
 

Oferta - Przedmiot zamówienia                  - załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

Tabela: Przedmiot zamówienia: 

Lp. Nazwa/rodzaj 
przedmiotu 

Krótki opis Poglądowe zdjęcie ilość 

1 Tablica 100 – 
magnetyczne 
kwadraty 

Tablica magnetyczna przeznaczona do 
ćwiczeń matematycznych. Na 
kratkowanych polach można pisać 
kredą lub umieszczać magnetyczne 
płytki. Płytki powinny być 
nadrukowane dwustronnie liczbami 
od 1 do 100 - z jednej strony np. w 
kolorze niebieskim, a z drugiej – np. 
czerwonym. Minimalna zawartość: 
magnetyczna tablica w ramie 
aluminiowej (wym. ok. 60 x 60 cm), 
płytki liczbowe magnetyczne od 1 do 
100 (wym. ok. 10 x 10 cm), 
podstawa z przegródkami do 
przechowywania płytek. 

 

1 szt. 

2 Tangram 
tablicowy 
magnetyczny 

Kwadrat składający się z 7 części, tzw. 
Tanów, które można układać w 
oparciu o odpowiednie reguły. Pomoc 
wykonana z dwustronnie 
kolorowej folii magnetycznej, tak aby 
nie było możliwości, iż magnesy np. 
oderwą się. W każdym komplecie 
powinny znajdować się trzy 
różnokolorowe warstwy: 
1.Kolor niebieski 
2.Kolor żółty 
3.Kolor czerwony 
tworzące trzy kwadraty o boku 20 cm 

 

1 szt. 

3 Tangramy dla 
uczniów 

Drewniane figury do układania 
różnych kształtów, które razem 
tworzą kwadrat.  
 Zestaw składający się z 7 elementów 
tzw. Tanów, wym. ułożonego 
kwadratu w ramce około 11 x 11 x 1,1 
cm 

 

12 
szt. 

4 Układ 
współrzędnych – 
magnetyczna, 
sucho ścieralna 
nakładka na 
tablicę 

Nakładka z tradycyjnym układem 
współrzędnych przylegająca do 
wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i 
flipchartów wykonanych na bazie 
blach. Układ współrzędnych 
naniesiony na kratkowanie 20 kratek 
x 20 kratek. Każda z nich o wymiarze 
rzeczywistym  ok. 4 cm x 4 cm 
Rozmiar gabarytowy planszy około: 
80 cm x 96 cm, Na odwrocie powinna 
być zaopatrzona w min. dwie taśmy 

 

1 szt. 



 
magnetyczne o szerokości  ok. 4 cm. 

5 Magnetyczne koła 
– ułamki zwykłe i 
procenty 

Komplet 9 kół podzielonych na części 
ułamkowe.  

Każdy element ma być dwustronny 
kolorowy i opisany: z jednej strony 
ułamkiem zwykłym, a z drugiej - 
ułamkiem procentowym. 

Minimalna zawartość zestawu : 51 
elementów z folii magnetycznej; 
elementy oznaczone odpowiednio: 1 
(100%), 1/2 (50%), 1/3 (33,3%), 1/4 
(25%), 1/5 (20%), 1/6 (16,6%), 1/8 
(12,5%), 1/10 (10%), 1/12 (8,3%); 
dobrze przylegające do tablic 
zielonych i białych. 

 

1 kpl. 

6 Bryły 
geometryczne 
prawidłowe – 
ostrosłupy i 
graniastosłupy 

Bryły wykonane z plexi. Wysokość 
brył około 18 cm. 

Zestaw powinien zawierać 
minimum: 
1. graniastosłup o podstawie 
kwadratu 
2. graniastosłup o podstawie 
sześciokąta 
3. graniastosłup o podstawie 
trójkąta 
4. ostrosłup o podstawie 
sześciokąta 
5. ostrosłup o podstawie 
czworokąta 
6. ostrosłup o podstawie trójkąta 

 

1 kpl. 

