniejsza niż 64 cm.

129 Zabawka typu kosiarka 2,00

Zabawka wyposażona w ruchomy kanister, mechaniczne dźwięki oraz pojemnik, 

w którym podczas ruchu kosiarką wirują kolorowe piłeczki. Po pociągnięciu 

sznurka od silnika wydobywa się dźwięk odpalonej kosiarki. Długość zabawki nie 

mniejsza niż 45 cm. Długość rączki nie mniejsza niż 50 cm.

130
Zabawka typu 

śmieciarka
1,00

Duża śmieciarka wyposażona w kontener na śmieci, ruchomy podnośnik 

umożliwiający opróżnianie kontenera oraz otwieraną tylną klapę do ładowania 

dużych przedmiotów. Możliwość siadania na śmieciarce i odpychania się 

nogami, trzymając się za uchwytu z przodu pojazdu. Wymiary nie mniejsze niż 64 

x 33 x 38 cm.

131
Zabawka typu 

samochód betoniarka
1,00

Betoniarka wyposażona w wąż, z którego po napełnieniu zbiornika tryska woda. 

Korba do obracania gruszką. Długość nie mniejsza niż 59 cm. Wykonana z 

mocnego tworzywa.

132
Zabawka typu 

ciężarówka laweta
2,00

W zestawie ciężarówka-laweta oraz nie mniej niż 2 samochody. Laweta 

wyposażona w opuszczaną rampę. Wymiary nie mniejsze niż 72 x 18 x 25 cm.

133
Zabawka typu 

ciężarówka
2,00

Pojazd posiada nie mniej niż 3 funkcje: chodzik, jeździk oraz jzabawka 

ciężarówka - wywrotka z efektami dźwiękowymi. Wymiary nie mniejsze niż 50 x 

22 x 30 cm. 

134
Zabawka typu 

wywrotka
2,00

Wywrotka o nie mniej niż 3 osiach, wykonana z wysokiej jakości materiałów. 

Pojazd posiada blokadę naczepy, dzięki czemu dziecko może bezpiecznie na nim 

siadać. Długość nie mniejsza niż 63 cm.



135
Zabawka typu wóz 

straży pożarnej
2,00

Pojazd wyposażony w ruchome elementy podwozia. Wykonana z trwałych 

elementów. Posiada podnoszoną i wysuwaną drabinę. Wymiary nie mniejsze niż 

47 x 27 x 16 cm.

136 Zabawka typu dźwig 2,00
Dźwig posiada ramię wyciągające się na długość nie mniejszą niż 54 cm. Wymiar 

dźwigu nie mniejszy niż 37 cm. Wykonane z mocnego tworzywa.

137
Zabawka typu traktor z 

przyczepą
4,00

Traktor z przyczepą o wymiarach nie mniejszych niż 42 x 17 x 15 cm. Wykonane 

z mocnego tworzywa.

138 Zabawka typu auto 4x4 2,00
Pojazd terenowy o mocnej konstrukcja. Wymiary nie mniejsze niż 36 x 23 x 23 

cm.

139 Zabawka typu spychacz 4,00
Auto spychacz z ruchomą łyżką w kolorach np. żółto-czarnych. Długość nie 

mniejsza niż 28 cm.

140
Zabawka typu 

śmieciarka
3,00

Śmieciarka z ruchomą naczepą w kolorach np. żółto-czarnych. W zestawie nie 

mniej niż dwie figurki. Długość nie mniejsza niż 28 cm.

141 Zbawka typu helikopter 3,00
Zabawka zawiera nie mniej niż 3 figurki. Helikopter o wymiarach nie mniejszych 

niż 30 cm. Wykonana z tworzywa.

142
Zabawka typu traktor 

ze zwierzętami
8,00

Wielofunkcyjna zabawka typu traktor. Zasilana przez baterie. Zabawka zawiera 

kierowcę i 5 zwierząt, np. koń, kura, owieczka, krowa, świnka. Wymiary traktora z 

przyczepą nie mniejsze niż 39 x 15 x 18 cm. Wykonana z mocnego tworzywa.

143 Zestaw 3 aut 2,00
Zestaw aut np. policja, karetka, taksówka. Długość pojazdu nie mniejsza niż 25 

cm. Wykonane z mocnego tworzywa.

144
Zabawka typu 

ciężarówka policyjna
2,00

Zabawka-ciężarówka policyjna, przeznaczona dla dzieci od 2 lat. Długość nie 

mniejsza niż 25 cm.Wykonana z mocnego tworzywa.

145
Zabawka typu straż 

pożarna
2,00

Zabawka - samochód straży pożarnej, przeznaczona dla dzieci od 1 roku życia. 

Wymiar nie mniejszy niż 19 cm.

146
Zabawka drewniana - 

wózek
2,00

Drewniany wózek w kształcie np. krokodyla lub samolotu, o wymiarach nie 

mniejszych niż 46,5 x 30 x 53 cm. Kolorystyka pastelowa.



147
Zestaw plastikowych 

pojazdów
2,00

Komplet pojazdów składający się z nie mniej niż 36 plastikowych pojazdów. 

Możliwość łączenia samochodów za pomocą zaczepów.

148
Zestaw pojazdów z 

drewna
2,00

Zestaw 4 różnych pojazdów wykonanych z drewna, np. dźwig, walec, koparka, 

podnosnik. Wymiary nie mniejsze niż 8,5 x 14 x 13 cm.

149
Zabawka typu lizak 

konduktora
2,00 Wykonany z drewna. Długość nie mniejsza niż 38 cm.

150 Zestaw garaż z ulicą 1,00

W zestawie garaż z nie mniej niż 3 poziomami, windą, myjnią, nie mniej niż 2 

pojazdami, stacją benzynową, stanowiskiem diagnostycznym. Droga o długości 

nie mniejszej niż 3 m. Zestaw posiada rączkę, która pozwala bez problemu 

przenosić garaż w dowolne miejsce. 

151
Zestaw piętrowy 

parking
2,00

Drewniany parking z nie mniej niż 4 poziomami, windą dla samochodów, 

lądowiskiem dla helikopterów oraz stacją benzynową. W zestawie nie mniej niż 2 

drewniane autka oraz drewniany helikopter. Wymiary nie mniejsze niż 48 x 30 x 

37 cm.

152
Zestaw typu parking 

miejski
2,00

Drewniany parking z nie mniej niż 4 poziomami, garażem z podjazdami i ruchomą 

windą, warsztatem z podnośnikiem oraz lądowiskiem dla helikopterów. W 

zestawie nie mniej niż 3 drewniane pojazdy i drewniany helikopter. Wym nie 

mniejsze niż 58 x 27 x 44 cm.  

153
Zestaw zabawek do 

piasku
2,00

Zestaw zawiera nie mniej niż 5 elementów, np. dużą taczkę z uchwytem do 

ciągnięcia, wiaderko z sitkiem, szpadelek, grabki, foremka. Wymiary taczki nie 

mniejsze niż 49 x 35 x 31 cm, dla dzieci od 1 roku życia.

brak zdjęcia

154 Zabawka typu konewka 3,00
Konewki w 3 różnych kolorach z nadrukiem. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 11 x 

21 cm.

155 Foremka do piasku 3,00
Foremki do piasku w kształcie wieży w różnych kolorach Wymiary nie mniejsze 

niż 14 cm x 14 cm x 19 cm.

156 Wiaderko do piasku 4,00
Wiaderka w różnych kolorach o średnicy nie mniejszej niż15 cm i wysokości nie 

mniejszej niż 14 cm.

157 Łopatka do piasku 5,00
Łopatka o dużej wytrzymałości wykonana z tworzywa sztucznego. Długość nie 

mniejsza niż 55 cm. Różne kolory.

158 Łopatka do piasku 5,00
Łopatka o zaokrąglonych kształtach wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary 

nie mniejsze niż 22 x 7 x 7. Różne kolory.

159 Przeźroczyste wiaderka 6,00
Wiaderko z rączka w różnych kolorach. Wymiary nie mniejsze niż 16 x 18 x 13 

cm.



160 Zestaw klocków  2,00

Klocki wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wymiarach i kolorach. 

Przeznaczone dla dzieci od 2 lat. Podstawa do klocków o wymiarach nie 

mniejszych niż 40 x 28 x 4 cm. W zestawie nie mniej niż 47 klocków.

161 Zestaw klocków 2,00

Klocki wykonane z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach. 

Zapakowane w torbę zapinaną na ekspres. Dla dzieci od 6 miesiąca. Zestaw 

zawiera nie mniej 26 klocków. Wymiary nie mniejsze niż 39 x 27 x 6 cm.

162 Zestaw klocków 2,00
Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Zestaw zawiera nie mniej niż 240 

elementów. Dla dzieci w wieku od 2 lal.

163 Zestaw klocków 2,00
Klocki budowlane o różnorodnych kształtach. W zestawie nie mniej niż 75 

klocków.

164
Zestaw kolcków - 

zamek
2,00

W zestawie nie mniej niż 30 klocków w różnych kształtach. Wymiary nie mniejsze 

niż 8 cm x 8 x 3,5 cm.

165
Zestaw piankowych 

klocków
4,00

Kolorowe, miękkie, lekkie elementy umożliwiające budowanie np. zamków, 

mostów, wież. Zestaw zawiera nie mniej niż 68 elementów. Wym nie mniejsze niż 

8 x 4 x 11 cm. Klocki w nie mniej niż 4 kolorach. 

166 Zestaw klocków wafle 2,00

Klocki wykonane z tworzywa sztucznego. Możliwość tworzenia niezliczonych 

konstrukcji. Wymiary klocka nie mniejsze niż 10 x 10 x 1 cm. W zestawie nie 

mniej niż 170 klocków.

167
Zestaw klocków - 

złączki
2,00

Klocki wykonane są z dobrej jakości sztywnej pianki. W zestawie nie mniej niż 95 

klocków w kolorach np. czerwonym, żółtym, zielonym, pomarańczowym, 

niebieskim. Wymiary najmniejszego elemntu nie mniejsze niż 5 x 5 cm.

