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Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach
projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zwana dalej w skrócie SIWZ, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach
projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne”

Wspólny Słownik Zamówień (CVP):
39162100-6- pomoce dydaktyczne
39162110-9- Sprzęt dydaktyczny
37000000-8- Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
ZATWIERDZAM

…………………………………..

Wadowice Górne, dnia 15.01.2013 r

Zawartość specyfikacji:

Część I – Instrukcja dla Wykonawców,

Część II – Formularz oferty z załącznikami,

Część III – Wzór umowy.

Część I - Instrukcja dla Wykonawców.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Wadowice Górne
Adres : 39-308 Wadowice Górne 116
telefon - (14) 66 69 751, (14) 66 69 758, fax (14) 68 26 203
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
zwanej dalej „Ustawą”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia bazy dydaktycznej w ramach
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne”.
2) W zakres zamówienia wchodzi doposażenie następujących jednostek oświatowych:
1) Szkoła Podstawowa w Izbiskach,
2) Szkoła Podstawowa w Jamach,
3) Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych,
4) Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych,
5) Szkoła Podstawowa w Wampierzowie,
6) Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej,
7) Szkoła Podstawowa w Zabrniu.

3)Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

3.1.1) Zadanie Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Izbiskach – Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych
LP

Nazwa

Opis

Ilośd

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

1
NAKLEJKI LITERKI
Magnetyczne literki

Magnetyczny alfabet

Literki z magnesem w wiaderku

Literki magnetyczne z tablicą

Układanka literkowa

Poznaję literki

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Z Misiem w literkowej krainie

Sylaby w dominie

Dwa arkusze z 32 naklejkami – literkami 60x32 cm /32 elementy/
52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz
26 małych. Całośd umieszczona w drewnianym
pudełeczku.↑5 cm /52 elementy/
Magnetyczne klocki z literami wykonane z drewna. W zestawie
walizka, która po otworzeniu może służyd jako tablica do pisania i
umieszczania magnetycznych znaków. Doskonała pomoc w nauce
czytania i pisania 30x25 cm
Zestaw kolorowych literek z magnesem do
umieszczania na tablicy magnetycznej. / 58 elementów/
Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki
czemu poznawanie liter i układanie pierwszych wyrazów jest
atrakcyjne. Zawartośd zestawu: 58 literek z magnesem, tablica,
mazak, gąbka oraz
książeczka wzorów. /62 elementy/
Zestaw małych i wielkich liter drukowanych i pisanych do
wycinania, znajdujących się na 4 szablonach wielkości B5. Wycięte
literki można umieszczad w makatce, a każdy kartonik w osobnej
przegródce.
Zestaw służy do poznawania liter na podstawie skojarzeo
graficznych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, a na
pozostałych odpowiadające im obrazki. Zadaniem dziecka jest
połączenie literki z pasującym obrazkiem
za pomocą specjalnych zamków puzzlowych.
/ 30 elementów/
Układanka dydaktyczna składająca się z liter
alfabetu i plansz tematycznych (budowle,
jedzenie, pojazdy, pokój, rośliny, ubranie,
zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia
ułożenie wyrazów na każdej planszy
tematycznej, a również na tworzenie
nowych wyrazów. Zawartośd pudełka:
32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92 elementy/
Dzięki grze dzieci poznają kształt liter drukowanych i uczą się
kojarzyd je z odpowiednimi nazwami przedmiotów
Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu do siebie
odpowiednich par sylab w taki sposób, aby powstały z nich
poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą
swoją spostrzegawczośd, refleks i kojarzenie właściwych słów, a
także utrwalają poprawną pisownię wyrazów, które sami
zbudowali.
Zestaw zawiera: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, planszę do
gry, 5 pionków, 1 kostkę oraz instrukcję obsługi.
/117 elementów/
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Sylaby. Układanka do nauki
czytania

Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis
wyrazów. Wspaniała pomoc dydaktyczna zarówno do nauki w
domu jak i w szkole.

1

SY-LA-BY

Układanka edukacyjna zachęca najmłodszych do zabawy z
tworzeniem wyrazów. W zestawie: 48 kolorowych tabliczek i 144
karty z sylabami.
/ 192 elementy/

1

Naklejki tablica - auto

Już czytam

Tablica w formie naklejki na ścianę "AUTO" (można po niej pisad
kredą) 50x70 cm
Pomoc do nauki czytania składająca się z 12
podpisanych obrazków ze zwierzętami. Do gry
dołączona jest książeczka z wierszykami.
/13 elementów/

1

1

Czytam wyrazy

Zabawa pozwalająca zamienid naukę czytania
w wieloosobową zabawę dla dzieci. Kolorowe elementy składają
się w pary nazw (lub pojedynczych liter) i przedstawiających je
rysunków. Gracze odgadują nazwy elementów, po czym muszą
odnaleźd odpowiadające im nazwy lub litery.

1

Ryba. Wyrazy

Zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Polega na wybieraniu kolejnych
obrazków oraz na układaniu z liter wyrazów
pasujących do obrazków. Jest to doskonałe
narzędzie do poznawania liter oraz do nauki
czytania i pisania. Zestaw zawiera: 64 litery, 32 obrazki, 30
żetonów, instrukcję obsługi
/126 elementów/

1

Literka do literki 2

Pomoc dla dzieci w początkowej fazie nauki
czytania. Zabawa polega na układaniu z liter wyrazów pasujących
do wybranego obrazka. W trakcie zabawy dziecko uczy się
rozpoznawad kształt i znaczenie liter. Zestaw zawiera: 96 liter, 35
obrazków, 30 żetonów oraz instrukcję obsługi. /161 elementów/

1

Puzzle ortograficzne Ą, OM, ON

Gra pomaga w nauce i utrwalaniu zasad ortografii
wyrazów zawierających litery “ą”, “om” i “on”. Gracze mają za
zadanie poprawne uzupełnienie wyrazów za pomocą elementów
z “ą”, “om” oraz “on”.

1

Samogłoski i spółgłoski MAXI

MEMO A-Ż

Słowny expres

Literalizacja

Samogłoski i spółgłoski to gra edukacyjna w dwóch wariantach. W
pierwszym wariancie każdy z graczy stara się ułożyd z
wylosowanych liter wyraz, który będzie zawierał tyle samogłosek
ile wskazał wcześniej rzut kostką. W drugim wariancie gracze
tworzą nowe wyrazy poprzez
dokładanie wylosowanych liter do wyrazu
utworzonego na stole.
Memo to tradycyjna gra, która dwiczy pamięd
i spostrzegawczośd.
Ekscytująca gra słowna, w której gracze muszą wykazad się
refleksem oraz celnością skojarzeo. Ten kto szybciej potrafi ułożyd
wyraz z karcianych liter, uderza w dzwonek i zdobywa punkty.
Pudełko zawiera: 55 kart liter, dzwonek oraz instrukcję. /56
elementów/
Zestaw umożliwia ocenę lateralizacji czynności
ruchowych, która jest niezbędna w okresie
poprzedzającym podjęcie obowiązku szkolnego
i na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie
przygotowania dziecka/ucznia do pisania. Badanie
odbywa się w formie zabawy.

1

1

1

1

Tablica do pisania - linia

Ołówki do tablicy

NAKLEJKI - SAMOLOTY +
SAMOCHODY

Łatwe dwiczenia do nauki
czytania 2

Łatwe dwiczenia do nauki
czytania 3

Łatwe dwiczenia do nauki
czytania 4

Zestaw kontrolny

Tablica w linię do rysowania specjalnym ołówkiem
będzie pomocna w trakcie indywidualnej pracy
każdego ucznia. Ołówek do tablicy osobno
w sprzedaży 24cm ↑20 cm
Komplet specjalnych ołówków dla całej grupy do pisania po
tablicy. /12 elementów/
Naklejki na ścianę, które świecą w ciemności.
W zestawie 2 arkusze “Samochody” o wym. 18 x 33 cm,
zawierające 20 naklejek oraz jeden arkusz “Samoloty” o wym. 36
x 28 cm.
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych z literami, sylabami, spółgłoskami i
samogłoskami.
Sprawdzonym przykładem rozbudzania ukierunkowanej
aktywności jest System Edukacji
PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym etapie
rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami.
Sprawdzonym przykładem rozbudzania ukierunkowanej
aktywności jest System Edukacji
PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym etapie
rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami.
Sprawdzonym przykładem rozbudzania ukierunkowanej
aktywności jest System Edukacji
PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym etapie
rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Zestaw Kontrolny PUS to poręczne
zamykane pudełko z plastiku, w którym
znajduje się 12 ponumerowanych
klocków. Zestaw Kontrolny służy zawsze
w połączeniu z książeczkami
z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach
odpowiadają numerom zadao
w książeczkach.
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NAKLEJKI ZWIERZĄTKA

Jeden arkusz naklejek - zwierzątek.36x28 cm

1

Od gwiazdki do bajki 2

Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia
od wyrazów o prostszej pod względem fonetycznym budowie do
wyrazów o budowie bardziej złożonej.

1

Od gwiazdki do bajki 3

Od gwiazdki do bajki 4

2.

Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia
od wyrazów o prostszej pod względem fonetycznym budowie do
wyrazów o budowie bardziej złożonej.
Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia
od wyrazów o prostszej pod względem fonetycznym budowie do
wyrazów o budowie bardziej złożonej.

1

1

Ortografia ch -h

Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd pisowni wyrazów z “ch” i “h”.

1

Ortografia ó-u

Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd pisowni wyrazów z “ó” i “u”.

1

Ortografia rz-ż

Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd zasad pisowni wyrazów
z “rz” i “ż”.