7 Bryły 
geometryczne 
pełne, kolorowe 

Komplet 10 szt. brył geometrycznych, 
w skład którego powinny wchodzić 
następujące bryły: 
1. Kula 
2. Półkula 
3. Walec 
4. Stożek 
5. Sześcian 
6. Prostopadłościan 
7. Graniastosłup prawidłowy 
trójkątny 
8. Graniastosłup prawidłowy 
sześciokątny 
9. Czworościan 
10. Ostrosłup o podstawie kwadratu 
 
Wysokość brył około 6 do 8 cm 

 

1 kpl. 



 
8 Siatki brył i figury 

płaskie 
Komplet zawierający pomoce, które 
mają służyć nauczycielom matematyki 
w szkole podstawowej. Powinien 
zawierać:  
-figury geometryczne, które po 
odpowiednim złożeniu ułatwią 
uczniom wyprowadzenie wzorów na 
obliczenie ich pól, 
-siatki graniastosłupów i ostrosłupów 
prostych, z których łatwo można 
złożyć bryły, Bryły powinny posiadać 
magnesy, które umożliwią łatwe 
przymocowanie do tablicy szkolnej.  
Pakiet edukacyjny powinien zawierać 
siatki brył: ostrosłupa prawidłowego 
czworokątnego, sześcianu (3 
sztuki),graniastosłupa prawidłowego 
trójkątnego, prostopadłościanu 
o podstawie prostokąta, 
prostopadłościanu o podstawie 
kwadratu, graniastosłupa o podstawie 
trapezu równoramiennego, 
graniastosłupa prawidłowego 
sześciokątnego, graniastosłupa o 
podstawie równoległoboku, 
czworościanu foremnego, ostrosłupa 
prawidłowego trójkątnego, ostrosłupa 
o podstawie prostokąta, siatki trzech 
ostrosłupów, które po złożeniu 
tworzą sześcian, Poradnik 
metodyczny. 

 

1 kpl. 

9 Ułamki 
magnetyczne 
duże 

Kolorowe paski magnetyczne z 
liczbowym zapisem ułamków w 9 
kolorach. W zestawie powinny być 
paski przedstawiające następujące 
wartości: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10, 1/12. 

Wys.: ok. 10 cm 
 

1 kpl. 

10 Magnesy do tablic Komplet 120 szt. kolorowych 
okrągłych magnesów do tablic w 
rozmiarze około od 20mm do 25 mm 

 

1 kpl. 
(120 
szt.) 

11 Tablica korkowa 
120cmx200cm 
(+/- 10 cm) 

Tablica korkowa w rozmiarze 120 cm 
x 200 cm 
(+/- 10 cm) 

 

1 szt. 



 
12 Tablica 

suchościeralna 
120x240 
 

Tablica magnetyczna sucho ścieralna 
w rozmiarze 120 cm x 240 cm. 
Powierzchnia tablicy lakierowana, w 
zestawie półka na gąbki i markery. 

 

1 szt. 

13 Program 
diagnostyczny 
typu Profil 
Arytmetyczny D 

Program diagnostyczny metodą 
analizy Profilu Arytmetycznego 
umożliwiający diagnozę funkcjonalną 
rozpoznającą przyczyny specyficznych 
trudności w uczeniu się matematyki u 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Zastosowanie: diagnoza kompetencji 
matematycznych 

 

1 szt. 

14 Program 
diagnostyczny 
typu Profil 
Arytmetyczny U 

Program diagnostyczny metodą 
analizy Profilu Arytmetycznego 
umożliwiający diagnozę 
funkcjonalną rozpoznającą 
przyczyny specyficznych trudności 
w uczeniu się matematyki u 
uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej.  

 

1 szt. 

15 Program 
komputerowy 
typu Pro Kalkulia 

programem komputerowym do 
diagnozy zdolności 
matematycznych u dzieci we 
wczesnym wieku szkolnym 6- lat. 
Możliwość wykonania 
przesiewowego testu ryzyka 
dyskalkulii. 