168
Zestaw klocków - 

zwierzęta
2,00

Drewniane klocki, z których można zbudować stado zwierząt. W zestawie nie 

mniej niż 52 klocki.

169 Zestaw klocków 2,00
Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji. Elementy pomalowane w 

różne wzory. W zestawie nie mniej niż 41 elementów.

170 Pudełko na puzzle 1,00
Drewniane pudełko do przechowywania puzzli z drewna, pasujące do puzzli z 

pozycji nr 171.

171
Zestaw drewnianych 

puzzli - zwierzęta
1,00

Puzzle z motywami zwierząt. Wymiarem pasujące do pudełka z pozycji nr 170. W 

zestawie nie mniej niż 5 różnych plans.

172
Zestaw ramek do nauki 

samoobslugi
2,00

Zestaw nie mniej niż 5 różnych ramek do nauki samoobsługi, np. zapinanie 

guzików z napami, z suwakiem, ze sprzączkami, sznurówką. Wymiary ramek nie 

mniejsze niż 32 x 31 x 2 cm.



173

Zestaw kart 

edukacyjnych - 

środowisko 

2,00

Gra poruszająca tematykę środowiska. Na odwrocie karty posiadają element 

samokontroli. Zestaw zawiera nie mniej niż 34 karty o wymiarach nie mniejszych 

niż 9 x 9 cm.

174
Zestaw puzzli - 

ekologia
2,00

Zestawie nie mniej niż cztery 9-elementowe puzzle w drewnianych ramkach. W 

środku podstawy znajduje się obrazek ułatwiający ułożenie puzzli. Wymiary 

podstawy nie mniejsze niż 22 x 22 x 0,9 cm.

175

Gra typu 

pięciowarstwowe 

puzzle

2,00

Zestaw składający się z nie mniej niż 2 rodzajów puzzli przedstawiających np. 

cykl rozwoju zwierząt oraz proces budowy domu. Wykonane ze sklejki 

lakierowanej. Wymiary nie mniejsze niż 21 x 21 x 3 cm.

176
Zestaw puzzli - morskie 

zwierzęta
3,00

Wykonane z drewna brzozowego i sklejki. Puzzle z nie mniej niż 4 rodzajami 

morskich zwierząt. Wymiary podstawy nie mniejsze niż 21 x 21 x 3 cm. 

177
Zabawka typu 

nakładanaka
3,00

Drewniana nakładanka z kolorowymi elementami. Wymiary nie mniejsze niż 18 x 

6 x 17 cm. 

178 Zestaw do sortowania 2,00
Zestaw korali o różnych kształtach i kolorach z podstawą. W zestawie nie mniej 

niż 40 elememntów. Wymiary podstawy nie mniejsze niż 21 x 6 x 2 cm.

179 Zestaw manipulacyjny 2,00
Elementy zestawu wykonane z wytrzymałego, sztywnego tworzywa sztucznego,  

w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach. Wymiary nie mniejsze niż 4 x 13 cm.

180
Zabawka typu 

nakładanka - pajacyk
4,00 Nakładanka wykonana z drewna. Wymiary nie mniejsze niż 8 x 14 cm.

181 Zabawka typu wieża 4,00
Drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych kształtach, które należy do 

siebie dopasować. Wymiary nie mniejsze niż 27 cm. 

182
Zabawka typu 

nakładanka - ogród
4,00

Elementy wykonane z drewna kształtem przypominają np. rośliny. Wymiary nie 

mniejsze niż 16 x 9 x 13 cm.

183
Zabawka typu 

nakładanka - żaba
4,00

Nakładanka z nie mniej niż 4 lakierowanymi krążkami i główą żaby. Wykonana z 

drewna. Pojedyncze elementy nasadza się według wielkości. Wymiary nie 

mniejsze niż 8 x 13 cm.

184
Zabawka typu 

nakładanka - kurka
3,00

Nakładka w kształcie kurki. Kolorowe kółka różnej wielkości. Wymiary nie 

mniejsz niż 15 x 13 cm. 



185
Zabawka typu 

nakładanka - kwiatek
3,00

Nakładanka wykonana z drewna bukowego, w żywych kolorach. W zestawie nie 

mniej niż 7 stożkowych pierścieni. Wymiary nie mniejsze niż 7 x 18 cm.

186
Zestaw klocków - 

domek
2,00

Kolorowe, drewniane klocki do nakładania na nie mniej niż trzy trzpienie. W 

zestawie nie mniej niż 27 elementów. Wymiary nie mniejsze niż 22 x 4 x 23 cm. 

187
Zestaw klocków -

wagoniki
2,00

W zestawie nie mniej niż 17 elementów o różnych kształtach. Wymiary nie 

mniejsze niż 42 x 9 x 18 cm. 

188
Zestaw domek z 

mebelkami
2,00

Domek z wyposażeniem, piętrowy. Zawiera np. meble do łazienki, sypialni, 

pokoju dziennego, jadalni i kuchni. Wymiary nie mniejsze niż 37 x 54 x 46 cm.

189
Zabawka typu drzewko-

labirynt
4,00

Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki, wprawiając je w ruch za 

pomocą ptaszka. W zestawie nie mniej niż 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko. 

Wymiary nie mniejsze niż 19 x 23 x 33 cm. 

190 Ścianka manipulacyjna 2,00
Dwustronny tor dla kulek. Wymiary nie mniejsze niz 33 x 42 x 10 cm. W zestawie 

nie mniej niż 3 kulki.

191
Zabawka typu 

przybijanka
2,00

Zabawka polegająca na wbijaniu młoteczkiem drewnianych "gwoździ". Wymiary 

nie mniejsze niż 20 x 9 x 9 cm. 

192
Zabawka typu 

przybijanka
2,00

Na podstawce nie mniej niż 6 walców w różnych kolorach oraz kulka. Odkręcane 

kolorowe podstawy. Wymiary nie mniejsze niż 21 x 21 x 14 cm. 

193
Zabawkta typu sorter -

krokodyl
2,00

Zabawka polegająca na dopasowaniu kształtu otworów. Naciśnięcie "łapy" 

powoduje wyskoczenie elementu". Wymiary nie mniejsze niż 22 x 27 x 8 cm. 

194
Pomoc edukacyjna -

żabi król
2,00

Pomoc edukacyjna służąca do nauki zapinania, przewlekania, sznurowania, 

przesuwania, wciskania. Wyposażona w nie mniej niż 2 suwaki, 2 sznurowanki, 4 

klamerki, 2 sprzączki, 4 guziki z dziurkami, 2 guziki na stopkach, 8 nap, 4 rzepy. 

Wymiary nie mniejsze niż 34 x 37 x 15 cm.

195
Zabawka edukacyjna - 

ośmiornica
1,00

Średnica zabawki nie mniejsza niż 160 cm. Średnica głowy nie mniejsza niż 55 

cm. 

196
Zabawka typu 

drewniana arka
2,00

Drewniany model arki z ładownią i zestawem zwierzątek. W zestawie statek i nie 

mniej niż 14 figurek zwierząt oraz 2 figurki postaci. Wymiary nie mniejsze niż 26 x 

15 x 21 cm.



197
Zabawka typu sorter - 

farma
2,00

W zestawie skrzyneczka z wyciętymi kształtami i nie mniej niż 12 pomalowanymi 

figurami pasujących do wyciętych otworów skrzynki. Wymiary nie mniejsze niż 17 

x 17 x 6 cm.

198
Zabawka typu sorter - 

pogoda
2,00

W zestawie skrzyneczka z wyciętymi kształtami i nie mniej niż 12 pomalowanymi 

figurami pasujących do wyciętych otworów skrzynki. Wymiary nie mniejsze niż 17 

x 17 x 6 cm.

199
Zabawka typu 

balansująca łódka
4,00

Kolorowy balansujący statek z nie mniej niż dwoma żeglarzami, wykonany z 

drewna. Całość składa się z nie mniej niż 11 elementów, które różnią się 

odrobinę kształtem i rozmiarem. Wymiary nie mniejsze niż 19 x 5 x 18 cm.

200

Zabawka typu 

zwierzątka do 

wkręcania

4,00
Kolorowe, drewniane zwierzątka do wkręcania. Składające się z nie mniej niż 4 

elementów, np. słoń, żyrafa, lew, krokodyl. Wymiary nie mniejsze niż 8 x 6 cm.

201
Zabawka typu pojazdy 

do wkręcania
4,00

Drewniane, kolorowe pojazdy z ruchomymi częściami do przykręcania. W 

zestawie nie mniej niż 9 elementów.

202 Zabawka typu robaki 8,00
Drewniane zwierzątka, które wyginają się w różne kształty. Wymiary nie mniejsze 

niż 16 x 2 cm.

203
Zabawka typu 

nakładanka - wieś
2,00

Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle z nie mniej niż 5 zwierzątkami. Wymiary nie 

mniejsze niż 21 x 25 x 2 cm.

204
Zabawka typu 

nakładanka - zwierzęta 
2,00

Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle z nie mniej niż 5 zwierzątkami. Wymiary nie 

mniejsze niż 21 x 25 x 2 cm.

205

Zabawka typu 

nakładanka - dżungla, 

farma

4,00
Drewniane, kolorowe zwierzątka do układania na macie wykonanej z filcu. 

Wymiary nie mniejsze niż 21 x 21 x 2 cm. Po dwie sztuki z każdego rodzaju.

206 Zestaw pacynek z płytą 

CD

2,00
W zestawie nie mniej niż 8 pacynek o wysokości nie mniejszej niż 20 cm, płyta 

CD, książeczka z dialogami dwóch bajek.

207
Zestaw 3 gier 

1,00 Wymiary nie mniejsze niż 17 x 17 x 6 cm.