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Kolorowe liczydło
Liczydło z działaniami
matematycznymi

Liczmany kolorowe kształty

Liczmany - owoce

Misiowa rodzinka

Ułamki - bloki

Waga szalkowa

Zegarowe LOTTO

Liczydło wykonane z drewna, na którym
umieszczonych jest 100 kolorowych kulek 18 cm↑30 cm
Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów,
na których znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako
pomoc do wykonywania działao matematycznych: dodawania i
odejmowania 30 cm↑18 cm
Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami.
/136 elementów/
Kolorowe, plastikowe owoce będą pomocne
przy wykonywaniu podstawowych działao
matematycznych ↑ 5 cm /108 elementów/
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych
wielkościach i 4 kolorach. Misie znajdą zastosowanie zarówno
podczas nauki kolorów jak
i wykonywania prostych działao matematycznych.
/96 elementów/
Zestaw klocków - ułamków, które można łączyd
ze sobą tworząc bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Na każdym klocku nadrukowane są nie tylko
ułamki zwykłe, ale także w formie dziesiętnej oraz procentowej.
↑ 12 cm /51 elementów/
Waga wykonana z litego drewna w zestawie
z 4 kolorowymi odważnikami o różnej masie
35 x 31 cm.
Zegar z ruchomymi wskazówkami służy do nauki
zrozumienia pojęcia czasu. W zestawie:
4 dwustronne plansze o wymiarach 23,5 cm x 16 cm, 48
dwustronnych płytek o wym. 4,8 cm x 4,8 cm, zegar z ruchomymi
wskazówkami o wym. 15,8 cm x 15,8 cm.
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Gra - mistrz mnożenia

Nauka czasu - zestaw

Nauka czasu - małe zegary

Zadaniem dziecka jest wykonanie działania
matematycznego na wylosowanych cyfrach.
/70 elementów/
Zegary dla uczniów do nauki pojęcia czasu oraz jeden duży zegar
demonstracyjny dla
nauczyciela. Zestaw idealny dla całej klasy będzie doskonałym
wprowadzeniem do poznania godzin i minut. W komplecie: 24
zegary o Ø 10 cm dla uczniów, 1 duży zegar o Ø 34 cm dla
nauczyciela. /25 elementów/
Komplet małych zegarów będzie pomocny dla grupy uczniów do
nauki pojęcia czasu. Ø 10 cm /6 elementów/

1

1

1

Klepsydra

W zestawie 1 i 2-minutowe klepsydry, które będą
pomocne w opanowaniu pojęcia czasu przez
najmłodszych. /2 elementy/

1

Klepsydry - zestaw

Zestaw 5 klepsydr odmierzających czas: 30 sek., 1 min., 3 min., 5
min., 10 min /5 elementów/

1

Która godzina?

Drewniana tablica, na której umieszczony
jest zegar. Zadaniem dziecka jest ułożenie
na zegarku cyfrowym właściwej godziny,
która jest zapisana w formie analogowej
lub na odwrót.30x 21 cm /85 elementów/

1

Zegar edukacyjny

Cyfry i działania

Działania matematyczne

Kolorowy zegar edukacyjny uczy liczenia oraz pomaga zrozumied
czas. Dziecko dopasowuje godziny i obrazki do zaznaczonych
cyfr.30x30cm
Pomoc dydaktyczna pomaga dziecku poznawad
wygląd i kształt liczb, służy do nauki prostych działao
matematycznych. Produkt przeznaczony także dla osób
niewidomych i niedowidzących 22x22x3,5 cm /28 elementów/
Zestaw 81 drewnianych płytek z nadrukowanymi
działaniami matematycznymi. Całośd umieszczona
w drewnianej skrzyneczce 19x12 cm↑3 cm
/81 elementów/

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci rozwijające umiejętności artystyczne

3

Ruchome dzwonki

Zestaw metalowych dzwonków oznaczonych
kolorowymi tulejkami. Wystarczy poruszyd jednym z nich, aby
wydobyd dźwięk gamy C-dur. Dzwonki umieszczone są na
stabilnym, antypoślizgowym stojaku 59x13 cm ↑14 cm Ø2 cm

1

Kolorowe dzwonki

Zestaw kolorowych dzwonków z rączką. ↑13 cm
/8 elementów/

1

Harmonijka

Kolorowa, drewniana harmonika.↑13 cm

1

Ramka na zdjęcia Dziewczynka

Ramki do samodzielnego dekorowania dowolną techniką. Można
je malowad kredkami, mazakami, farbami, oklejad kolorowym
papierem i różnymi ozdobami. 10 x 5 cm↑11,5 cm

1

Ramka na zdjęcia Chłopiec

Ramki do samodzielnego dekorowania dowolną techniką. Można
je malowad kredkami, mazakami, farbami, oklejad kolorowym
papierem i różnymi ozdobami. 10 x5 cm↑11,5 cm

1

Marakas kwiat maxi

Marakasy wykonane z malowanego, lakierowanego drewna.
Cechuje je trwałośd i estetyka wykonania. Idealne do zajęd
muzycznych, ruchowych i do rytmiki. ↑25 cm

1

Trójkąt na drewnianym stojaku

W komplecie: trójkąt, drewniany stojak oraz pałeczka. Instrument
wydaje bardzo czysty dźwięk. Doskonały do zajęd muzycznych
oraz muzykoterapii. 24,5 x 21 cm

1

W zestawie: 8 kolorów farb witrażowych oraz 3 kolory perłowe, 2
szt. farb konturowych oraz folie i wzorniki.

1

Zabawna gra, w której uczestnicy gromadzą jak
najwięcej kwiatów na swojej łące.
W zestawie: 4 łąki, 16 środków, 16 łodyg, 124 płatki, 12
elementów gąsienicy, sznurek.

1

Zadaniem dziecka jest odnalezienie na dwustronnej, kolorowej
planszy tych samych obrazków. Gra rozwija umiejętnośd
odnajdywania różnic i podobieostw oraz uczy nazywania
przedmiotów na obrazkach.

1

Mazaki maxi

Zestaw flamastrów w plastikowym etui. /50 elementów/

1

Pieczątki buźki

Zestaw pieczątek: cztery różne buźki, dłoo i stopa. /6 elementów/

1

Farby witrażowe 3
Ogród kwiatowy

Plaster miodu

Złoty dzwonek z pałeczką

Drewniane kołeczki ton-ton

Dzwonek o śr. 5 cm koloru złotego umocowany w drewnianej,
lakierowanej ramce o wielkości: 11 x 11,7 x 1,5 cm. W zestawie
również drewniana pałeczka o wys. 16 cm. 11,5x1,6 cm↑12 cm
5 drewnianych talerzyków służących do gry. Umocowane w
drewnianej, lakierowanej ramce o wielkości: 11 x 11,7 x 1,5 cm.
11,5x1,6 cm↑12 cm

1

1

Szablony - Owoce

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd
umieszczona w specjalnej kopercie na zatrzask.
W komplecie: wiśnia, gruszka, winogrono, banan,
jabłko, truskawka 18x12 cm /12 elementów/

1

Szablony - Warzywa

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd
umieszczona w specjalnej kopercie na zatrzask.
W komplecie: pomidor, burak, fasolka, papryka,
brokuł, por 18x 12 cm /12 elementów/

1

3.1.2) Zadanie Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Jamach – Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych
LP

Nazwa

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
NAKLEJKI LITERKI
Magnetyczne literki

Opis

Dwa arkusze z 32 naklejkami - literkami. 60 x 32 cm /32
elementy/
52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całośd
umieszczona w drewnianym
pudełeczku. ↑ 5cm /52 elementy/

Ilośc

1
1

Magnetyczny alfabet

Magnetyczne klocki z literami wykonane z drewna.
W zestawie walizka, która po otworzeniu może służyd
jako tablica do pisania i umieszczania magnetycznych
znaków. Doskonała pomoc w nauce czytania i pisania 30x25 cm

1

Literki z magnesem w wiaderku

Zestaw kolorowych literek z magnesem do
umieszczania na tablicy magnetycznej. /58 elementów/

1

Literki magnetyczne z tablicą

Układanka literkowa

Poznaję literki

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Sylaby w dominie

Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki
czemu poznawanie liter i układanie pierwszych wyrazów jest
atrakcyjne. Zawartośd zestawu: 58 literek z magnesem, tablica,
mazak, gąbka oraz
książeczka wzorów. /62 elementy/
Zestaw małych i wielkich liter drukowanych i pisanych
do wycinania, znajdujących się na 4 szablonach
wielkości B5. Wycięte literki można umieszczad
w makatce, a każdy kartonik w osobnej przegródce.
Zestaw służy do poznawania liter na podstawie skojarzeo
graficznych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, a na
pozostałych odpowiadające
im obrazki. Zadaniem dziecka jest połączenie literki z pasującym
obrazkiem za pomocą specjalnych zamków
puzzlowych. /30 elementów/
Układanka dydaktyczna składająca się z liter
alfabetu i plansz tematycznych (budowle, jedzenie, pojazdy,
pokój, rośliny, ubranie, zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia
ułożenie wyrazów na każdej planszy tematycznej, a również na
tworzenie
nowych wyrazów. Zawartośd pudełka:
32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92 elementy/
Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu do siebie
odpowiednich par sylab w taki sposób, aby powstały z nich
poprawne formy wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą swoją spostrzegawczośd,
refleks i kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną
pisownię wyrazów,
które sami zbudowali. Zestaw zawiera: 55 kart biedronek, 55 kart
ilustracji, planszę do gry, 5 pionków, 1 kostkę oraz instrukcję
obsługi. /117 elementów/

1

1

1

1

1

Sylaby. Układanka do nauki
czytania

Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis
wyrazów. Wspaniała pomoc dydaktyczna zarówno do nauki w
domu jak i w szkole.

1

SY-LA-BY

Układanka edukacyjna zachęca najmłodszych do zabawy z
tworzeniem wyrazów. W zestawie: 48 kolorowych tabliczek i 144
karty z sylabami. /192 elementy/

1

Już czytam

Czytam wyrazy

Ryba. Wyrazy

Literka do literki 2

Pomoc do nauki czytania składająca się z 12
podpisanych obrazków ze zwierzętami. Do gry
dołączona jest książeczka z wierszykami. /13 elementów/
Zabawa pozwalająca zamienid naukę czytania
w wieloosobową zabawę dla dzieci. Kolorowe elementy składają
się w pary nazw (lub pojedynczych liter) i przedstawiających je
rysunków. Gracze odgadują nazwy elementów, po czym muszą
odnaleźd odpowiadające im nazwy lub litery.
Zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Polega na
wybieraniu kolejnych
obrazków oraz na układaniu z liter wyrazów
pasujących do obrazków. Jest to doskonałe
narzędzie do poznawania liter oraz do nauki
czytania i pisania.
Zestaw zawiera: 64 litery, 32 obrazki, 30 żetonów,
instrukcję obsługi /126 elementy/
Pomoc dla dzieci w początkowej fazie nauki czytania. Zabawa
polega na układaniu z liter wyrazów pasujących do wybranego
obrazka. W trakcie zabawy dziecko uczy się rozpoznawad kształt i
znaczenie liter.
Zestaw zawiera: 96 liter, 35 obrazków, 30
żetonów oraz instrukcję obsługi. /161 elementów/