 

1 szt. 

16 Supermarket dla 
dzieci 

Supermarket wyposażony w kasę z 
wagą oraz ladą sklepową, sztuczne 
pieniądze i ustawione na wielu 
półkach oraz regałach produkty, a 
także wózek na zakupy. 

 

1 szt. 

17 Gra strategiczno-
ekonomiczna 
typu Monopoly 
junior 

Gra planszowa umożliwiająca 
zabawę w zakup i sprzedaż 
nieruchomości, zawierająca co 
najmniej pionki, kostkę do gry, 
karty „szansy”, banknoty, żetony i 
instrukcje  

1 szt. 

18 Gra strategiczna 
typu Downfall 

Gra składająca się z kół zębatych i 
kluczy, żetonów. Przeznaczona dla 
dzieci w wieku 7+, uczy 
planowania strategicznego,  
wspomaga myślenie krytyczne, 
ćwiczy rozumowanie wizualne.  

1 szt. 



 
19 Gra strategiczna 

typu Ryzyko 
Gra strategiczna zawierająca co 
najmniej  planszę do gry, 5 armii – 
każda z 40 żołnierzami piechoty, 
12 kawalerii i 8 artylerii, 56 kart 
ryzyko, 1 pudełko na karty, 5 
kostek do gry, 5 papierowych 
skrzyń, instrukcja 

 

1 szt. 

20 Zestaw gier 
strategicznych -  
klasyczne gry 
planszowe typu 
zestaw BigJigs  
 

Zestaw składa się z takich gier jak: 
warcaby, kółko i krzyżyk oraz 
kolorowa gra planszowa.  

 

1 szt. 

21 Gra strategiczna 
typu Domek: 
Słoneczna 156  

Zestaw powinien zawierać co 
najmniej  

 dwustronna plansza 
 2 plansze Domku 
 24 karty pomieszczeń 
 24 karty dodatków 
 12 kart przyjaciół 
 12 kart planów budowy 
 5 żetonów wyposażenia 
 notes 
 instrukcja 

 

1 szt. 

22 Gra typu 
Łamigłówki 
zapałczane 

Karty kryjące ponad 50 
zagadek/łamigłówek oraz 
instrukcję z odpowiedziami 

 

1 szt. 

23 Łamigłówki 
drewniane 4w1 

Zestaw zawierający 4 drewniane 
łamigłówki 3D 

 

1 
zesta
w 

24 Łamigłówka typu 
CatStax 

Łamigłówka polegająca na 
zapełnieniu wolnej przestrzeni 
postaciami kotów. Zestaw 
powinien zawierać minimum 44 
łamigłówki z odpowiedziami. 

 

1 szt. 

25 Łamigłówka typu 
Katamino 

Gra logiczna składająca się 
przynajmniej z: drewnianej planszy 
do gry, 18 dużych drewnianych 
klocków,  40 kart oraz instrukcja 
i kilkaset zagadek logicznych o 
różnych stopniach trudności. 
Możliwość gry dwóch graczy 
jednocześnie 

 

1 szt. 



 
26 Gra typu 

Matematyka na 
wesoło 

Zestaw gry powinien zawierać 
minimum: 50 kolorowych kart z 
zagadkami matematycznymi 
z zakresu II-V klasy szkoły 
podstawowej, planszę, 4 obrazki 
podzielone na 7 części, kostkę do 
gry, 4 pionki, 4 notesiki oraz 
instrukcję do gry. 

 

1 szt. 

27 Gra kooperacyjna 
typu Młodzi 
czarodzieje 

Gra ćwiczy pamięć i współpracę w 
grupie. Liczba graczy: 3- 5 Wiek: 6 +. 
W skład zestawu gry: 1 plansza, 1 
szkoła magii ze schodami 
(5 elementów), 6 pionków graczy, 
1 duszek, 1 znacznik zegara, 18 
kafelków drzew (2 duchy i 16 
świetlików), 3 kości, 3 magiczne 
mikstury, 3 zaklęcia kości. 