208

Zabawka typu 

nakładanka dzwiękowa - 

farma, pojazdy

4,00

Nakładanka przedstawiające różne środki transportu lub zwierzęta z farmy, 

naśladująca ich odgłosy. W zestawach nie mniej niż 7 elementów do nakladania. 

Wymiary nie mniejsze niż 28 x2 8 cm. Po 2 sztuki z każdego rodzaju.

209

Zabawka typu 

nakładanka 3D - 

zwierzęta, farma

4,00

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami zwierząt. Wymiary nie 

mniejsze niż 21 x 21 cm. W zestawie nie mniej niż5 figurek zwierząt o wymiarach 

nie mniejszych niż 3 cm.



210

Zabawka typu 

nakładanka 3D - 

zwierzęta

2,00

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami. Wymiary nie mniejsze niż 21 

x 21 cm. W zestawie nie mniej niż 6 dodatkowych elementów o wymiarach  nie 

mniejszych niż 3.

211
Zabawka typu puzzle  - 

zwierzęta
2,00

Drewniana podkładka o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm. W zestawie 

nie mniej niż 7 kolorowych elementów do dopasowywania. 

212 Gra typu pory roku 2,00

Gra zawiera nie mniej niż 16 kolorowych historyjek obrazkowych. Historyjki 

tematycznie związane są z porami roku. Zestaw składa się z nie mniej niż 74 

obrazków o wymiarach nie mniejszych niż 9 x 9 cm

213 Gra typu historyjki 2,00
Zestaw zawiera nie mniej niż 26 różnych opowieści. Każda opowieść 

przedstawiona jest na kilku kartach. W zestawie szablony oraz karty obrazowe. 

214
Zabawka typu karty 

zadań czarno-białe
5,00

Kolorowe elementy, które można łączyć ze sobą tylko przy użyciu wody. W 

zestawie gąbka. Produkt naturalny, biodegradowalny. Po zmoczeniu materiał 

łatwy do formowania. W zestawie nie mniej niż 24 karty do dekorowania o 

wymiarach nie mniejszych niż 11 x 15 cm. 

215
Mini-stemple - wzory 

dziewczęce
2,00

Stemple o różnej tematyce z drewnianym trzonkiem. Wymiary nie mniejsze niż 2 

x 2 x 2 cm. W zestawie nie mniej niż 15 sztuk stempli i 2 gąbki. 

216
Mini-stemple - wzory 

chłopięce
2,00

Stemple o różnej tematyce z drewnianym trzonkiem. Wymiary nie mniejsze niż 2 

x 2 x 2 cm. W zestawie nie mniej niż 15 sztuk stempli i 2 gąbki.

217 Stemple na palec 2,00

Miękkie stempelki z tworzywa nakładane na palec z nie mniej niż 3 różnymi 

motywami. Wymiary nie mniejsze niż 3 x 1,8 cm. W zestawie nie mniej niż 30 

sztuk.

218 Markery 6,00 W zestawie nie mniej niż 6 różnych kolorów markerów do "tatuaży".

219
Zestaw kredy do 

malowania po betonie
4,00

Różnokolorowe kredy w wiaderku do przechowywania. Łatwo zmywalne za 

pomocą wody. Nie mniej niż 6 kolorów. W zestawie nie mniej niż 50 sztuk.

220
Zestaw papierów 

rysunkowych
6,00

Papier rysunkowy biały A4 - nie mniej niż 500 szt. o gramaturze nie mniejszej niż 

80 g/m2, papier rysunkowy kolorowy A4 - nie mniej niż 400 szt. o gramaturze 80 

g/m2, papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - nie mniej niż 100 szt., o 

gramaturze nie mniejszej niż 115 g/m2 , brystol biały A3 - nie mniej niż 100 szt. o 

gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2, brystol kolorowy A4 - nie mniej niż 100 

szt. o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.  

221 Pistolet do kleju 2,00
Pistolet do kleju do klejenia na gorąco. W zestawie nie mniej niż 2 sztyfty kleju o 

średnicy nie mniejszej niż 11 mm.

222 Fartuszek 35,00
Fartuszek ochronny z rękawami wykonany z tworzywa sztucznego, wiązany z 

tyłu.



223
Gra typu układanka 

historyjek
2,00

Zestaw zawiera nie mniej niż 32 obrazki. W zestawie nie mniej niż 16 

dwustronnych plansz o wymiarach nie mniejszych niż 21 x 16 cm.

224 Zestaw zdjęć 1,00
Zestaw zdjęć przedstawiających zabawki w różnych ustawieniach. W zestawie 

nie mniej niż 21 kart o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 15 cm.

225
Plansza magentyczna - 

ubrania
4,00

Zestawy ubrań w dwóch wersjach - dziewczęcej i chłopięcej wraz z planszą 

przedstawiającą chłopca lub dziewczynkę. Plansza magnetyczna o wymiarach 

nie mniejszych niż 19 x 27 cm. W zestawie nie mniej niż 9 elementów garderoby. 

226
Zabawka typu 

układanka z dźwiękami
2,00

Drewniana układanka wzbogacona o odgłosy zwierząt domowych. Wymiary nie 

mniej niż 30 x 22 cm. 

227
Zabawka typu 

układanka z kołeczkami
2,00

Drewniana nakładanka z kołeczkami. Wymiary po ułożeniu nie mniejsze niż 20 x 

13 cm. W zestawie nie mniej niż 7 elementów.

228
Zabawka typu 

układanka - otoczenie
1,00

Wymiary nie mniejsze niż 29 x 22 x 1 cm. W zestawie nie mniej niż 10 

elementów. 

229
Zabawka typu puzzle -

piaskownica
2,00

Drewniane puzzle. Wymiary nie mniejsze niż 29 x 21 x 1 cm. W zestawie nie 

mniej niż 16 elementów. 

230
Zabawka typu 

układanka - ubrania
2,00

Wymiary nie mniejsze niż 29 x 22 x 1 cm. W zestawie nie mniej niż 10 

elementów.

231
Zabawka typu 

układanka - farma
2,00

Wymiary nie mniejsze niż 29 x 22 x 1 cm. W zestawie nie mniej niż 10 

elementów.

232

Zabawka typu 

układanka  - zwierzątka 

fakturowane

2,00

Układanka z postaciami zwierząt składająca się nie mniej niż 3 elementów. 

Otwór wypełniony materiałem, którego faktura i kolor imituje sierść zwierzątka. 

Puzzle wyposażone w uchwyty. Wymiary nie mniejsze niż 30 x 1,2 x 12 cm. 

233
Zabawka typu puzzle 

3D - zwierzątka
2,00

Puzzle 3D wykonane z grubego kartonu o tematyce zwierząt wiejskich. W 

zestawie nie mniej niż 4 sztuki, np. owca, koń, świnka, krowa

234
Zabawka typu 

odkurzacz
4,00

Zabawka emituje światło i dźwięk pracy odkurzacza. W zestawie torebka kulek 

ze styropianu. Wymiary nie mniejsze niż 22 x 17 cm.

235
Zabawka typu kasa 

sklepowa
3,00

Wykonana z tworzywa sztucznego z kalkulatorem, mikrofonem i świecącym na 

czerwono skanerem. W zestawie np. koszyczek na zakupy, artykuły spożywcze, 

monety, banknoty, karta płatnicza. Wymiary nie mniejsze niż 35 x 17 x 15 cm. 



236 Zabawka typu kuchnia 2,00

W zestawie np. kolorowe kuchenne narzędzia, ekspres do kawy, mikser, toster i 

kubeczki. Wymiary nie mniejsze niż 11 x 7 x 15 cm; 13 x 7 x 14 cm; 14 x 7 x 7 

cm 

237 Zabawka typu mikser 2,00
Kolorowy mikser w zestawie nie mniej niż dwoma kubkami. Wymiary nie 

mniejsze niż 13 x 7 x 13 cm.

238
Zabawka typu ekspres 

do kawy
2,00

Zestaw zawiera np. ekspres do kawy, czajnik i dwa kubeczki. Wymiary nie 

mniejsze niż 10 x 7 x 13 cm; 11 x 11 x 7 cm.

239
Zestaw sprzętu 

kuchennego
2,00

Zestaw kuchennych sprzętów np. ekspres do kawy, blender i mikser. Wysokość 

sprzętów nie mniejsza niż 20 cm.

240
Zabawka typu zestaw 

obiadowy
2,00

Zestaw obiadowy w nie mniej niż 4 kolorach. W zestawie widelce, noże, łyżki, 

kubeczki, głębokie i płaskie talerzyki, rondelek. Długość elementów nie wieksza 

niż 23 cm.

241
Zabawka typu zestaw 

do herbaty
2,00

Zestaw zawiera nie mniej niż 4 filiżanki z podstawkami, 4 łyżeczki, kubek do 

śmietanki, cukierniczkę, dzbanek do herbaty. Wysokość elementów nie większa 

niż 12 cm.

242 Zabawka typu żelazko 2,00

Żelazko wykonane z tworzywa sztucznego. Ma mieć świecącą lampkę, komorę 

na wodę i działający spryskiwacz, może także wydawać dźwięki. Długość nie 

mniejsza niż 16 cm.

243
Zabawka typu kostki z 

dźwiękiem
2,00

Zabawka składa się z minimum 2 sześcianów. Na każdym z nich znajduje się 

połowa obrazka z pojazdami. Zadaniem dziecka jest takie połączenie dwóch 

klocków, aby powstał cały rysunek samochodów. Wysiłki dziecka są 

nagradzane, gdy prawidłowo ułoży obrazek autko wydaje odpowiedni dla niego 

dźwięk.  Minimum 2 kostki o wym. nie mniej niż 7 x 7 x 7 cm.

244

Zabawka typu Kostka 

manipulacyjna ze 

zwierzatkiem

2,00

Kostka manipulacyjna, która rozwija i ćwiczy sprawność i motorykę rąk

dziecka. Do nauki czynności samoobsługowych tj. zawiera zamek, guziczek itp. 

Elementy. Wym. nie mniej niż 30 x 30 x 30 cm.