1

1

1

1

Puzzle ortograficzne Ą, OM, ON

Samogłoski i spółgłoski MAXI

MEMO A-Ż

Słowny expres

Tablica do pisania - linia

Ołówki do tablicy

Gra pomaga w nauce i utrwalaniu zasad ortografii
wyrazów zawierających litery “ą”, “om” i “on”. Gracze
mają za zadanie poprawne uzupełnienie wyrazów za
pomocą elementów z “ą”, “om” oraz “on”.
Samogłoski i spółgłoski to gra edukacyjna w dwóch wariantach. W
pierwszym wariancie każdy z graczy stara się ułożyd z
wylosowanych liter wyraz, który będzie zawierał tyle samogłosek
ile wskazał
wcześniej rzut kostką. W drugim wariancie
gracze tworzą nowe wyrazy poprzez
dokładanie wylosowanych liter do wyrazu
utworzonego na stole.
Memo to tradycyjna gra, która dwiczy pamięd
i spostrzegawczośd.
Ekscytująca gra słowna, w której gracze muszą wykazad się
refleksem oraz celnością skojarzeo. Ten kto szybciej potrafi ułożyd
wyraz z karcianych liter, uderza w dzwonek i zdobywa punkty.
Pudełko zawiera: 55 kart liter, dzwonek oraz instrukcję. /56
elementów/
Tablica w linię do rysowania specjalnym ołówkiem
będzie pomocna w trakcie indywidualnej pracy
każdego ucznia. Ołówek do tablicy osobno
w sprzedaży. 24 cm ↑ 20 cm
Komplet specjalnych ołówków dla całej grupy do pisania po
tablicy. /12 elementów/

1

1

1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia plastyczne

2
Harmonijka

Kolorowa, drewniana harmonika.↑13 cm

1

Marakas kwiat maxi

Marakasy wykonane z malowanego, lakierowanego
drewna. Cechuje je trwałośd i estetyka wykonania.
Idealne do zajęd muzycznych, ruchowych i do rytmiki.↑25 cm

1

Trójkąt na drewnianym stojaku

W komplecie: trójkąt, drewniany stojak oraz pałeczka.
Instrument wydaje bardzo czysty dźwięk. Doskonały
do zajęd muzycznych oraz muzykoterapii. 24,5x21cm

1

Farby witrażowe 3
Mazaki maxi
Zestaw kreatywny Stworki
Pieczątki buźki

W zestawie: 8 kolorów farb witrażowych oraz 3 kolory
perłowe, 2 szt. farb konturowych oraz folie i wzorniki.
Zestaw flamastrów w plastikowym etui. /50 elementów/
W skład zestawu wchodzi 12 kolorów plasteliny
i 4 komplety plastikowych elementów.
Zestaw pieczątek: cztery różne buźki, dłoo i stopa. /6 elementów/

1
1
1
1

Szablony - Owoce

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd
umieszczona w specjalnej kopercie na zatrzask.
W komplecie: wiśnia, gruszka, winogrono, banan,
jabłko, truskawka. 18x 12 cm /12 elementów/

1

Szablony - Warzywa

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd
umieszczona w specjalnej kopercie na zatrzask.
W komplecie: pomidor, burak, fasolka, papryka,
brokuł, por. 18x12 cm /12 elementów/

1

3

Pomoce dydaktyczne na zajęcia językowe

Angielski dla dzieci 4-7

Angielski z CzuCzu to edukacyjna książeczka dla dzieci, które
stawiają pierwsze kroki w nauce języka angielskiego. Słówka i
wyrażenia są łatwe do zapamiętania, dzięki kolorowym i
zabawnym ilustracjom

1

Czas i zegar

Angielskie słówka. Karty pracy do
magicznego długopisu
Woreczki liczby
Liczydło alfabet

4

Liczydło z dwustronnie zadrukowanymi płytkami.
Z jednej strony umieszczone są litery alfabetu i cyfry, a z drugiej
odpowiadający im obrazek. 32x12 cm↑25,5 cm

1

1
1
1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
Liczydło z działaniami
matematycznymi

Liczmany kolorowe kształty

Kolorowe ogniwa
Liczmany - owoce

Misiowa rodzinka

Ułamki - bloki

Klocki Geo

Waga szalkowa

5

Magnetyczna tablica z zegarem i obrazkami. Zadaniem dziecka
jest dopasowanie czynności do określonej pory dnia. W zestawie:
magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm,
134 obrazki o wym. 6,5 x 6,5 cm, opakowanie magnesów
samoprzylepnych, przewodnik pedagogiczny 50 cm↑70 cm /135
elementów/
Zestaw do magicznego długopisu zawiera 35 dwustronnych kart
ze słówkami do nauki języka angielskiego 20 x 12,5 cm /35
elementów/
Woreczki z groszkiem, na których umieszczone są liczby. 7x7 cm

Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których
znajdują się koraliki w różnych barwach.
Posłuży jako pomoc do wykonywania działao
matematycznych: dodawania i odejmowania 30 cm ↑18 cm
Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą
pomocne w nauce liczenia. W zestawie karty ze
wzorami, według których dziecko układa ciągi figur
geometrycznych. W zestawie: 120 liczmanów w 3
różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. /136 elementów/
Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze
sobą w dowolny sposób 5 cm↑7 cm . /200 elementów/
Kolorowe, plastikowe owoce będą pomocne przy wykonywaniu
podstawowych działao
matematycznych ↑5 cm /108 elementów/
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych
wielkościach i 4 kolorach. Misie znajdą zastosowanie zarówno
podczas nauki kolorów jak i wykonywania prostych działao
matematycznych. /96 elementów/
Zestaw klocków - ułamków, które można łączyd
ze sobą tworząc bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Na każdym klocku nadrukowane są nie tylko
ułamki zwykłe, ale także
w formie dziesiętnej oraz procentowej ↑12
/51
elementów/
40 drewniaych klocków - trójkątów i rombów w kolorze
czerwonym, zielonym, niebieskim i pomaraoczowym do
układania wzorów, odwzorowywania. Klocki rozwijają wyobraźnię
przestrzenną, umożliwiają wykonywanie operacji myślowych,
anlizy, tworzenia logicznych struktur.
Waga wykonana z litego drewna w zestawie z 4 kolorowymi
odważnikami o różnej masie 35x31 cm

1

1

1
1

1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych przyrodniczo

Mini szklarnia

Z pomocą Mini szklarni dzieci mogą obserwowad jak rosną
korzenie roślin w różnych warunkach. Najmłodsi przestawiając
pojemnik w miejsca o odmiennym poziomie
nasłonecznienia badają wzrost roślin. Produkt zawiera poradnik
użytkownika. Wsad roślinny nie jest
załączony.

1

Pojemnik ze szkłem
powiększającym

Plastikowy pojemnik wyposażony w szkło powiększające (x 2 i x
3). Można go umieścid na plastikowym statywie, który
ułatwia obserwację owadów lub przedmiotów.

1

Przybornik Małego Przyrodnika

Wielki kompostownik

Segregacja i recykling

Plaster miodu

Mini szklarnia

Wielki kompostownik

Puzzle "Jabłko"

Puzzle "Uprawa herbaty"

Puzzle "Kaczka"

Puzzle "Motyl"

Poznajemy przyrodę

Zestaw 10 małych pojemniczków z przykrywką ze szkłem
powiększającym. Całośd w poręcznym opakowaniu. Zestaw
wykonany z przezroczystego plastiku pozwala na długofalową
obserwację procesów przyrodniczych.
Produkt pozwala badad dzieciom w jaki sposób zachodzi proces
kompostowania. Duży rozmiar naczynia doskonale pasuje do
użycia w klasie i będzie mógł służyd jako przedmiot codziennych
dyskusji na temat obserwowanych zmian. Zawartośd zestawu: 1
duży pojemnik, 1 wewnętrzna okładzina wraz z otworami
służącymi do odwadniania i napowietrzania, 1 pokrywka i uchwyt
do podnoszenia oraz szczegółowy poradnik użytkownika. Wsad
kompostowy nie jest załączony
Gra polegająca na kojarzeniu pojęd, dzięki czemu
dziecko uczy się jak prawidłowo rozpoznawad
i segregowad różne rodzaje odpadów. Celem zabawy
jest zapoznanie dziecka z podstawowymi zasadami
recyklingu. Zestaw zawiera: 5 pojemników na odpady,
35 zdjęd z odpadami oraz naklejki z rysunkami
Zadaniem dziecka jest odnalezienie na dwustronnej,
kolorowej planszy tych samych obrazków. Gra rozwija
umiejętnośd odnajdywania różnic i podobieostw oraz
uczy nazywania przedmiotów na obrazkach.
Z pomocą Mini szklarni dzieci mogą obserwowad jak rosną
korzenie roślin w różnych warunkach. Najmłodsi przestawiając
pojemnik w miejsca o odmiennym poziomie
nasłonecznienia badają wzrost roślin. Produkt zawiera poradnik
użytkownika. Wsad roślinny nie jest
załączony.
Produkt pozwala badad dzieciom w jaki sposób zachodzi proces
kompostowania. Duży rozmiar naczynia doskonale pasuje do
użycia w klasie i będzie mógł służyd jako przedmiot codziennych
dyskusji na temat obserwowanych zmian. Zawartośd zestawu: 1
duży pojemnik, 1 wewnętrzna okładzina wraz z otworami
służącymi do odwadniania i napowietrzania, 1 pokrywka i uchwyt
do podnoszenia oraz szczegółowy poradnik użytkownika. Wsad
kompostowy nie jest załączony
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak
uprawiane są jabłka. W zestawie 4 układanki
z następującymi po sobie etapami rozwoju drzewka
jabłoni. Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną numeracją 14,5x1,8x14,5
cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak
uprawiana jest herbata. W zestawie 4 układanki
z następującymi po sobie etapami rozwoju liści
herbaty 14,5x1,8x14,5 cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku
następujące po sobie etapy rozwoju kaczki. W zestawie
4 układanki. Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną numeracją.
14,5x1,8x14,5 cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku
następujące po sobie etapy rozwoju motyla.
W zestawie 4 układanki . 14,5x1,8x14,5 cm
Zestaw do poznawania, badania i przeprowadzania
eksperymentów przyrodniczych będzie atrakcją dla wielu małych
odkrywców. W komplecie: plastikowy pojemnik
z rączką o wysokości 30 cm, siatka z rączką, lupa
o długości 23 cm, pęseta.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.1.3) Zadanie Nr 3 – Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych – Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych

p

Nazwa

1.