 

1 szt. 

28 Gra kooperacyjna 
typu Kotek 
Psotek 

Gra kooperacyjna umożliwiająca 
dzieciom ćwiczyć logiczne 
myślenie i uczyć się radzenia sobie 
z emocjami. Działania w myśl 
zasady: jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego! 

 

1 szt. 

29 Gra kooperacyjna 
typu Mali 
detektywi 

Gracze są detektywami 
próbującymi wspólnie odkryć jakie 
trzy kosztowności ukryte są za 
tajemnymi drzwiami. Mają czas 
tylko do północy. Jeśli zagadka nie 
zostanie rozwiązana do tego czasu, 
złodzieje wyślizgną się tajnym 
przejściem wraz ze skarbami. 

 

1 szt. 

30 Gra kooperacyjna 
typu – Przygotuj 
się 

Gra, w której dzieci pracują razem, 
dążąc do wspólnego celu, 
wspierają się i słuchają. Dzięki 
takiej zabawie uczą się nowych 
umiejętności i współdziałania 

 

1 szt. 

31 Gra kooperacyjna 
typu – Zakazana 
Wyspa 

Kooperacyjna gra przygodowa dla 
2 do 4 osób. Gracze wcielają się w 
zespół śmiałków poszukujących 
czterech zaginionych skarbów na 
tytułowej wyspie.  

 

1 szt. 

32 Gra logiczna typu 
Azul 

Gra polega na wybieraniu płytki z 
jednego z warsztatów dostawców i 
układa w swoim magazynie. 
Następnie wszyscy gracze 
jednocześnie - w ściśle określony  

1 szt. 



 
sposób - przenoszą zebrane płytki 
na ścianę pałacu. Po ułożeniu 
płytek na ścianie podliczane są 
punkty.  
Zawartość opakowania minimum: 
100 żywicznych płytek, 4 plansze 
graczy, 9 żetonów warsztatów, 4 
znaczniki punktacji, żeton gracza 
rozpoczynającego, woreczek, 
instrukcja. 

33 Gra logiczna typu 
Zamek Smoków 

Gra polegająca na tym aby gracz 
pozyskiwał kamienie o różnych 
kolorach i wartościach, a następnie 
jak najefektywniejsze budował 
z nich własny zamek. 

 

1 szt. 

34 Gra logiczna/ 
układanka typu 
Seria Hej 

Gra składa się z siedmiu puzzli, 
które można ułożyć w wielu 
kombinacjach. Zestaw składa się z 
puzzli i wzorów figur, które można 
z nich ułożyć. 

 

1 szt. 

35 Gra typu Rubik’s 
Duo 

Zestaw składający się z dwóch 
kostek, 

Kostka: 3cm x 3cm x 3cm i twist 

 

1 szt. 

36 Gra logiczna typu 
kwadrylion 

Gra składająca się z 12 puzzli oraz 
4 magnetycznych plansz z 
zablokowanymi polami. Plansze 
dwustronne z jednej strony białe 
z drugiej czarne. Do zestawu 
powinna być dołączona książeczka 
z zadaniami.  

1 szt. 

37 Gra ekonomiczna 
typu Polski 
biznes w 
polskich 
miastach 

Gra ekonomiczna, która przenosi 
graczy w świat biznesu w polskich 
miastach –  dużych i małych.  

 

1 szt. 

38 Gra typu Łubudu Gra polegająca na  zbudowaniu 
wieży z plastikowych elementów, o 
różnym kształcie i wielkości. 

 

1 szt. 



 
39 Gra typu Budowa 

miast 
Gra planszowa polegająca na 
kupowaniu udziałów w obiektach 
typu kawiarnie, kina, pływalnie. 
Obok nich można budować osiedla 
i biurowce. 

 

1 szt. 