245 Tańcząca chusta 15,00
Zwiewna i wytrzymała chusta. Wymiary nie mniejsza niż 40 x 40 cm. Materiał -

nylon. Różne kolory.

246 Taśma rehabilitacyjna 20,00 Materiał lateks. Wymiary nie mniejsze niż 150x15 cm. Różne kolory.

247 Cegły łączniki 2,00
Służą jako łącznik do obręczy i drążków. Wym. nie mniejsze niż 36 x 15 x 19,5 

cm. 4 szt.

248 Ścieżki z fakturami 1,00

Każdy elemen tpowinien mieć inną fakturę i ma być wyposażony w 

antypoślizgowy system. Dzięki specjalnym zaczepom można je łączyć. Wym. 1 

elem. nie mniejsze niż 52 x 14 x 4 cm. Min. 6 sztuk, różne kolory. 



249 Tor do balansowania 1,00

Zestaw 28 elementów do tworzenia torów do balansowania w różnych 

kształtach, np. okręgu, kwadratu lub fali. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, z powierzchnią antypoślizgową. 4 łączniki o wym. Nie mniejszej niż 

15 cm i wys. 10 cm, 12 prostych elem. o wym. nie mniejszych niż 29 x 5 x 10 cm. 

12 zaokrąglonych elem. o wym. nie mniejszych niż 29 x 5 x 10 cm., min. 6 

kolorów.   

250 Drążki gimnastyczne 5,00 Wymiary nie mniejsze niż dł. 80 cm., śr. 2,5 cm.,  różne kolory

251 Obręcze 20,00 Obręcze o średnicy nie mniejszej niż 50 cm.

252 Zaciski 3,00 Zaciski do łączenia drążków oraz obręczy. 

253 Zręcznościowe łyżki 20,00 1 łyżka o dł.nie mniejszej niż 33 cm, 1 piłeczka, różne kolory.

254 Gra rybki 2,00

Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych

morskich stworzeń. Kształtuje koordynację ruchowo – wzrokową,

ćwiczy cierpliwość, uczy nazywania i rozpoznawania morskich stworów. Wym. 

nie mniej niż 31 x 23 x 4 cm.

255
sorter kształty- 

zwierzęta
1,00

Wykonana z drewna kauczukowego i płyty MDF. Skrzyneczka pomaga

dziecku rozpoznać podstawowe kształty i kolory. Obserwowanie i

dopasowywanie obrazków ze zwierzątkami ćwiczy motorykę ręki i

koordynację wzrokowo – ruchową. Wym. nie mniej niż 19 x 19 x 13 cm.

256
Zabawka typu 

Drewniany pociąg
1,00

Drewniana zabawka od 1 roku do 3 lat, która uczy dzieci kolorów, nazw zwierząt i 

ćwiczy motorykę ręki malucha, składa się z minimum 6 elementów.

Wym. nie mniej niż 36 x 11 x 11 cm.

257 Mini labirynt na kółkach 6,00
Mobilny, kolorowy labirynt dla najmłodszych, 1 drut, 7 koralików, wym. Nie 

mniejsze niż 14 x 12 x 8 cm • różne wzory

258 Mini labirynt  6,00
Kolorowy labirynt dla najmłodszych. 1 drut, 7 koralików, Wym. nie mniejsze niż 

13 x 13 x 10 cm. Różne wzory.

259 Labirynt motylek 3,00 Labirynt w żywych kolorach.  Wym. nie mniejsze niz 24 x 15 x 18 cm 

260 Labirynt ze stoliczkiem 1,00
Zabawka rozwojowa dla najmłodszych dzieci. Koraliki przesuwane po 

metalowych prętach usytuowanych na stoliczku.

261

Mini labirynt 

przesuwanka dla 

chłopców

3,00
Przesuwanka pozwalająca dziecku ubrać misia w różne stroje. Wym. nie 

mniejsze niż 31 x 23 x 4 cm.



262

Mini labirynt 

przesuwanka dla 

dziewczynek

3,00
Przesuwanka pozwala dziecku ubrać misia w różne stroje. Wym. nie mniejsze niż 

31 x 23 x 4 cm.

263
zabawka drewniana 

stoliczek
2,00

Stoliczek z labiryntem, kształtami oraz zębatymi kółeczkami do ćwiczeń

usprawniających motorykę rąk. Wykonany z lakierowanego drewna, w żywych 

kolorach, przyciągających wzrok dziecka. Wym. nie mniej nż 36 x 25 x 35 cm, dla 

dzieci od 1 roku.

264 Myszki z kulodromem 1,00

Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej sklejki, 

do których przytwierdzono za pomocą kolorowych rzepów tor (plastikowa rurka o 

śr. min. 43 mm). Do zawieszenia na ścianie. Kulka w zestawie. 2 myszki (jedna z 

kieszonką z materiału) o wym. nie mniejszych niż 48,5 x 65 cm,  2 okrągłe 

plasterki sera o śr. nie mniejszej niż 39,5 cm., plasterek sera o wym. nie 

mniejszych niż 47,5 x 30 cm

265
Centrum zabaw i 

rozwoju aktywności
1,00

Zawiera m. in. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i drzwiczki, lusterko, 

pianino, zjeżdżalnię dla kuleczek. Dodatkowo w domku znajduje się zdejmowany 

panel interaktywny (obracająca się piłeczka, bezpieczne lusterko, ruchome, 

klikające i barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi 

od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia 

natężenia dźwięku. Wym. nie mniejsze niż: otwartego kącika 128 x 65 x 63,5 cm, 

zamkniętego 84,5 x 65 x 63,5 cm .

266
Muzyczne odkrycia 

warsztat
1,00

Warsztat, w którym można przekręcać korbki, które wprowadzą kolorowe kulki w 

ruch, uderzać młotkiem w gwoździe, które się świecą i wydają dźwięki, wciskać 

piłeczki do górnej szafki. Wym. nie mniejsze niż 37,5 x 14 x 37,5 cm .

267
Zabawka drewniana 

piramida
1,00

Pierwsze aktywne kroki malucha. Piramida, która ma trzy ścianki wyposażone w 

ruchome części, każda ćwiczy motorykę ręki, uczy kolorów i rozwija 

spostrzegawczość, dla dzieci od 1 do 3 lat, wym. nie mniej niż 29 x 18,5 x 20 cm.

268 Sorter kwiatek 3,00
Każdy z klocków ma inny kształt, z którego powstaje kwiatek. Klocki mają ładną 

kolorystykę. Zestawpowinien składać się z min. 7 elementów.

269 Geomatryczny sorter 2,00

Kreatywne, drewniane układanki. Polegają na nałożeniu odpowiednich klocków 

na odpowiednie drążki. Podstawy mogą tworzyć różne kształty. Min. 14 elem.

 wym. Nie mniejsze niż 18,5 x 18,5 x 7 cm 

270

Sortowanie 

geometrycznych 

kształtów

2,00

Zabawka polega na dopasowaniu odpowiednich kształtów i nałożeniu ich na 

siebie oraz umieszczaniu w odpowiednim miejscu na deseczce. Min. 9 elem. (po 

3 w każdym kształcie). Wym. nie mniejsze niż  23,5 x 10 x 12,5 cm. 

271 Dyski z fakturami 2 1,00

Zestaw powinien zawierać min. 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z 

przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i kolory. Dyski mają być 

zapakowane są w woreczki. Wymiary nie mniejsze niż śr. 27 cm i 11 cm. 

272 Dyski z fakturami 1 1,00

Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku 

gumy. Elementy mają różne faktury i kolory.Dyski mają być zapakowane są w 

woreczki. Wymiary nie mniejsze niż śr. 27 cm i 11 cm. 



273 Okrągłe poduszki 10,00
Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, 

wypełnione gąbką. Wymiary nie mniejsze niż śr. 35 cm, wys. 3 cm.

274
Stojak mobilny na 

poduszki
1,00

Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min. 18 mm, mobilny, na min. 

10 szt. poduszek do siedzenia.

275
Zestaw piankowy – 

kształtki rehabilitacyjne
1,00

Wym. zestawu nie mniejsze niż 180 x 270 cm, schody 1 szt., kostka z otworem 1 

szt., baza  wysoka 4 szt., belka 2 szt., materac mały 2 szt.

276 Piłka 65 cm. 1,00
Piłka z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych. śr. nie mniejsza 

niż 65 cm.

277
Kryjówka do kącika 

malucha
1,00

Kryjówka z lakierowanej sklejki i kolorowej płyty MDF z miękkim materacem w 

środku.Obok wejścia powinno znajdować się drzewko z przesuwanką i 

sensorycznymi aplikacjami o różnych fakturach, półokrągła ściana powinna być 

pokryta tkaniną, w której są "okienka" wykonane z siatki. W dachu powinien być 

umieszczono duży bulaj (o śr. 49 cm), przez który można wyglądać na zewnątrz. 

Dwie aplikacje sensoryczne są mocowane za pomocą magnesów. Wymiary nie 

mniejsze niż 108 x 75 x 68 cm, bulaj o wym. nie mniejszych niż 49 x 25 cm, wys. 

materaca nie mniejsza niż 5 cm, szer. drzewa przy wejściu nie mniejsza niż 37,5 

cm.

278 Kącik malucha - tunel 1,00
Moduł do kącika malucha poz. 277. Wym. nie mniejsze niż 71 (87 z 

mocowaniem) x 51 x 62 cm. 

279

Kącik malucha - 

element mocujący do 

ściany

1,00 Element mocującyc do ściany o wymiarach nie mniejszych niż  17 x 20 x 50 cm

280

Zestaw mebli z 

motywami zwierzat 

afrykańskich wraz z 

kompletem 

zabezpieczeń.

1,00

Zestaw mebli składający się z

1) szafy narożnej, o wymiarach nie mniejszych niż : szerokość 70 cm, głębokość 

70 cm, wysokość 172 cm.  Wnętrze szafy wyposażone w drążek i półeczki.