Opis

Ilośd

Pomoce dydaktyczne dla dzieci rozwijające umiejętności językowe

Angielski dla dzieci 4-7

Czas i zegar

Angielskie słówka. Karty pracy do
magicznego długopisu
Woreczki liczby
Liczydło alfabet

2

Angielski z CzuCzu to edukacyjna książeczka dla dzieci, które
stawiają pierwsze kroki w nauce języka angielskiego. Słówka i
wyrażenia są łatwe do zapamiętania, dzięki kolorowym i
zabawnym ilustracjom
Magnetyczna tablica z zegarem i obrazkami. Zadaniem dziecka
jest dopasowanie czynności do określonej pory dnia. W zestawie:
magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm, 134 obrazki o wym. 6,5 x
6,5 cm, opakowanie magnesów samoprzylepnych, przewodnik
pedagogiczny 50 cm↑70 cm /135 elementów/
Zestaw do magicznego długopisu zawiera 35 dwustronnych kart
ze słówkami do nauki języka angielskiego 20x12,5 cm
/35 elementów/
Woreczki z groszkiem, na których umieszczone są liczby. 7x 7 cm
Liczydło z dwustronnie zadrukowanymi płytkami.
Z jednej strony umieszczone są litery alfabetu i cyfry, a z drugiej
odpowiadający im obrazek.32x12cm↑25,5 cm

1

1

1
1
1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Magnetyczne literki

Magnetyczny alfabet

Literki z magnesem w wiaderku

Literki magnetyczne z tablicą

Poznaję literki

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Z Misiem w literkowej krainie

52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całośd
umieszczona w drewnianym pudełeczku ↑5 cm. /52 elementy/
Magnetyczne klocki z literami wykonane z drewna. W zestawie
walizka, która po otworzeniu może służyd jako tablica do pisania i
umieszczania magnetycznych znaków. Doskonała pomoc w nauce
czytania i pisania 30x25 cm
Zestaw kolorowych literek z magnesem do umieszczania na
tablicy magnetycznej. /58 elementów/
Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki czemu poznawanie liter i układanie pierwszych
wyrazów jest atrakcyjne. Zawartośd zestawu: 58 literek z
magnesem, tablica, mazak, gąbka oraz książeczka wzorów. /62
elementy/
Zestaw służy do poznawania liter na podstawie skojarzeo
graficznych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, a na
pozostałych odpowiadające im obrazki. Zadaniem dziecka jest
połączenie literki z pasującym obrazkiem za pomocą specjalnych
zamków puzzlowych. /30 elementów/
Układanka dydaktyczna składająca się z liter alfabetu i plansz
tematycznych (budowle, jedzenie, pojazdy, pokój, rośliny,
ubranie, zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia ułożenie
wyrazów na każdej planszy tematycznej, a również na tworzenie
nowych wyrazów. Zawartośd pudełka:
32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92 elementy/
Dzięki grze dzieci poznają kształt liter drukowanych
i uczą się kojarzyd je z odpowiednimi nazwami przedmiotów

1

1

1

1

1

1

1

Sylaby w dominie

Literalizacja

Alfabet polski pisany + cyfry

Sylaby. Układanka do nauki
czytania

3

1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Liczydło wykonane z drewna, na którym umieszczonych jest 100
kolorowych kulek 18 cm ↑ 30 cm

Kolorowe liczydło

Liczmany kolorowe kształty

Kolorowe ogniwa
Magnetyczne ułamki prostokąt

Zegarowe LOTTO

Gra - mistrz mnożenia
Bryły piankowe
Wielościan z liczbami
Zegar słoneczko

4

Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. /136
elementów/
Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze
sobą w dowolny sposób. 5 cm ↑7 cm /200 elementów/
Zestaw składa się z 51 prostokątów przedstawiających
ułamki: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 oraz 1. /51
elementów/
Zegar z ruchomymi wskazówkami służy do nauki zrozumienia
pojęcia czasu. W zestawie:
4 dwustronne plansze o wymiarach 23,5 cm x 16 cm,
48 dwustronnych płytek o wym. 4,8 cm x 4,8 cm,
zegar z ruchomymi wskazówkami o wym. 15,8 cm x 15,8 cm.
Zadaniem dziecka jest wykonanie działania matematycznego na
wylosowanych cyfrach. /70 elementów/
Zestaw kolorowych brył geometrycznych wykonanych
z miękkiej pianki ↑ 6 cm. /12 elementów/
Wykonany z pianki wielościan, na ściankach
którego nadrukowane są liczby od 1 do 12. 10 cm
Kolorowy zegar z motywem słooca posłuży każdemu
dziecku jako pomoc do nauki i zrozumienia czasu Ø 28 cm

1

1

1
1

1

1
1
1
1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Trampolina maxi

5

Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu do siebie
odpowiednich par sylab w taki sposób, aby powstały z nich
poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą
swoją spostrzegawczośd, refleks i kojarzenie właściwych słów, a
także utrwalają poprawną pisownię wyrazów,
które sami zbudowali. Zestaw zawiera: 55 kart biedronek, 55
kart ilustracji, planszę do gry, 5 pionków, 1 kostkę oraz instrukcję
obsługi. /117 elementy/
Zestaw umożliwia ocenę lateralizacji czynności ruchowych, która
jest niezbędna w okresie poprzedzającym podjęcie obowiązku
szkolnego i na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie
przygotowania dziecka/ucznia do pisania. Badanie
odbywa się w formie zabawy.
Zestaw tabliczek z wyżłobionymi cyframi oraz wielkimi
i małymi literami będzie bardzo pomocny podczas
poznawania alfabetu, nauki kształtu liter i pisania po
liniaturze.
W zestawie: 88 tabliczek (39 małych liter, 39 wielkich liter,
10 cyfr) o wym.: 16 x 13 cm. Całośd zapakowana
w drewnianą skrzyneczkę z przegródkami. Drewniany
ołówek osobno w sprzedaży. /88 elementów/
Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis wyrazów.
Wspaniała pomoc dydaktyczna zarówno do nauki
w domu jak i w szkole.

Trampolina z siatką zabezpieczającą będzie atrakcją dla
dzieci. Śr. zewnętrzna 305 cm, śr. odbid 260 cm.
Mata do odbid znajduje się na wys. 76 cm.

Pomoce dydaktyczne na zajęcia teatralne

1

Dźwiękowe przyciski

Wyrazy twarzy

Opowiem Ci Mamo

Kolorowe dzwonki
Harmonijka
Dzwoneczki kukiełeczki

Dźwiękowe przyciski urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele
radości najmłodszym. W zestawie przyciski wydające różne
dźwięki. Ø9 /4 elementy/
Gra, której celem jest pomoc w nauce rozpoznawania
ekspresji i mimiki twarzy. Zestaw służy również do samokontroli
ucznia, a po odwróceniu karty dziecko może sprawdzid czy
poprawnie wykonało zadanie.
Zawartośd: 50 kart podzielonych na 10 kart głównych
i 40 kart przedstawiających różne mimiki twarzy.
W zestawie również podręcznik edukacyjny i walizka
na wszystkie elementy gry. /51 elementów/
Zabawa dydaktyczna polegająca na właściwym ułożeniu kart tak,
aby powstała logiczna historyjka. Zabawka uczy rozumienia
następstw czasowych i logicznego myślenia, doskonali
umiejętnośd wypowiadania się i układania opowiadao, rozwija
wyobraźnię, spostrzegawczośd i analizę wzrokową.
Zawartośd: 40 obrazków (20 plansz) oraz instrukcja. 19,5x18x5 cm
Zestaw kolorowych dzwonków z rączką. ↑13 cm
/8 elementów/
Kolorowa, drewniana harmonika.↑ 13 cm
Kolorowe, wykonane z drewna dzwonki na patyczku
przypominającym kukiełkę. Mogą służyd zarówno do zajęd
muzycznych jak i do zabawy w teatr. ↑ 20 cm /4 elementy/

1

1

1

1
1
1

3.1.4) Zadanie Nr 4 – Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych – Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych

LP

Nazwa

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Magnetyczne literki

Literki z magnesem w wiaderku

Literki magnetyczne z tablicą

Poznaję literki

Opis

52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całośd
umieszczona w drewnianym pudełeczku. ↑ 5 cm
/52 elementy/
Zestaw kolorowych literek z magnesem do umieszczania na
tablicy magnetycznej.
/58 elementów/
Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki czemu poznawanie liter i układanie pierwszych
wyrazów jest atrakcyjne.
Zawartośd zestawu: 58 literek z magnesem, tablica, mazak, gąbka
oraz książeczka wzorów. /62 elementy/
Zestaw służy do poznawania liter na
podstawie skojarzeo graficznych. Na
połowie z 30 par puzzli znajdują się
literki, a na pozostałych odpowiadające
im obrazki. Zadaniem dziecka jest
połączenie literki z pasującym obrazkiem
za pomocą specjalnych zamków
puzzlowych. /30 elementów/

Ilośd

1

1

1

1

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Z Misiem w literkowej krainie

Sylaby w dominie

Sylaby. Układanka do nauki
czytania

2

Układanka dydaktyczna składająca się z liter alfabetu i plansz
tematycznych (budowle, jedzenie, pojazdy, pokój, rośliny,
ubranie, zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia ułożenie
wyrazów na każdej planszy tematycznej, a również na tworzenie
nowych wyrazów.
Zawartośd pudełka: 32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92
elementy/
Dzięki grze dzieci poznają kształt liter drukowanych i uczą się
kojarzyd je z odpowiednimi nazwami przedmiotów
Gra dydaktyczna, polegająca na
dopasowaniu do siebie odpowiednich
par sylab w taki sposób, aby powstały
z nich poprawne formy wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą
swoją spostrzegawczośd, refleks
i kojarzenie właściwych słów, a także
utrwalają poprawną pisownię wyrazów,
które sami zbudowali.
Zestaw zawiera: 55 kart biedronek, 55
kart ilustracji, planszę do gry, 5 pionków,
1 kostkę oraz instrukcję obsługi. /117 elementów/
Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis wyrazów.
Wspaniała pomoc dydaktyczna zarówno do nauki
w domu jak i w szkole.