40 Gra typu Jak żyć 
panie prezesie? 

Gra pozwalająca wcielić się w 
postać przedsiębiorcy 
prowadzącego własną firmę, który 
zatrudnia pracowników, inwestuje, 
mierzy się z codziennością… 

 

1 szt. 

41 Gra typu super 
farmer de lux 

Gra ekonomiczna, która uczy 
liczenia, przewidywania, 
planowania, a także kalkulowania 
ryzyka. Gracz jest farmerem, który 
hoduje zwierzęta. Stado wciąż 
rośnie, ale trzeba uważać! W 
okolicy grasują lis i wilk. Zwierzęta 
mogą stać się dla nich cennym 
łupem. 

 

1 szt. 

42 Gra typu Było 
sobie życie: Jedz, 
biegaj i rośnij 
zdrowo! 

Gra, która uczy, jakie produkty 
wybierać, aby właściwie 
komponować swoje dania, jak 
prawidłowo je zrekonstruować 
przy pomocy kart, żetonów, 
własnej fantazji oraz przyjętej 
strategii. Uczy jak komponować 
pyszne i zdrowe posiłki, dzięki 
którym jest się zdrowy, silny 
i uniknie się otyłości. 

 

1 szt. 

43 Gra planszowa 
typu Emocje 

Gra Emocje to świetna pomoc w 
poznaniu siebie i swojego 
otoczenia, uczy wyrażania emocji.  

 

1 szt. 

44 Gra typu Mały 
odkrywca - 
Przyroda 

Zbiór gier edukacyjnych, które 
wprowadzają dziecko w świat 
natury i zmian zachodzących 
w przyrodzie. Dzieci uczą się nazw 
zwierząt i słownictwa z nimi 
związanego, nazw pór roku oraz 
przyporządkowania różnych 
czynności odpowiednim porom 
dnia. 

 

1 szt. 



 
45 Gra typu Wielki 

zestaw Małego 
odkrywcy – 
Cyfry i działania 

Zbiór gier edukacyjnych, które w 
przyjazny sposób wprowadzają 
dziecko w świat liczb, zbiorów i 
figur. Uczestnicy ćwiczą 
podstawowe umiejętności 
matematyczne.  

1 szt. 

46 Gra typu 
Magiczny 
labirynt 

Gra polegająca na szukaniu 
magicznych symboli po przez 
poruszanie się po planszy 
wykonując ruch zgodny z ilością 
wyrzuconych oczek na kostce lub 
mniejszą liczbą, rezygnując z części 
ruchów.  

1 szt. 

47 Klocki 
konstrukcyjne 
typu Clics 
Rollerbox 25w1  

Zestaw klocków konstrukcyjnych w 
skład, którego wchodzić będą 
minimum 628 szt. klocków, 122 szt. 
akcesoriów, arkusz z naklejkami oraz 
kolorowa instrukcja budowy 

 

1 szt. 

48 Klocki 
konstrukcyjne dla 
dziewczynek typu 
Clics rollerbox 
Glitter 15 w 1 

Zestaw klocków konstrukcyjnych 
brokatowych (dla dziewczynek) w 
skład, którego wchodzić będą 
minimum 676 szt. klocki brokatem 
i połyskiem, 124 szt. akcesoria 
(piramidki, osie, kółka , złączki itp. ), 1 
arkusz naklejek oraz instrukcja 
budowy 15 konstrukcji  

1 szt. 

49 Klocki typu LEGO 
Classic Duże 
pudełko 

Klasyczny zestaw klocków typu LEGO 
CLASSIC składający się z minimum 
790 elementów różnokolorowych 
klocków umożliwiających 
konstruowanie dowolnych budowli. 

 

2  szt. 

50 Metalowa waga 
szalkowa z 
odważnikami 

Waga szalkowa wykonana z metalu 
wraz z zestawem odważników. W 
skład zestawu powinny wejść 
minimum takie odważniki jak: 2x 
200 gram; 1x 100 gram; 1x 50 
gram; 2x 20 gram; 1x 10 gram 

 

1 szt. 

 