2) 2 regałów wysokich, o wymiarach nie mniejszych niż : szerokość 80 cm, 

głębokość 42 cm, wysokość 172 cm

3) komody, szeroka o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 80 cm, 

głębokość 42 cm, wysokość 84 cm. 

4) komody-przewijaka, komoda szeroka o wymiarach nie mniejszych niż: 

szerokość 80 cm, głębokość 42 cm, wysokość 84 cm, Przewijak o wymiarach nie 

mniejszych niż: szerokość 84 cm, głębokość 65 cm, wysokość 20 cm, rozmiarem 

pasujący do przewijaka-materaca (patrz poz. 32)

5) skrzyni o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 80 cm, głębokość 44 cm, 

wysokość 45 cm

Korpusy we wszystkich meblach wykonane z płyty melaminowanej w kolorze 

beżowym, oklejone obrzeżem PCV, fonty, wieniec górny i dekory wykonane z 

mdf lakierowanego w kolorze beż i zieleń, połyskowość typu mat, okucia dobrej 

jakości, zawiasy z cichym domykiem, uchwyty typu gałka, w szufladach 

zastosowane prowadnice typu tandem z cichym domykiem.   dekoracje : słońce, 

żyrafa, trawa, nosorożec, lew, palma, słoń.

281

Zestaw mebli z 

motywami kwiatów, 

owadów

1,00

Zestaw mebli składający się z

1) Regał o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 80 cm, głębokość 42 cm, 

wysokość 172 cm. Korpusy wykonane z płyty melaminowanej w kolorze beż, 

oklejone obrzeżem PCV. Fronty, wieniec górny i dekory wykonane z mdf 

lakierowanego w kolorze jasny fiolet i biel, połyskowość typu mat. Uchwyt typu 

gałka. Okucia  dobrej jakości . Zawiasy z cichym domykiem. Dekoracje: kwiaty, 

pszczółka.

2) 2 Komody o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 80 cm, głębokość 42 

cm, wysokość 84 cm. Korpusy wykonane z płyty melaminowanej w kolorze beż, 

oklejone obrzeżem PCV. Fronty, wieniec górny i dekory wykonane z mdf 

lakierowanego w jasny fiolet i biel, połyskowość typu mat. Uchwyt typu gałka. 

Okucia dobrej jakości . Prowadnice typu tandem z cichym domykiem. Dekory : 

kwiaty, pszczólka

3)Przewijak o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 84 cm, głębokość 65 cm, 

wysokość 20 cm. Korpusy wykonane z płyty melaminowanej w kolorze beż, 

oklejone obrzeżem PCV. Fronty wykonane z mdf lakierowanego w kolorze jasny 

fiolet, połyskowość mat.



282 Odkurzacz 1,00

Mały, lekki, PROFESJONALNY odkurzacz workowy z możliwością regulowania 

mocy ssania i dopasowywania jej do rodzaju czyszczonej powierzchni. Moc 

silnika nie mniejsza niż 1800 W, z mocą ssania nie mniejszą niż 410 W. 

Możliwość regulacji mocy. Nie mniej niż 4 rodzaje szczotek: szczelinowa, 

dywanowo-podłogowa, do kurzu oraz szczotka do twardych powierzchni. Worek 

na kurz o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l, z umieszczonym wskaźnikiem 

informującym o zapełnieniu. Posiada mikrofiltr oczyszczający wydmuchiwane 

powietrze oraz rurą teleskopową.

283 Zmywarka 1,00

Zmywarka o szerokości oraz głębokości nie mniejszej niż 60 cm, wysokość pod 

zabudowę podblatową z podwyższoną temperaturą zmywania do nie mniej niż 85 

stopni C, co powinno być potwierdzone certyfikatem, klasa energooszczędności 

A, A+, z jak najkrótszym cyklem zmywania oraz elektronicznym sterowaniem.

284 Kuchenka mikrofalowa 1,00
Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca z możliwością zabudowy, ze sterowaniem 

elektronicznym, o mocy nie mniejszej niż 1400 W, obudowa typu inox.

285
Wykładzina dywanowa 

fioletowa
20,00

Wykładzina dywanowa w kolorze czystym jasno fioletowym o grubości całkowitej  

nie mniejszej niż 12 mm. 20 m  Wykonana z polipropylenu na podkładzie typu 

AB. Waga runa nie mniejsza niż 950 g/m2. Wykładzina wymaga zabezpieczenia 

środkiem ognio-uodparniającym bezpiecznym dla środowiska jak i człowieka. 

Musi to być środek naturalny, wyprodukowanym na biologicznej bazie 

posiadający atesty polskie i zagraniczne.

286
Wykładzina dywanowa 

niebieska
30,00

Wykładzina dywanowa w kolorze czystym jasno niebieskim o grubości całkowitej 

nie mniejszej niż 25 mm 30 m. Wykonana z polipropylen na podkładzie filcowym. 

Waga runa nie mniejsza niż 1015 g/m2. Wykładzina wymaga zabezpieczenia 

środkiem ognio-uodparniającym bezpiecznym dla środowiska jak i człowieka. 

Musi to być środek naturalny, wyprodukowanym na biologicznej bazie 

posiadający atesty polskie i zagraniczne.

287
Wykładzina dywanowa  

zielona
45,00

Wykładzina dywanowa w kolorze czystym jasno zielonym o grubości całkowitej 

nie mniejszej niż 8,5 mm 45 m. Wykonana z włókna syntetycznego na podkładzie 

filcowym. Waga runa nie mniejsza niż 500 g/m2. Wykładzina wymaga 

zabezpieczenia środkiem ognio-uodparniającym bezpiecznym dla środowiska jak 

i człowieka. Musi to być środek naturalny, wyprodukowanym na biologicznej 

bazie posiadający atesty polskie i zagraniczne.

288 łóżeczko dziecięce 5,00

Wykonane z drewna sosnowego z regulacją dna na 3 poziomach dolna listewka 

wzmacniająca prześwit po wyciągniętych kołeczkach 200mm zachowuje normę 

europejską EN 716-1:2008 (E) wrzesień 2008

w naturalnej kolorystyce sosony wymiary 900mm x 600mm

289

materac do łózeczka 

dzieciecego pianka 

kokos

7,00
Materac pasujący wymiarem do łóżeczka z poz. 288  ze zdejmowanym 

pokrowcem w celu wyprania gr. min 7 cm.

290

drewniany samochód 

sorter kształty 

zwierzątek

1,00

Ciężarówka, złożona z 10 zwierzątek, których grubość min.(10 mm) umożliwia 

postawienie ich na płaszczyźnie. Zwierzęta umieszczone są w drewnianym 

samochodzie. Aby je umieścić w aucie należy dopasować zwierzęta do 

właściwego otworu. Ruchoma kratka z tyłu samochodu umożliwia łatwe wyjęcie 

zwierząt i ponowną zabawę. - wym.nie mniej niż 26,5x12,5x11,5cm

291
klocki drewniane 

pociąg
1,00

Zestaw drewnianych klocków z otworami, dzięki którym możemy utworzyć pociąg 

z wagonikami, można ułożyć min.  parowóz + 4 wagoniki, platformy z bolcami na 

które umieszczamy klocki z otworami

292
układanka warzywa i 

owoce
1,00

Ciekawa wersja edukacyjnej nakładanki dla najmłodszych dzieci. Porusza istotny 

temat – jak i gdzie rosną warzywa i owoce oraz jaki mają kształt jak wyglądają 

w przekroju. Elementy są wygodne dla rączki dziecka. wym.nie mniej niż 21 5 x 

29 5 cm.

293

zestaw składajacy się 

ze zwierząt 

egzotycznych, leśnych 

oraz gospodarskich

1,00

zestaw składający się z różnego rodzaju zwierząt w tym egzotyczne min. 7 szt. , 

gospodarskie min. 7 szt. Oraz leśne min 8 szt., figury wyglądają jak prawdziwe 

wykonane z trwałego tworzywa

294
lalka pomoc przy 

czytaniu bajek
1,00

Szmaciana Lalka płci żeńskiej. Zabawa z lalką rozwija inteligencję językową 

poprzez kształtowanie umiejętności budowania pięknych wypowiedzi snucia 

interesujących opowieści prowadzenia dyskusji czy przeprowadzania wywiadów. 

Lalki mogą być wykorzystywana przez nauczyciela do realizacji różnych celów 

kształcenia (w edukacji matematycznej przyrodniczej czy polonistycznej). 

Ruchome usta i ręce sprawiają że lalka sama zadaje pytania podpowiada 

tłumaczy skupiając uwagę dzieci na podanych poleceniach i angażując 

emocjonalnie w wykonywane zadanie. Lalka posiada duże kieszenie w których 

przechowuje edukacyjne elementy. Lalka posiada zestaw liter . Elementy można 

mocować do dłoni lalki za pomocą rzepów. wym. nie mniej niż 70 cm.

295
mata w kształcie 

pszczółki
1,00

 wym nie mniej niż : dł. 135 cm; szer. 115 cm ( bez skrzydeł); wys. , 10 cm. 

Wykonana z drelichu z wypełnieniem piankowym. Spód antypoślizgowy.

296 garaż 2,00

Mały garaż z dwoma podjazdami, do zabawy i przechowywania 

samochodów. możliwoźć wycinania wzorów z pudełka. Zamontowana, wygodna 

rączka umożliwia łatwe przenoszenie zestawu. - wym.nie mniej niż 38x22x20cm  - 

garaż + 1 autko.

297
warsztat z narzędziami 

z wózkiem
1,00

W formie wózka z nie mniej niż 25 elementami (piła z ruchomym ostrzem, 

wiertarka z obracającym się wiertłem, młotek, śrubokręt, zestaw śrub i inne 

akcesoria). - wym nie mniej niż. 44x30x48cm



298 Warsztat z narzędziami  1,00

Warsztat wyposażono w blat z imadłem, wkrętarkę, śrubokręt, klucz nasadowy, 

kombinerki oraz śrubki i mały dystrybutor paliwa. Warsztat posiada liczne 

uchwyty w blacie i ściance warsztatu, a także kuwete z przegródkami. Wysokość 

nie mniejsza niż 75 cm. 