1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z trudnościami matematycznymi
Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których
znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do
wykonywania działao matematycznych: dodawania i
odejmowania. 30 cm ↑18 cm

Liczydło z działaniami
matematycznymi

Liczmany kolorowe kształty

Kolorowe ogniwa

Misiowa rodzinka

Ułamki - bloki

3

Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. 136
elementów/
Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze sobą w
dowolny sposób. 5 cm ↑ 7 cm /200 elementów/
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych wielkościach i 4
kolorach. Misie
znajdą zastosowanie zarówno podczas nauki kolorów jak i
wykonywania prostych działao
matematycznych. /96 elementów/
Zestaw klocków - ułamków, które można łączyd ze sobą tworząc
bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i
1/12. Na każdym klocku nadrukowane są nie tylko ułamki zwykłe,
ale także w formie dziesiętnej oraz procentowej. ↑ 12 cm
/51 elementów/

1

1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Ping-pong

Zestaw 2 rakietek i 3 piłeczek do tenisa stołowego. /3 elementy/

1

Piłeczka tenis

Komplet piłeczek do gry w tenisa. /6 elementów/

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie

4

Farby witrażowe 3

W zestawie: 8 kolorów farb witrażowych oraz 3 kolory perłowe, 2
szt. farb konturowych oraz folie i wzorniki.

1

Mazaki maxi

Zestaw flamastrów w plastikowym etui. /50 elementów/

1

Szopka kreatywna

W skład zestawu wchodzi: drewniana stajenka (53 x 32 cm.), 18
figurek do ozdobienia różnymi materiałami plastycznymi, 8
farbek, pędzelek. 53x32 cm /28 elementów/

1

Puzzle "Uprawa herbaty"

Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak uprawiana jest
herbata. W zestawie 4 układanki z następującymi po sobie
etapami rozwoju liści herbaty 14,5 x 1,8 x 14,5 cm

1

Puzzle "Kaczka"

Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku następujące po
sobie etapy rozwoju kaczki. W zestawie4 układanki. Zawartośd:
30 szt. puzzli z tylną numeracją. 14,5 x 1,8 x 14,5 cm

1

Puzzle "Motyl"

Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku następujące po
sobie etapy rozwoju motyla. W zestawie 4 układanki . 14,5 x 1,8 x
14,5 cm

1

Szablony - Owoce

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd umieszczona w
specjalnej kopercie na zatrzask. W komplecie: wiśnia, gruszka,
winogrono, banan, jabłko, truskawka. 18 x 12 cm /12 elementów/

1

Szablony - Warzywa

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd umieszczona w
specjalnej kopercie na zatrzask. W komplecie: pomidor, burak,
fasolka, papryka, brokuł, por. 18x12 cm
/12 elementów/

1

5

Pomoce dydaktyczne na zajęcia socjoterapeutyczne
Gra - uczucia, zdrowie,
bezpieczeostwo

Sznurki i dziurki

Zadaniem dziecka jest skomponowanie ilustracji,
przyporządkowanie warzyw do odpowiednich grządek oraz
pokolorowanie obrazka.

Akcja kreacja

Czas i zegar

Dźwiękowe przyciski zwierzęta

Memino przeciwieostwa

6

Zadaniem dziecka jest odnalezienie obrazka
niepasującego do reszty. Gra służy do poznawania pojęd takich
jak: uczucia, zdrowie, bezpieczeostwo. Zawartośd: 12 tabliczek o
wymiarach: 15 x 15 cm, 12 krzyżyków, podręcznik edukacyjny.
/25 elementów/
Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły.
Znakomite dwiczenie dla najmłodszych dzieci. /13 elementów/

Magnetyczna tablica z zegarem i obrazkami.
Zadaniem dziecka jest dopasowanie
czynności do określonej pory dnia.
W zestawie: magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm, 134 obrazki
o wym. 6,5 x 6,5 cm,
opakowanie magnesów samoprzylepnych,
przewodnik pedagogiczny 50 cm ↑ 70 cm /135 elementów/
Przyciski Zwierzęta urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele radości
najmłodszym. W zestawie przyciski wydające różne odgłosy:
koguta, krowy, psa i konia. Ø9 /4 elementy/
Gra składa się kartoników, na których namalowano 12 par
przeciwieostw. Biały kot – czarny kot, wesoły królik – smutny
królik, lato – zima, słodki - kwaśny. Reguły gry podobne jak w
klasycznym MEMO. Gra dwiczy pamięd,
refleks i spostrzegawczośd. 19 x 19 x 3,6 cm /24 elementy/

1

1
1

1

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci uzdolnionych przyrodniczo
Anatomia człowieka - szczęka

Anatomiczny model szczęki, za pomocą którego dzieci nauczą się
jak prawidło dbad o higienę jamy ustnej. 11 x 9 cm ↑ 7cm

1

Anatomia człowieka - czaszka

Zestaw zawiera 46 części, z których można złożyd model układu
mięśniowo-kostnego człowieka. /46 elementów/
Zestaw zawiera 39 części, z których można złożyd model ludzkiej
czaszki /39 elementów/

Anatomia zwierząt - rekin

Zestaw zawiera 20 części, z których można złożyd model rekina
pokazujący jego narządy wewnętrzne /20 elementów/

1

Mini szklarnia

Z pomocą Mini szklarni dzieci mogą obserwowad jak rosną
korzenie roślin w różnych warunkach. Najmłodsi przestawiając
pojemnik w miejsca o odmiennym poziomie
nasłonecznienia badają wzrost roślin. Produkt zawiera poradnik
użytkownika. Wsad roślinny nie jest załączony.

1

Anatomia człowieka - mięśnie

1
1

Wielki kompostownik

Produkt pozwala badad dzieciom w jaki sposób zachodzi proces
kompostowania. Duży rozmiar naczynia doskonale pasuje do
użycia w klasie i będzie mógł służyd jako przedmiot codziennych
dyskusji na temat obserwowanych zmian. Zawartośd zestawu: 1
duży pojemnik, 1 wewnętrzna okładzina
wraz z otworami służącymi do odwadniania i napowietrzania, 1
pokrywka i uchwyt do podnoszenia oraz szczegółowy poradnik
użytkownika. Wsad kompostowy nie jest załączony

1

Poznajemy przyrodę

Zestaw do poznawania, badania i przeprowadzania
eksperymentów
przyrodniczych będzie atrakcją dla wielu małych odkrywców. W
komplecie: plastikowy pojemnik z rączką o wysokości 30 cm,
siatka z rączką, lupa o długości 23 cm, pęseta.

1

7

Pomoce dydaktyczne dla dzieci uzdolnionych matematycznie

Liczydło z działaniami
matematycznymi

Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których
znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do
wykonywania działao matematycznych: dodawania i
odejmowania. 30 cm ↑18 cm

1

Liczmany kolorowe kształty

Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami.
/136 elementów/

1

Kolorowe ogniwa
Liczmany - owoce

Misiowa rodzinka

Ułamki - bloki

Magnetyczna tablica

Elementy magnetycznedodawanie

Elementy magnetyczne-liczby

Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze sobą w
dowolny sposób. 5 cm ↑ 7 cm /200 elementów/
Kolorowe, plastikowe owoce będą pomocne
przy wykonywaniu podstawowych działao
matematycznych ↑ 5 cm /108 elementów/
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych wielkościach i 4
kolorach. Misie
znajdą zastosowanie zarówno podczas nauki kolorów jak i
wykonywania prostych działao
matematycznych. /96 elementów/
Zestaw klocków - ułamków, które można łączyd ze sobą tworząc
bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i
1/12. Na każdym klocku nadrukowane są nie tylko ułamki zwykłe,
ale także w formie dziesiętnej oraz procentowej. ↑ 12 cm
/51 elementów/
Jednostronna magnetyczna tablica edukacyjna o wym. 49 x 39 cm
z zaokrąglonymi rogami. Przy górnej krawędzi znajdują się 2
otwory na sznurek. Na tablicy znajduje się 99 pól szarych
użytkowych, 1 pole białe użytkowe, 40 pól użytkowych w kolorze
jasno zielonym, 10 podłużnych pól zielonych oddzielających. Do
tablicy dołączono 3 karty pracy o wym.: 29,6 x 21 cm z
przykładami działao i zadao. Całośd zapakowana jest w sztywne
foliowe etui o wym. 50 x 40 cm, zapinane na 2 rzepy.
Zestaw zawiera 131 magnetycznych elementów o wym. 3 x 3 cm
o zaokrąglonych rogach, w tym:
• 100 elementów z cyframi 2-20
• 11 elementów z cyframi 0-10
• 10 kolorowych elementów maskujących
• po 10 elementów ze znakami matematycznymi: +, -, =
Całośd zapakowana w kartonik o wym.: 17,8 x 11,6 x 8 cm.
Zestaw zawiera 121 magnetycznych elementów o wym. 3 x 3 cm
o zaokrąglonych rogach, w tym:
• 111 elementów z cyframi 0-10
• 10 elementów maskujących
Całośd zapakowana w kartonik o wym.: 17,8 x 11,6 x 8 cm.

1
1

1

1

1

1

1

Liczmany kolorowe kształty

Plaster miodu

Waga szalkowa

Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. /136
elementów/
Zadaniem dziecka jest odnalezienie na dwustronnej, kolorowej
planszy tych samych obrazków. Gra rozwija umiejętnośd
odnajdywania różnic i podobieostw oraz
uczy nazywania przedmiotów na obrazkach.
Waga wykonana z litego drewna w zestawie
z 4 kolorowymi odważnikami o różnej masie. 35 x 31 cm

1

1

1

3.1.5) Zadanie Nr 5 – Szkoła Podstawowa w Wampierzowie – Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych

Nazwa

1.

Opis

Ilośd

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
Magnetyczne literki

Magnetyczny alfabet

Literki z magnesem w wiaderku

Literki magnetyczne z tablicą

Poznaję literki

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Z Misiem w literkowej krainie

52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całośd
umieszczona w drewnianym pudełeczku. ↑ 5 cm /52 elementy/
Magnetyczne klocki z literami wykonane z drewna.
W zestawie walizka, która po otworzeniu może służyd jako tablica
do pisania i umieszczania magnetycznych znaków. Doskonała
pomoc w nauce czytania i pisania! 30x 25 cm
Zestaw kolorowych literek z magnesem do
umieszczania na tablicy magnetycznej. /58 elementów/
Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki czemu poznawanie liter i układanie pierwszych
wyrazów jest atrakcyjne.
Zawartośd zestawu: 58 literek z magnesem, tablica, mazak, gąbka
oraz książeczka wzorów. /62 elementy/
Zestaw służy do poznawania liter na podstawie skojarzeo
graficznych. Na połowie z 30 par puzzli znajdują się literki, a na
pozostałych odpowiadające im obrazki. Zadaniem dziecka jest
połączenie literki z pasującym obrazkiem za pomocą specjalnych
zamków puzzlowych. /30 elementów/
Układanka dydaktyczna składająca się z liter alfabetu i plansz
tematycznych (budowle, jedzenie, pojazdy, pokój, rośliny,
ubranie,
zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia ułożenie wyrazów na
każdej planszy tematycznej, a również na tworzenie nowych
wyrazów.
Zawartośd pudełka: 32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92
elementy/
Dzięki grze dzieci poznają kształt liter drukowanych i uczą się
kojarzyd je z odpowiednimi nazwami przedmiotów

1

1

1

1

1

1

1

Sylaby w dominie

Sylaby. Układanka do nauki
czytania

2.