299 Stacja benzynowa 1,00

Stacja 3 w 1. Ręczny equalizer ( korektor ), dzięki któremu dziecko sprawdzi 

poziom oleju, akumulator oraz światła. Ciśnienie opon - naciśnij przycisk "Test" . 

Zaświeci się lampka, musisz wcisnąć przycisk "+" aby wyregulować ciśnienie.  

Zabawka wydaje realistyczne dźwięki i sprawi się w każdych warunkach. 

Wysokość stacji to nie mniej niż 52 cm.

300 zestaw lekarski 2,00
W formie wózka na kółkach wyposażony w min. 16 akcesoriów zwiazanych z 

praca lekarza, wys. nie mniej niż 48 cm

301
zestaw  produktów 

imitujacych żywność
1,00

zestaw składa się z nie mniej niż 48 szt warzyw, 7 rodzajów serów, naturalnej 

wielkości różnego rodzaju pieczywa min. 7 szt, nie mniej niż 21 szt. Różnego 

rodzaju ciasteczek, jajek w całości, połówek oraz jajka sadzone, min. 7 szt. ryb, 

min 90 szt. wędlin i mięsa oraz nie mniej niż 48 szt. owoców

302
mata w kształcie 

pajacyka
1,00

kolorowa mata w kształcie pajacyka z dwoma krzyzującymi się pałąkami do 

których doczepione są min. 4 zabawki wymiary  minimalne śr. 109 cm, wys. 47 

cm

303
krzesełka z tworzywa 

kolor żółty 
10,00

Lekkie kolorowe krzesełka z mocnego tworzywa sztucznego. Lekko sprężyste 

oparcie, otwór między oparciem a wyprofilowanym siedziskiem, które pomagają 

korygować postawę dziecka oraz utrzymać kręgosłup we właściwym ułożeniu. Są 

łatwe do przenoszenia, można je nakładać na siebie. wysokość siedziska nie 

więcej niż 26 cm, wysokość całkowita nie więcej niż 51 cm

304
krzesełka z tworzywa 

kolor zielony
16,00

Lekkie kolorowe krzesełka z mocnego tworzywa sztucznego. Lekko sprężyste 

oparcie, otwór między oparciem a wyprofilowanym siedziskiem, które pomagają 

korygować postawę dziecka oraz utrzymać kręgosłup we właściwym ułożeniu. Są 

łatwe do przenoszenia, można je nakładać na siebie. wysokość siedziska nie 

więcej niż 26 cm, wysokość całkowita nie więcej niż 51 cm

305 dozowniki na mydło itp. 4,00

profesjonalne dozowniki na mydło oraz inne środki płynne, do zamontowania na 

stałe do ściany możliwość uzupełnienia mni 0,5 l płynu, z tworzywa sztucznego z 

okienkiem wskazującym ilość płynu

306
uchwyty na ręczniki 

papierowe
5,00 profesjonalne uchwyty na ręczniki papierowe w rolce, mocowane do ściany

307
uchwyt na papier 

toaletowy
5,00 uchwyt na papier toaletowy

308
dzbanki na napoje wraz 

z pokrywą
4,00

dzbanki z tworzywa sztucznego z pokrywami, poj. Min 1,5 l , dopuszczone do 

kontaktu z żywnością możliwość zmywania w wysokiej temperaturze

309 taca 3,00 taca do przenoszenia żywności nie mniejsza niż 50 cm.

310 miska śr. 30 cm 3,00 głębokie miseczki do przenoszenia brudnych naczyń, śr. min 30 cm

311 zegary ścienne 4,00

okrągłe zegary ścienne z motywami dziecięcymi, kolorystyka 1) niebieska  2 szt. 

2) pomarańczowa lub zielona 3) fioletowa, różowa lub czerwona, zasilane 

bateriam

312 baterie AAA 100,00 alkaiczne, wytrzymałe

313 baterie AA 150,00 alkaiczne, wytrzymałe

314
zestaw art.. 

Plastycznych
2,00

Papier rysunkowy biały A4 – min.750 ark., Plastelina zestaw klasowy – min.2,4 

kg, Krepina karbowana – min.10 rolek, Krepina np.Leopard – 1 rolka., Krepina 

np. Krowa – 1 rolka, Tempery 1-litrowe – min.6 kolorów, Klej uniwersalny 1l., 

Kredki świecowe – grube (12 kolorów) – 25 op., Papier wycinankowy A4 – 130 

ark., Bibuła gładka – 30 ark., Kredki zestaw klasowy 60 szt. – 2 zestawy, 

Buteleczki z dozownikiem – 20 szt., Druciki kreatywne kolorowe – 100 szt., 

Teczka – 25 szt., Wałki dekoracyjne z fakturą 2 – 2 op, Wałki dekora-cyjne z 

fakturą 3 – 2 op., Podstawka na farbę – 2 szt., Nożyczki przedszkolne plastikowe 

– 5 x 5 szt. , Pędzle standard okrągłe 13 mm 2 x 8 szt., Pędzle do tapowania 18 

mm – 2 x 5 szt., Płaskie pędzle z gąbki – 2 x 4 szt.

315

zestaw instrumentów 

muzycznych z 

opakowaniem

2,00

zestaw zawiera min 14 instrumentów muzycznych takich jak tamburyn, tamburyn 

z membraną, marakasy plastikowe, , talerze o śr. Min 9 cm, kastaniety 4 pary, 

kastaniety z rączką, trójkąt z pałeczką, 10 dzwoneczków z rączką, drewniane 

jingle, cymbałki z pałeczkami, podwójny tonblok z tartką, dzwoneczki na 

drewnianej rączce, tonblok z pałeczką, małe dzwoneczki. wszystko zapakowane 

w walizkę w celi łatwego przechowywania



316 Zestaw instrumentów  2,00

Biało-fioletowy zestaw instrumentów. 6 instrumentów: - drewniane guiro, dł. Nie 

mniejsze niż 14 cm - dzwoneczki na rękę, 2 szt. - bębenek, śr. nie mniejsza niż 

15,2 cm - drewniane marakasy, 2 szt. - cymbałki z pałeczkami, wym. nie 

mniejsze niż 27 x 3,5 cm - klawesy, dł. nie mniejsza niż 14 cm 

317
Ksylofon brzęczący 

kuleczkami
2,00

Zabawka muzyczna, kiedy dziecko przebije kulki - te potoczą się po płytkach 

wydając dźwięki. Wym. nie mniejsze niż  28 x 13 cm. 

318
zestaw naczyń z 

tworzywa dla dzieci
5,00

Zestaw kolorowych naczyń. W skład 1 zestawu wchodzi po 6 szt 

różnokolorowych naczyń tj. nóży, widelecy, łyżek, miseczkek, talerzyków płytkich 

oraz kubeków. Można używać w zmywarce i kuchence mikrofalowej. Wymiary: 

Talerzyki: średnica ok.19 cm , Miski: średnica ok.12 cm, Kubki: pojemność ok. 20 

cl. Można używać w mikrofalówce do temperatury +120C w celu rozmrażania i 

odgrzewania jedzenia, oraz w zmywarce. wyprodukowane z tworzywa 

polipropylenowego, dopuszcone do kontaktu z żywnością, naczynia tego samego 

rodzaju można ustawić jedne na drugich w celu oszczędności 

miejscaoszczędność miejsca.

319 kosz na brudną bieliznę 1,00
narożny kosz na brudną bieliznę, wykonany z tworzywa sztucznego z otworami 

zapewniającymi wentylację, wym. boków ok 40 cm wys min. 50 cm

320 radioodtwarzacz cd 2,00

dobrej jakości radioodtwarzacz z radiem cyfrowym, wyświetlaczem, możliwość 

odczytywania płyt cd, dvd, z karty pamięci oraz pen -driva, możliwość zasilania 

na baterie, oraz z kabla sieciowego

321
pojemniki 3 

szufladkowe
3,00

pojemniki 3 szufladkowe z tworzywa sztucznego o wym. Z dziecięcym nadrukiem 

Wyskokość mie mniej 24 cm, szer. Nie mniej niż 17 cm, gł nie mniej niż 25 cm, 

kazda osobna szufladka głębokość nie mniej niż 6 cm. Obudowa 3 kolorowa, 

szufladki transparentne 

322 pojemniki na zabawki 5,00
w formie kufra z pokrywą, wykonane z tworzywa sztucznego o poj. min 55 l, 

wymiary nie mniej niż  59 x 40 x 47 cm, w różnych kolorach.

323 pudełko 3,00
pudełko z tworzywa z pokrywą, z dzieciętymi motywami, wym nie mniej niż 39 x 

29 x 14 cm, min. 10 l

324 śliniak bawełniany 25,00

wykonany z tkaniny bawełnianej używany jako zabezpieczenie ubranek przy 

dzieciach sliniących się, zawiązywany na sznureczki małe rozmiary dla dzieci do 

ok 1 roku życia, z nadrukami w dziecięce motywy

325 śliniak łatwozmywalny 50,00
śliniaki wykonane z mocnego elastycznego tworzywa, z kieszonką , zawiązywane 

na sznureczki, rozmiary uniwersalne, z trwałymi nadrukami w dziecięce motywy

326 kosz na śmiecie 5,00 kosz na śmiecie z samozapadalną pokrywą min. 30 l

327 kosz na śmiecie 4,00 kosz na śmiecie z amozapadalną pokrywą min. 60 l

328 suszarka ubraniowa 1,00 wolnostojaca, składana

329 czajnik bezprzewodowy 2,00
elektryczny czajnik bezprzewodowy, wykonany z tworzywa sztucznego, poj. Min. 