1

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych
Liczydło z działaniami
matematycznymi

Liczmany kolorowe kształty

Kolorowe ogniwa
Liczmany - owoce

Misiowa rodzinka

Magnetyczna tablica

Elementy magnetycznedodawanie

Elementy magnetyczne-liczby

Ułamki - bloki

3.

Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu do siebie
odpowiednich
par sylab w taki sposób, aby powstały z nich poprawne formy
wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą swoją spostrzegawczośd,
refleks i kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną
pisownię wyrazów, które sami zbudowali. Zestaw zawiera: 55 kart
biedronek, 55 kart ilustracji, planszę do gry, 5 pionków, 1 kostkę
oraz instrukcję obsługi. /117 elementów/
Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis wyrazów.
Wspaniała pomoc dydaktyczna zarówno do nauki w domu jak i w
szkole.

Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których
znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do
wykonywania działao matematycznych: dodawania i odejmowania.
30 cm ↑18 cm
Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3
różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. /136 elementów/
Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze sobą w
dowolny sposób. 5 cm ↑7 cm /200 elementów/
Kolorowe, plastikowe owoce będą pomocne przy wykonywaniu
podstawowych działao matematycznych↑5 cm /108 elementów/
Misiowa rodzinka to 96 liczmanów w 3 różnych wielkościach i 4
kolorach. Misie znajdą zastosowanie zarówno podczas nauki
kolorów jak i wykonywania prostych działao matematycznych. /96
elementów/
Jednostronna magnetyczna tablica edukacyjna o wym. 49 x 39 cm
z zaokrąglonymi rogami. Przy górnej krawędzi znajdują się 2
otwory na sznurek. Na tablicy znajduje się 99 pól szarych
użytkowych, 1 pole białe użytkowe, 40 pól użytkowych w kolorze
jasno zielonym, 10 podłużnych pól zielonych oddzielających. Do
tablicy dołączono 3 karty pracy o wym.: 29,6 x 21 cm z
przykładami działao i zadao. Całośd zapakowana jest w sztywne
foliowe etui o wym. 50 x 40 cm, zapinane na 2 rzepy.
Zestaw zawiera 131 magnetycznych elementów o wym. 3 x 3 cm o
zaokrąglonych rogach, w tym:
• 100 elementów z cyframi 2-20
• 11 elementów z cyframi 0-10
• 10 kolorowych elementów maskujących
• po 10 elementów ze znakami matematycznymi: +, -, =
Całośd zapakowana w kartonik o wym.: 17,8 x 11,6 x 8 cm.
Zestaw zawiera 121 magnetycznych elementów o wym. 3 x 3 cm o
zaokrąglonych rogach, w tym:
• 111 elementów z cyframi 0-10
• 10 elementów maskujących
Całośd zapakowana w kartonik o wym.: 17,8 x 11,6 x 8 cm.
Zestaw klocków - ułamków, które można łączyd
ze sobą tworząc bloki. W zestawie ułamki: 1/1, 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Na każdym klocku
nadrukowane są nie tylko ułamki zwykłe, ale także
w formie dziesiętnej oraz procentowej. ↑ 12 cm /51 elementów/

Pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne
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Tabliczkę logopedyczną wykorzystujemy już w początkowym
etapie korekcji głosek: sz, ż/rz, cz, dż, p, b, d, t, w, k, g, ch.
Wzmacnia koncentrację uwagi, dwiczy koordynację wzrokowosłuchową oraz syntezę i analizę głoskową wyrazów.
Gra jest bardzo dobrą pomocą dla logopedów i terapeutów oraz
znakomitym pomysłem na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem
dla rodziców. Osoba prowadząca zabawę układa stos kart
“biedronek” i rozdaje uczestnikom tabliczki z ilustracjami. Gracz
bierze pierwszą kartę biedronkę i liczy ilośd jej kropek, a następnie
znajduje w swoich tabliczkach ilustrację, której nazwa ma tyle
sylab ile biedronka kropek.
Gra utrwalająca poprawną wymowę wyrazów z głoskami
opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch. Pomoc ma na celu rozwój
mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w
zakresie
poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia
słownika czynnego oraz percepcji słuchowej. Zawartośd pudełka: 9
plansz,
plastikowa ramka, notes, instrukcja.
Gra pomaga w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wymawiania głoski „r”,
w układach opozycyjnych z „l” i „j”, poszerzeniu słownika czynnego
oraz rozwoju percepcji słuchowej. Umiejętności te są niezwykle
istotne w procesie nauki mówienia, czytania i pisania. Podczas gry
dzieci dwiczą różnicowanie głosek, a dodatkowo spostrzeganie,
pamięd wzrokową, słuchową i koncentrację uwagi. Pudełko
zawiera: 9 plansz, 1 plastikową ramkę,
1 notes, instrukcję
Gra ułatwia naukę głosek szeregu syczącego s-z-c-dz.

Tabliczka logopedyczna

Sylaby do zabawy

Trudne słowa 1

Trudne słowa 2

Sowa gra w słowa

Gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego
wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia słownika czynnego
oraz rozwoju percepcji słuchowej. Podczas gry uczestnicy dwiczą
różnicowanie głosek, a dodatkowo spostrzeganie, pamięd
wzrokową, słuchową i koncentrację uwagi. Grę można wykorzystad
do zabawy w domu z rodzicami, w szkole, w pracy terapeutycznej z
logopedą. Utrwalenie głosek: s, z, c, dz, sz, z, cz, dż, ś, ź, d, dź.

Drabina 1
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Pomoce dydaktyczne na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Ping-pong

Zestaw 2 rakietek i 3 piłeczek do tenisa stołowego. /3 elementy/

1

Piłeczka tenis

Komplet piłeczek do gry w tenisa /6 elementów/

1

5.

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania językowe

Angielski dla dzieci 4-7

Czas i zegar

Angielskie słówka. Karty pracy do
magicznego długopisu
Woreczki liczby
Liczydło alfabet

Angielski z CzuCzu to edukacyjna książeczka dla dzieci, które
stawiają pierwsze kroki w nauce języka angielskiego. Słówka i
wyrażenia są łatwe do zapamiętania, dzięki kolorowym i
zabawnym ilustracjom
Magnetyczna tablica z zegarem i obrazkami. Zadaniem dziecka jest
dopasowanie czynności do określonej pory dnia. W zestawie:
magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm, 134 obrazki o wym. 6,5 x
6,5 cm, opakowanie magnesów samoprzylepnych, przewodnik
pedagogiczny 50 cm↑70 cm /135 elementów/
Zestaw do magicznego długopisu zawiera 35 dwustronnych kart
ze słówkami do nauki języka angielskiego 20 x 12,5 cm /35
elementów/
Woreczki z groszkiem, na których umieszczone są liczby. 7x 7 cm
Liczydło z dwustronnie zadrukowanymi płytkami. Z jednej strony
umieszczone są litery alfabetu i cyfry, a z drugiej odpowiadający im
obrazek. 32x12cm↑25,5 cm

1

1

1
1
1

6.

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
Farby witrażowe 3
Mazaki maxi
Szopka kreatywna

W zestawie: 8 kolorów farb witrażowych oraz 3 kolory perłowe, 2
szt. farb konturowych oraz folie i wzorniki.
Zestaw flamastrów w plastikowym etui / 50 elementów/
W skład zestawu wchodzi: drewniana stajenka (53 x 32 cm.), 18
figurek do ozdobienia różnymi materiałami plastycznymi, 8 farbek,
pędzelek.
/28 elementów/

1
1
1

Szablony - Owoce

Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd umieszczona w
specjalnej kopercie na zatrzask. W komplecie: wiśnia, gruszka,
winogrono, banan, jabłko, truskawka. 18x 12 cm /12 elementów/

1

Ramka na zdjęcia Dziewczynka

Ramki do samodzielnego dekorowania dowolną techniką. Można
je malowad kredkami, mazakami, farbami, oklejad kolorowym
papierem i różnymi ozdobami. 10x5cm↑11,5 cm

1

Ramka na zdjęcia Chłopiec

Szablony - Warzywa

7.

Ramki do samodzielnego dekorowania dowolną techniką. Można
je malowad kredkami, mazakami, farbami, oklejad kolorowym
papierem i różnymi ozdobami. 10x5cm↑11,5 cm
Zestaw 6 szablonów i 6 kart ze wzorami. Całośd umieszczona w
specjalnej kopercie na zatrzask. W komplecie: pomidor, burak,
fasolka, papryka, brokuł, por. 18x12 cm /12 elementów/

1

1

Pomoce dydaktyczne za zajęcia terapeutyczne
Mata piankowa ZWIERZAKI
TWISTER HOOPLA
Sznurki i dziurki

Puzzle "Jabłko"

Puzzle "Uprawa herbaty"

Puzzle "Kaczka"

Puzzle "Motyl"

Dźwiękowe przyciski zwierzęta

Piłki buźki

Memino przeciwieostwa

Z kolorowych puzzli można złożyd matę lub 3 bujaczki do zabaw
ruchowych. 200 cm 100 cm
Gra grupowa, podczas której dzieci łapią obręcze i plączą się w
supełki!
Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły.
Znakomite dwiczenie dla najmłodszych dzieci. / 13 elementów/
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak uprawiane są
jabłka. W zestawie 4 układanki z następującymi po sobie etapami
rozwoju drzewka jabłoni. Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną
numeracją. 14,5x1,8x14,5 cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak uprawiana jest
herbata. W zestawie 4 układanki z następującymi po sobie etapami
rozwoju liści herbaty 14,5x1,8x14,5 cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku
następujące po sobie etapy rozwoju kaczki. W zestawie
4 układanki. Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną numeracją.
14,5x1,8x14,5 cm
Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku
następujące po sobie etapy rozwoju motyla.
W zestawie 4 układanki . 14,5x1,8x14,5 cm
Przyciski Zwierzęta urozmaicą każdą lekcję i sprawią
wiele radości najmłodszym. W zestawie przyciski
wydające różne odgłosy: koguta, krowy, psa i konia. Ø 9 /4
elementy/
Zestaw kolorowych piłek z nadrukowanymi buźkami
wyrażającymi różne emocje. Ø 15 /6 elementów/
Gra składa się kartoników, na których namalowano 12
par przeciwieostw. Biały kot – czarny kot, wesoły królik
– smutny królik, lato – zima, słodki - kwaśny. Reguły gry
podobne jak w klasycznym MEMO. Gra dwiczy pamięd,
refleks i spostrzegawczośd. 19x19x3,6 cm /24 elementy/
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Gra - uczucia, zdrowie,
bezpieczeostwo

Zadaniem dziecka jest odnalezienie obrazka
niepasującego do reszty. Gra służy do poznawania
pojęd takich jak: uczucia, zdrowie, bezpieczeostwo.
Zawartośd: 12 tabliczek o wymiarach: 15 x 15 cm, 12
krzyżyków, podręcznik edukacyjny. /25 elementów/

1

3.1.6) Zadanie Nr 6 – Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej – Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych

Lp

Nazwa

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Magnetyczne literki

Magnetyczny alfabet

Literki z magnesem w wiaderku

Literki magnetyczne z tablicą

Układanka literkowa

Opis

52 magnetyczne literki - 26 wielkich liter oraz 26 małych. Całośd
umieszczona w drewnianym pudełeczku. ↑ 5 cm
/52 elementy/
Magnetyczne klocki z literami wykonane z drewna. W zestawie
walizka, która po otworzeniu może służyd
jako tablica do pisania i umieszczania magnetycznych znaków.
Doskonała pomoc w nauce czytania i pisania! 30 x 25 cm
Zestaw kolorowych literek z magnesem do
umieszczania na tablicy magnetycznej.
/58 elementów/
Literki magnetyczne z metalową tablicą dla dzieci zaczynających
naukę czytania. Kolorowe, przestrzenne literki zachęcają do
zabawy, dzięki czemu poznawanie liter i układanie pierwszych
wyrazów jest atrakcyjne. Zawartośd zestawu: 58 literek z
magnesem, tablica, mazak, gąbka oraz
książeczka wzorów. /62 elementy/
Zestaw małych i wielkich liter drukowanych i pisanych do
wycinania, znajdujących się na 4 szablonach wielkości B5.
Wycięte literki można umieszczad w makatce, a każdy kartonik w
osobnej przegródce.

Ilośd

1

1

1

1

1

Poznaję literki

Zestaw służy do poznawania liter na
podstawie skojarzeo graficznych. Na
połowie z 30 par puzzli znajdują się
literki, a na pozostałych odpowiadające
im obrazki. Zadaniem dziecka jest
połączenie literki z pasującym obrazkiem
za pomocą specjalnych zamków
puzzlowych. /30 elementów/

1

Alfabet. Litery i układanki
tematyczne

Układanka dydaktyczna składająca się z liter
alfabetu i plansz tematycznych (budowle,
jedzenie, pojazdy, pokój, rośliny, ubranie,
zabawki, zwierzęta). Ilośd liter umożliwia
ułożenie wyrazów na każdej planszy
tematycznej, a również na tworzenie
nowych wyrazów. Zawartośd pudełka:
32 obrazki, 60 liter, opis do gry. /92 elementy/

1

Sylaby w dominie

Sylaby. Układanka do nauki
czytania

SY-LA-BY

Już czytam

Czytam wyrazy

Ryba. Wyrazy

Literka do literki 2

Puzzle ortograficzne Ą, OM, ON

Samogłoski i spółgłoski MAXI

MEMO A-Ż

Słowny expres

Gra dydaktyczna, polegająca na dopasowaniu do siebie
odpowiednich
par sylab w taki sposób, aby powstały
z nich poprawne formy wyrazów
dwusylabowych. Uczestnicy gry dwiczą
swoją spostrzegawczośd, refleks
i kojarzenie właściwych słów, a także
utrwalają poprawną pisownię wyrazów,
które sami zbudowali.
Zestaw zawiera: 55 kart biedronek, 55
kart ilustracji, planszę do gry, 5 pionków,
1 kostkę oraz instrukcję obsługi. /117 elementów/
Puzzle, które prawidłowo ułożone pokazują zapis wyrazów.
Wspaniała pomoc
dydaktyczna zarówno do nauki w domu jak i w szkole.
Układanka edukacyjna zachęca
najmłodszych do zabawy z tworzeniem
wyrazów. W zestawie: 48 kolorowych
tabliczek i 144 karty z sylabami. /192 elementy/
Pomoc do nauki czytania składająca się z 12
podpisanych obrazków ze zwierzętami. Do gry dołączona jest
książeczka z wierszykami.
/13 elementów/
Zabawa pozwalająca zamienid naukę czytania w wieloosobową
zabawę dla dzieci. Kolorowe elementy składają się w pary nazw
(lub pojedynczych liter) i przedstawiających je rysunków. Gracze
odgadują nazwy elementów, po czym muszą
odnaleźd odpowiadające im nazwy lub litery.
Zabawka edukacyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Polega na wybieraniu kolejnych obrazków oraz na
układaniu z liter wyrazów pasujących do obrazków. Jest to
doskonałe narzędzie do poznawania liter oraz do nauki czytania i
pisania.
Zestaw zawiera: 64 litery, 32 obrazki, 30 żetonów, instrukcję
obsługi /126 elementów/
Pomoc dla dzieci w początkowej fazie nauki
czytania. Zabawa polega na układaniu
z liter wyrazów pasujących do wybranego
obrazka. W trakcie zabawy dziecko uczy się
rozpoznawad kształt i znaczenie liter.
Zestaw zawiera: 96 liter, 35 obrazków, 30
żetonów oraz instrukcję obsługi. /161 elementów/
Gra pomaga w nauce i utrwalaniu zasad ortografii wyrazów
zawierających litery “ą”, “om” i “on”. Gracze mają za zadanie
poprawne uzupełnienie wyrazów za
pomocą elementów z “ą”, “om” oraz “on”.
Samogłoski i spółgłoski to gra edukacyjna
w dwóch wariantach. W pierwszym
wariancie każdy z graczy stara się ułożyd
z wylosowanych liter wyraz, który będzie
zawierał tyle samogłosek ile wskazał
wcześniej rzut kostką. W drugim wariancie
gracze tworzą nowe wyrazy poprzez
dokładanie wylosowanych liter do wyrazu
utworzonego na stole.
Memo to tradycyjna gra, która dwiczy pamięd i spostrzegawczośd.
Ekscytująca gra słowna, w której gracze muszą wykazad się
refleksem oraz celnością skojarzeo. Ten kto szybciej potrafi ułożyd
wyraz z karcianych liter, uderza w dzwonek i zdobywa punkty.
Pudełko zawiera: 55 kart liter, dzwonek oraz instrukcję. /56
elementów/
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Literalizacja

Tablica do pisania - linia

Ołówki do tablicy

Łatwe dwiczenia do nauki czytania
2

Łatwe dwiczenia do nauki czytania
3

Łatwe dwiczenia do nauki czytania
4

Zestaw kontrolny

Od gwiazdki do bajki 2

Od gwiazdki do bajki 3

Zestaw umożliwia ocenę lateralizacji czynności ruchowych, która
jest niezbędna w okresie poprzedzającym podjęcie obowiązku
szkolnego i na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie
przygotowania dziecka/ucznia do pisania. Badanie
odbywa się w formie zabawy.
Tablica w linię do rysowania specjalnym ołówkiem będzie
pomocna w trakcie indywidualnej pracy każdego ucznia. Ołówek
do tablicy osobno w sprzedaży.
24 cm ↑ 20 cm
Komplet specjalnych ołówków dla całej grupy do pisania po
tablicy. /12 elementów/
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. Sprawdzonym
przykładem rozbudzania ukierunkowanej aktywności jest System
Edukacji PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym
etapie rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. Sprawdzonym
przykładem rozbudzania ukierunkowanej aktywności jest System
Edukacji PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym
etapie rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom
zagadnieo związanych
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. Sprawdzonym
przykładem rozbudzania ukierunkowanej aktywności jest System
Edukacji PUS – pomoc dydaktyczna do wykorzystania na każdym
etapie rozwojowym dziecka.
Różnorodnośd i wszechstronnośd tematów umożliwia
dostosowanie zagadnieo do
indywidualnych wymagao i potrzeb dziecka.
Zestaw Kontrolny PUS to poręczne
zamykane pudełko z plastiku, w którym
znajduje się 12 ponumerowanych
klocków. Zestaw Kontrolny służy zawsze
w połączeniu z książeczkami
z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach
odpowiadają numerom zadao
w książeczkach.
Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia od wyrazów o prostszej pod
względem fonetycznym budowie do wyrazów o budowie bardziej
złożonej.
Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia od wyrazów o prostszej pod
względem fonetycznym budowie do wyrazów o budowie bardziej
złożonej.

1

1

1

1
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1

1

Od gwiazdki do bajki 4

Ortografia ch -h
Ortografia ó-u
Ortografia rz-ż

2

Seria stanowi niezbędną pomoc dla dzieci w pierwszym etapie
nauki czytania i pisania.
Kolejnośd dwiczeo podyktowana została zasadą stopniowania
trudności, czyli przechodzenia od wyrazów o prostszej pod
względem fonetycznym budowie do wyrazów o budowie bardziej
złożonej.
Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd pisowni wyrazów z “ch” i “h”.
Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd pisowni wyrazów z “ó” i “u”.
Książeczka zawiera dwiczenia pogłębiające
i utrwalające znajomośd zasad pisowni wyrazów z “rz” i “ż”.

1

1
1
1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne

Tabliczka logopedyczna

Sylaby do zabawy

Trudne słowa 1

Tabliczkę logopedyczną wykorzystujemy
już w początkowym etapie korekcji
głosek: sz, ż/rz, cz, dż, p, b, d, t, w, k, g, ch.
Wzmacnia koncentrację uwagi, dwiczy
koordynację wzrokowo-słuchową oraz
syntezę i analizę głoskową wyrazów.
Gra jest bardzo dobrą pomocą dla logopedów i terapeutów oraz
znakomitym
pomysłem na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem dla rodziców.
Osoba
prowadząca zabawę układa stos kart “biedronek” i rozdaje
uczestnikom
tabliczki z ilustracjami. Gracz bierze pierwszą kartę biedronkę i
liczy ilośd jej
kropek, a następnie znajduje w swoich tabliczkach ilustrację,
której nazwa ma
tyle sylab ile biedronka kropek.
Gra utrwalająca poprawną wymowę wyrazów z głoskami
opozycyjnymi: k-t, g-d, l-j, j-r, w-ł, f-ch. Pomoc ma na celu rozwój
mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w
zakresie
poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia
słownika czynnego oraz percepcji słuchowej. Zawartośd pudełka:
9 plansz,
plastikowa ramka, notes, instrukcja.