1,7 l, z płaską płytą grzejną, moc 2400 w, z filterm zatrzymującym osad

330 wycieraczka 2,00 Wykonana z tworzywa sztucznego

331
pompka do różnego 

rodzaju piłek
2,00 W zestawie 2 igły metalowa i plastikowa

332 Zestaw typu pogotowie 2,00
Budynek z wieżą i ruchomymi drzwiami wjazdowymi. W zestawie nie mniej niż 

dwie figurki i pojazd. Wymiary nie mniejsze niż 25 x 16 x 21 cm. 

333
Zabawka typu 

samochodzik z muzyką
4,00

Interaktywny, kolorowy samochodzik wyposażony w linkę do ciągnięcia o 

długości nie mniejszej niż 15 cm. W miejscu szyb bocznych umieszczone 

specjalne otwory do dopasowywania kształtów klocków. Posiada świecące 

przyciski wydające dźwięki. Wymiary nie mniejsze niż 23 x 14 x 17 cm.



334
Zabawka typu pojazd 

ratunkowy
6,00

Samochodziki przypominające pojazdy ratunkowe z efektami świetlnymi i 

dźwiękowymi. Różne rodzaje: straż, karetka, policja. Wymiary nie mniejsze niż 15 

x 9 x 10 cm.

335
Zabawka typu 

edukacyjne autko
4,00

Autko z zestawem nie mniej niż 3 klocków w kształcie figur geometrycznych do 

wkładania na naczepę. W zestawie nie mniej niż 2 figurki. Długość nie mniejsza 

niż 25 cm. 

336 Mata manipulacyjna 1,00

Mata w kształcie hipopotama posiadająca nie mniej niż 18 otworów 

manipulacyjnych, kieszeń na grzbiecie oraz nie mniej niż dwa zamki ekspresowe. 

Wymiary nie mniejsze niż 125 x 165 cm. W zestawie nie mniej niż 100 szt. 

kolorowych piłeczek wykonanych z tworzywa.

337 Mata manipulacyjna 1,00

Mata w kształcie pszczoły o średnicy nie mniejszej niż 109 cm i wysokości nie 

mniejszej niż 47 cm. Wykonana z miękkiej, kolorowej tkaniny. Posiada 

dodatkowe elementy, np. grzechotki, piłeczki zamontowane na nie mniej niż 

dwóch pałąkach.

338 Zestaw kostek 2,00

Zestaw miękkich, kolorowych kostek z aplikacjami owoców. Kostki wykonane z 

pianki pokrytej miękką tkaniną frotte strzyżoną. W zestawie nie mniej niz 6 sztuk 

kostek o długości boku nie mniejszej niż15 cm. Kostka wyposażona we wszyty 

suwa,

339

Zabawka typu 

samochodzik z 

obręczami

8,00
Samochodzik wykonany z drewna wyposażony w uchwyt i obręcze do 

przekładania. Wymiary nie mniejsze niż 10,5 x 5 x 8,5 cm.

340
Zabawka typu 

edukacyjna wieża
4,00

Wieża składająca się z nie mniej niż 8 kolorowych elementów. 

Wysokość nie mniejsza niż 33 cm. Wymiary nie mniejsze niż 26 x 8,5 x 8 cm.

341
Zabawka typu miś na 

kiju
4,00

Zabawka wykonana z tworzywa posiadająca kółka oraz uchwyt do pchania. 

Element ozdobny w kształcie misia. Długość nie mniejsza niż 51 cm.

342 Chodzik manipulacyjny 2,00

Drewniany chodzik na gumowanych kółkach wyposażony w ruchome elementy 

np. lusterko, sorter, labirynt, zębatki, dzwonki. Wymiary nie mniejsze niż 34 x 34 

x 47 cm.

343
Zabawka typu 

edukacyjna wieża
2,00

Kolorowe kostki wykonane z lakierowanego kartonu o różnej wielkości. Każda ze 

ścian przedstawia inną scenkę, np. liczby, przedmioty, zwierzęta. W zestawie nie 

mniej niż 10 sześcianów. Największy element o wymiarach nie mniejszych niż 

13,5 x 13,5 cm. Wysokość po ułożeniu nie mniejsza niż 86 cm.

344 Zestaw pluszaków 2,00
Zestaw zawiera nie mniej niż 4 siedzące brązowe misie o różnym wymiarach. 

Wymiary nie mniejsze niż 16 cm i nie większe niż 33 cm.

345 Maskotka biedronka 1,00

Biedronka wykonana z miłego w dotyku materiału wyposażona w kolorowe 

elementy np. pierścienie, kostkę. Wielkość nie mniejsza niż 60 cm. W zestawie 

nie mniej niż 24 pierścienie, 2 kolorowe kostki oraz worek.



346 Lalka 4,00

Lalka bobas wykonana z wytrzymałego tworzywa. Korpus miękki, pokryty 

bawełną. Możliwość ubierania w prawdziwe ubranka. Średnica nie mniejsza niż 

40 cm.

347 Lalka 4,00 Miękka kolorowa lalka o wymiarach nie mniejszych niż 42 cm.

348 Lalka 4,00
Miękka lalka w ogrodniczkach, uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką 

flizeliną. Wymiary nie mniejsze niż 50 cm.

349 Lalka 4,00
Miękka lalka w sukience, uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką 

flizeliną. Wymiary nie mniejsze niż 50 cm.

350 Zestaw lalek 2,00

Zestaw zawiera nie mniej cztery lalki. Każda z nich posiada cechy wyglądu i 

ubioru charakterystyczne dla swojego pochodzenia. Wykonane z miękkiej 

tkaniny, wypełnione watoliną. Wymiary nie mniejsze niż 35 cm.

351 Zabawka typu garaż 2,00
Czteropoziomowy garaż ze zjazdami oraz platformami umożliwiającymi ruch 

pojazdów. Wymiary nie mniejsze niż 60 x 40 x 50 cm.

352 Mini rowerek 2,00
Rowerek wyposażone w szerokie rączki kierownicy oraz dwa tylne koła. Wymiary 

nie mniejsze niż 51 x 43 x 44 cm.

353 Trójkołowiec 1,00
Trójkołowy pojazd do jazdy po różnej nawierzchni. Wyposażony w siedzenie z 

łatwo dostępnym schowkiem. Wymiary nie mniejsze niż 102 x 76 x 48 cm.

354 Jeździk pneumatyczny 2,00

Trójkołowy jeździk napędzany poprzez naprzemienne skręty kierownicy. Osie 

pojazdu i konstrukcja kierownicy metalowa. Pojazd posiada też szerokie 

wygodne siedzenie, a w miejscu przeznaczonym na stopki znajdują się gumowe 

nakładki. Wymiary nie mniejsze niż 77 x 41 x 28 cm.

355 Tunel piankowy 2,00
Tunel o lekkiej piankowej konstrukcji składającej się z kolorowych elementów o 

różnej fakturze. Wymiary nie mniejsze niż 58 x 177 x 46 cm.

356 Namiot na stół 1,00

Namiot na stół wykonany z tkaniny bawełnianej. Po nałożeniu na stół tworzy 

miejsce do zabawy. Wyposażony w aplikacje np. tasiemki, okna, wejścia z 

podpinaną na rzep zasłonką. Wymiary nie mniejsze niż 75 x 120 x 60 cm

357
Zabawka typu mały 

sprzątacz
1,00

Wózek na kółkach wyposażony w akcesoria sprzątające. W zestawie np. wózek 

z blatem, pojemnikiem, dolną półką oraz stabilnym uchwytem. Nie mniej niż 3 

miotły różnej wielkości, szufelka, zmiotka oraz wiaderko. Wymiary nie mniejsze 

niż 49 x 14 x 43 cm.



358 Piankowe siedzisko 1,00

Piankowe siedzisko składające się z nie mniej niż 9 elementów łączonych na 

rzepy. Długość zestawu nie mniejsza niż 170 cm. Elementy ozdobne imitujące 

węża.

359 Zabawka do skakania 2,00

Renifer do skakania wykonany z wytrzymałej gumy z wbudowanym zaworem. 

Wym nie mniejsze niż 30 x 60 x 55 cm.

360 Zestaw klocków 2,00

Zestaw drewnianych klocków, które po złożeniu tworzą domek. Wszystkie 

zestawy mają ręcznie malowane elementy. Wymiary podstawy nie mniejsze niż: 

11,5 x 11,5 cm. Wysokość domku nie mniejsza niż 24 cm. W zestawie nie mniej 

niż 16 drewnianych klocków.

361
Zabawka wielofukcyjna 

typu rakieta
1,00

Wielofunkcyjna zabawka wykonana z drewna, przypominająca rakietę. 

Wyposażona np. w labirynt z klockami, zegar; liczydło, dzwonek, lustro, tablicę 

manipulacyjną. Wymiary nie mniejsze niż 37 x 37 x 62 cm.

362 Sorter 6,00
Dwustronny sorter z młotkiem. W zestawie nie mniej niż 6 grzechoczących figur. 

Wymiary nie mniejsze niż 23 x 14 x 8 cm.

363 Ubranie dla lalki 2,00
W zestawie jednoczęściowe ubranko  oraz para skarpetek. Dowolne wzory i 

kolory.

364 Lalka bobas 4,00
Lalka bobas o wymiarach nie mniejszych niż 42 cm. Lalka miękka, wydająca 

dźwieki. W zestawie np. ubranko i smoczek.

365
Zabawka typu pojazd z 

naczepą
4,00

W zestawie pojazd z naczepą oraz zabawkami do piasku, np. łopatka, grabki, 

foremki, młynek. Wymiary nie mniejsze niż 68 x 22 x 18 cm.

366 Zabawka typu bolid 6,00
Samochód wyścigowy wykonany z wytrzymałego tworzywa, wykonane z metalu. 

Koła wyposażone w gumowe opony. Wymiary nie mniejsze niż 9 x 7 x 7 cm.

367
Zabawka typu trasa 

kolejowa
2,00

Zabawka wykonana z kolorowego tworzywa. W zestawie nie mniej niż 44 

elementy, np. wielka góra, szyny, semafory, mostek, droga, pojazdy, postacie. 

Wymiary nie mniejsze niż 71 x 21 x 42 cm.

368
Zabawka typu 

interaktywna żyrafa
2,00

W zestawie znajduje się nie mniej niż 3 kolorowe piłeczki, które po włożeniu do 

buzi żyrafy toczą się po spiralnym torze znajdującym się wokół szyi i wpadają do 

jednej z kolorowych tacek. Zabawka emituje światło oraz dźwięki. Wymiary nie 

mniejsze niż 42 x 46 cm.

369
Zabawka typu 

wielofunkcyjna kostka
2,00

Zabawka wielofunkcyjna emitująca dźwieki, wyposażona w mikrofon. Składa się 

z nie mniej niż 5 kolorowych ścianek wyposażonych w elementy edukacyjne, np. 

gry zręcznościowe, kierownica, labirynt. Szerokość ścianek nie mniejsza niż 18 

cm.

370
Zabawka typu 

interaktywny autobus
2,00

Kolorowy autobus wyposażony w telefon. W zestawie nie mniej niż 8 grzechotek 

z kuleczkami w różnych kształtach. Wyposażony w ruchome elementy. Emituje 

światło i dźwięki. Wymiary nie mniejsze niż 24 x 12 x 14 cm. 



371
Zabawka typu ścianka 

edukacyjna
2,00

Dwustronna ścianka edukacyjna wyposażona w nie mniej niż 4 klocki z 

obracającymi się kulami w środku. Ścianka posiada nie mniej niż 3 zjeżdżalnie 

dla klocków w różnych kolorach. Wyposażona w kółka od których upuszczony 

klocek się odbija. Zabawka emituje dźwięki. Wymiary nie mniejsze niż 52 x 41 x 

14 cm.

372
Zabawka typu 

interaktywny panel
2,00

Dwustronny panel interaktywnym w kształcie np. domku. Zabawka emituje 

melodie oraz dźwięki w językach polskim i angielskim. Każda ze stron panelu 

wyposażony w ruchome elementy np. drzwi, okna itp. Wyposażony w elementy 

świetlne. Wymiary nie mniejsze niż 82 x 70 cm. 

373
Zabawka typu 

interaktywny zamek
2,00

Interaktywny zamek złożone z nie mniej niż trzech wież, które łączą się ze sobą 

za pomocą kolorowych zjeżdżalni dla piłek. W zestawie nie mniej niż 4 plastikowe 

kulki. Zabawka emituje dźwięki i światła. Zamek posiada pianinko. Wysokość 

najwyższego elementu nie mniejsza niż 70 cm.

374
Huśtawka - leżaczek, 

bujaczek
1,00

Trzy produkty w jednym: huśtawka, leżaczek, bujaczek. Funkcje huśtawki: 

automatyczne bujanie (2 tryby prędkości), 5 uspokajających i usypiających 

melodii (z regulacją głośności), 3-punktowy pas bezpieczeństwa miękki, 

zdejmowany pałąk, na którym wiszą kolorowe pluszowe maskotki. Pokrycie 

siedziska wykonane jest z bezpiecznego, niealergicznego materiału,

można go prać w temperaturze 30 stopni. Huśtawka jest składana, lekka i łatwa 

do przechowywania. Huśtawka jest odpowiednia dla niemowląt o wadze do 9kg. 

Leżaczek - bujaczek odpowiedni dla dzieci o wadze do 18 kg. Baterie w 

zestawie. 

375 Półka na kubki 5,00

Półeczka z nie mniej niż 5 podwójnych haczyków i miejscem na nie mniej niż 10 

kubeczków i ręczniczków. Otwór na kubek o średnicy nie mniejszej niż 7 cm. 

Wykonana z płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki wykonany z 

plastiku. Wymiary nie mniejsze niż 67,5 x 18 x 25 cm. Trzy różne kolory.

376
Szafa na łózeczka z 

zasłonką
1,00

Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek, oraz pościeli, na 15 

kompletów. W górnej części znajdują się przegródki na pościel, w dolnej jest 

miejsce na łóżeczka. Szafka nie posiada cokołu. Elementy mocujące w zestawie. 

Wym. 142 x 62 x 201 cm, wys. części na łóżeczka 99 cm., wym. przegródki na 

pościel 45 x 16 cm (wys. regulowana). 

377
Szafa na łóżeczka z 

drzwiami
1,00

Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek oraz pościeli na 15 

kompletów. Szafka nie  posiada cokołu. Elementy mocujące w zestawie. wym. 

142 x 62 x 201 cm.,wys. części na łóżeczka 99 cm., wym. przegródki na pościel 

45 x 16 cm (wys. regulowana).  

378 Przewijak wiszący 1,00

Element wyposażenia służący jako przewijak i półka. Wykonany z drewna, 

wyposażony w wodoodporny materac powlekany poliuretanem. Udźwig do 15 

kg. Wymiary nie mniejsze niż 49 x 17 cm (zamknięty) i 76,5 x 85 cm(otwarty).

379 Biurko 1,00

Biurko wyposażone w regulowane nogi. Blat wykonany z płyty laminowanej w 

tonacji klonu, o grubości nie mniejszej niż 25 mm, wykończonej obrzeżem o 

grubości nie mniejszej niż 2 mm.  Biurko wyposażone w zamykaną szufladę. 

Wymiary nie wieksze niż 120 x 60 cm.

brak zdjęcia

380
Regał typu tower 

żaluzjowy
1,00

Tower wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości nie mniejszej 

niż18 mm wykończonej obrzeżem. Wyposażony w kółka z hamulcem oraz 

pionową żaluzję z zamkiem. W zestawie nie mniej niż 3 półki. Wymiary nie 

wieksze niż 60 x 45 cm.

brak zdjęcia

381 Półka 1,00
Półka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości nie mniejszej niż 

18 mm, wykończonej obrzeżem. Wymiary nie mniejsze niż 80 x 30 x 37 cm.
brak zdjęcia

382 Fotel biurowy 1,00

Obrotowy fotel biurowy o wymiarach nie mniejszych niż 97 x 59 x 59 cm. 

Wyposażony w w mechanizm regulacji wysokości i oparcia. Fotel wykonany np. z 

aluminium i tkaniny membranowej. Kolor czarny.

brak zdjęcia

383 Krzesło 2,00

Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki. Stalowy, chromowany stelaż o 

profilu kwadratowym. Wymiary nie mniejsze niż 44 x 51 x 86 cm. Wymiar 

siedziska nie mniejszy niż siedziska 39 x 42 cm.

brak zdjęcia



384
Szafka szatniowa 

narożna 5-modułowa
2,00

Szatnia 5-modułowa narożna wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. 

Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 

haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty ażurowa. Szatnia wyposażona w 

kolorowe drzwiczki z płyty MDF - różna kolorystyka. Wnęka o głębokości nie 

mniejszej niż 25 cm i szerokości nie mniejszej niż 19,5 cm. Wysokość ławeczki 

nie mniejsza niż 32,5 cm. Wymiary zestawu nie mniejsze niż 80 x 80 x 131 cm.

385
Szafka szatniowa 5-

modułowa
3,00

Szatnia 5-modułowa wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania 

i worki. Półeczka na buty ażurowa. Szatnia wyposażona w kolorowe drzwiczki z 

płyty MDF - różna kolorystyka. Wnęka o głębokości nie mniejszej niż 25 cm i 

szerokości nie mniejszej niż 19,5 cm. Wysokość ławeczki nie mniejsza niż 32,5 

cm. Wymiary zestawu nie mniejsze niż 108,5 x 50 x 131 cm.

386
Szafka szatniowa 3-

modułowa
3,00

Szatnia 3-modułowa wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania 

i worki. Półeczka na buty ażurowa. Szatnia wyposażona w kolorowe drzwiczki z 

płyty MDF - różna kolorystyka. Wnęka o głębokości nie mniejszej niż 25 cm i 

szerokości nie mniejszej niż 19,5 cm. Wysokość ławeczki nie mniejsza niż 32,5 

cm. Wymiary zestawu nie mniejsze niż66 x 50 x 131 cm.

387 Osłona na grzejnik 2,00

Osłona na grzejnik wykonana są ze sklejki. Osłonka złożona z 3 gładkich paneli. 

Dopuszcza się panele ozdobne lub manipulacyjne.Wymiary nie mniejsze niż 60 x 

105 cm.

388 Osłona na grzejnik 6,00

Osłona na grzejnik wykonana są ze sklejki. Osłonka złożona z 3 gładkich paneli. 

Dopuszcza się panele ozdobne lub manipulacyjne.Wymiary nie mniejsze niż 60 x 

120 cm.

389 Rolety 7,00
Rolety o wymiarach nie mniejszych niż 130 x 220 cm. Zaciemniające 

(przeciwsłoneczne), kolor kremowy z bocznymi prowadnicami.

390 Rolety 1,00
Rolety o wymiarach nie mniejszych niż 140 x 220 cm. Zaciemniające 

(przeciwsłoneczne), kolor kremowy z bocznymi prowadnicami.

391 Szafa ubraniowa 1,00

Szafa ubraniowa o konstrukcji stalowej. Cokół o wysokości nie mniejszej niż 10 

cm, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na 

drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę. W każdej komorze półka i 

drążek z przesuwanymi wieszakami. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. 

Do każdego zamka nie mniej niż dwa klucze w komplecie. Wymiary nie mniejsze 

niż 180  x 148 x 48 cm.

392 Taboret 3,00

Siedzisko taboretu wykonane ze sklejki o grubości nie mniejszej niż 19 mm, 

pokrytej kolorowym laminatem. Nogi wykonane z rury okrągłej o średnicy nie 

mniejszej niż 30 mm. Średnica siedziska nie mniejsza niż 30 cm. Rozstaw nóg 

nie mniejszy niż 36 cm.

brak zdjęcia
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