1

1

1

Trudne słowa 2

Gra pomaga w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wymawiania głoski „r”,
w układach opozycyjnych z „l” i „j”, poszerzeniu słownika
czynnego
oraz rozwoju percepcji słuchowej. Umiejętności te są niezwykle
istotne w procesie nauki mówienia, czytania
i pisania. Podczas gry dzieci dwiczą różnicowanie głosek, a
dodatkowo spostrzeganie, pamięd wzrokową,
słuchową i koncentrację uwagi.
Pudełko zawiera: 9 plansz, 1 plastikową ramkę, 1 notes, instrukcję

1

Sowa gra w słowa

Gra ułatwia naukę głosek szeregu syczącego s-z-c-dz.

1

Drabina 1

Mata piankowa ZWIERZAKI

Gra grupowa, podczas której dzieci łapią obręcze i plączą się w
supełki!
Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły.
Znakomite dwiczenie dla najmłodszych dzieci. /13 elementów/

TWISTER HOOPLA
Sznurki i dziurki

Zadaniem dziecka jest skomponowanie ilustracji,
przyporządkowanie warzyw do odpowiednich grządek oraz
pokolorowanie obrazka.

Akcja kreacja

LOGO-Labirynt

Dźwiękowe przyciski zwierzęta

Piłki buźki

Memino przeciwieostwa

Dźwiękowe przyciski

3

Gra logopedyczna mająca na celu
rozwój mowy dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
w zakresie poprawnego wyróżniania
głosek opozycyjnych, poszerzenia
słownika czynnego oraz rozwoju
percepcji słuchowej. Podczas gry
uczestnicy dwiczą różnicowanie
głosek, a dodatkowo spostrzeganie,
pamięd wzrokową, słuchową
i koncentrację uwagi. Grę można
wykorzystad do zabawy w domu
z rodzicami, w szkole, w pracy
terapeutycznej z logopedą.
Utrwalenie głosek: s, z, c, dz, sz, z, cz,
dż, ś, ź, d, dź.
Z kolorowych puzzli można złożyd matę lub 3 bujaczki do zabaw
ruchowych 200 cm 100 cm

Dziecko dmuchając przez słomkę w piłeczkę kieruje ją po
właściwym torze. W zestawie: plansza z drewnianymi elementami
toru przeszkód, 3 piłeczki (metalowa, drewniane i ping-pong) oraz
10 słomek. 30 x 40 cm
/14 elementów/
Przyciski Zwierzęta urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele radości
najmłodszym. W zestawie przyciski wydające różne odgłosy:
koguta, krowy, psa i konia. Ø 9 cm
/ 4 elementy/
Zestaw kolorowych piłek z nadrukowanymi buźkami
wyrażającymi różne emocje. Ø15 cm / 6 elementów/
Gra składa się kartoników, na których namalowano 12 par
przeciwieostw. Biały kot – czarny kot, wesoły królik – smutny
królik, lato – zima, słodki - kwaśny. Reguły gry podobne jak w
klasycznym MEMO. Gra dwiczy pamięd, refleks i
spostrzegawczośd.
19x19x3,6 cm /24 elementy/
Dźwiękowe przyciski urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele
radości najmłodszym. W zestawie przyciski wydające różne
dźwięki. Ø9 cm /4 elementy/

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

Wyrazy twarzy

Gra, której celem jest pomoc w nauce rozpoznawania ekspresji i
mimiki twarzy. Zestaw służy również do samokontroli ucznia, a po
odwróceniu karty dziecko
może sprawdzid czy poprawnie wykonało zadanie. Zawartośd: 50
kart podzielonych na 10 kart głównych i 40 kart
przedstawiających różne mimiki twarzy.
W zestawie również podręcznik edukacyjny i walizka na wszystkie
elementy gry. /51 elementów/

1

Gra - uczucia, zdrowie,
bezpieczeostwo

Zadaniem dziecka jest odnalezienie obrazka
niepasującego do reszty. Gra służy do poznawania pojęd takich
jak: uczucia, zdrowie, bezpieczeostwo. Zawartośd: 12 tabliczek o
wymiarach: 15 x 15 cm, 12
krzyżyków, podręcznik edukacyjny. /25 elementów/

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zestaw kul rehabilitacyjnych

Miękkie kule rehabilitacyjne wykonane są ze
specjalnego, trwałego, antypoślizgowego i miękkiego tworzywa
wypełnionego piaskiem kwarcowym. W zestawie 6 kul o różnych
wagach i wielkościach:
2 x 1 kg (kule niebieskie), 2 x 1,2 kg (kule zielone), 2 x 2 kg (kule
fioletowe). /6 elementów/

1

Piłka skacząca mini

Ø 45

1

Pika skacząca midi

Ø 55

Piłka skacząca maxi

Ø 65
Miękka piłka do zabaw ruchowych może stanowid wyposażenie
strefy odpoczynku lub element toru przeszkód 100 cm x50 cm
Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø 55 cm

Piłka fasolka maxi
Piłka masująca

Piłka masująca midi

Piłka masująca maxi

Piłka gimnastyczna S

Piłka gimnastyczna M

Piłka gimnastyczna L

Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø 65 cm
Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø 75 cm
Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację.
W zestawie pompka do piłki. Ø45 cm
Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację. W zestawie
pompka do piłki.
Ø55 cm
Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację.
W zestawie pompka do piłki. Ø65 cm

1
1
1

1

1

1

1

1

Piłka gimnastyczna XL

Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację.
W zestawie pompka do piłki.Ø75 cm

1

Piłka z orbitą

Piłka służąca do zabaw i gier

1

Ping-pong

Zestaw 2 rakietek i 3 piłeczek do tenisa stołowego. /3 elementy/

1

3.1.7) Zadanie Nr 7– Szkoła Podstawowa w Zabrniu – Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych
Lp

1

Nazwa

Opis

Ilośd

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych przyrodniczo
Mapa Europy i flagi

Mapa Europy składająca się z 36 dużych puzzli oraz 26 flag
paostw, które można umieszczad na mapie.45x36 cm

1

Puzzle mapa świata

Kolorowa mapa świata składająca się ze 108
puzzli. Łamigłówka trenuje umiejętności motoryczne dziecka,
rozpoznawanie
kształtów, a również poprawi wiedzę geograficzną najmłodszych
45x30 cm

1

Puzzle mapa Europy

Puzzle pozwalające dziecku na poznanie wszystkich krajów
Europy. Pomoc w ciekawy sposób przedstawia położenie
geograficzne paostw, a także dwiczy pamięd
i koncentrację najmłodszych 30x40 cm

1

Anatomia człowieka - mięśnie

Zestaw zawiera 46 części, z których można złożyd model układu
mięśniowo-kostnego człowieka

1

Anatomia człowieka - czaszka

Zestaw zawiera 39 części, z których można złożyd model ludzkiej
czaszki

1

Anatomia zwierząt - koo

Zestaw zawiera 26 części, z których można złożyd 39 model konia
pokazujący jego narządy wewnętrzne.

1

Anatomia zwierząt - żaba

Zestaw zawiera 31 części, z których można złożyd model żaby
pokazujący jej narządy wewnętrzne.

1

Zestaw zawiera 20 części, z których można złożyd model rekina
pokazujący jego narządy wewnętrzne
Zestaw zawiera 33 części, z których można
złożyd model pająka pokazujący jego
narządy wewnętrzne

Anatomia zwierząt - rekin
Anatomia zwierząt - pająk

2

1

Puzzle "Truskawka"

Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak uprawiane są
truskawki. W zestawie 4 układanki z następującymi po sobie
etapami rozwoju.
Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną numeracją 14,5x1,8x14,5 cm

1

Puzzle "Jabłko"

Puzzle w interesujący sposób pokazują dziecku jak uprawiane są
jabłka. W zestawie 4 układanki z następującymi po sobie etapami
rozwoju drzewka jabłoni. Zawartośd: 30 szt. puzzli z tylną
numeracją. 14,5x1,8x14,5 cm

1

Pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych

Gra - mistrz mnożenia

Liczydło wykonane z drewna, na którym
umieszczonych jest 100 kolorowych kulek. 18cm↑30 cm
Liczmany w kształcie trójkąta, kwadratu i koła będą pomocne w
nauce liczenia. W zestawie karty ze wzorami, według których
dziecko układa ciągi figur geometrycznych. W zestawie: 120
liczmanów w 3 różnych kształtach, 16 kart ze wzorami. /136
elementów/
Zestaw kolorowych liczmanów, które można łączyd ze sobą w
dowolny sposób 5 cm↑7 cm /200 elementów/
Zestaw składa się z 51 prostokątów przedstawiających ułamki:
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 oraz 1. /51 elementów/
Zegar z ruchomymi wskazówkami służy do nauki zrozumienia
pojęcia czasu.
W zestawie:4 dwustronne plansze o wymiarach 23,5 cm x 16 cm,
48 dwustronnych płytek o wym. 4,8 cm x 4,8 cm, zegar z
ruchomymi wskazówkami o wym. 15,8 cm x 15,8 cm.
Zadaniem dziecka jest wykonanie działania
matematycznego na wylosowanych cyfrach. /70 elementów/

Bryły piankowe

Zestaw kolorowych brył geometrycznych wykonanych z miękkiej
pianki ↑6 cm
/12 elementów/

Kolorowe liczydło

Liczmany kolorowe kształty

Kolorowe ogniwa
Magnetyczne ułamki prostokąt

Zegarowe LOTTO

Wielościan z liczbami
Zegar słoneczko

Nauka czasu - zestaw

3

1

Wykonany z pianki wielościan, na ściankach
którego nadrukowane są liczby od 1 do 12
10 cm
Kolorowy zegar z motywem słooca posłuży każdemu dziecku jako
pomoc do nauki i zrozumienia czasu. Ø 28 cm
Zegary dla uczniów do nauki pojęcia czasu oraz jeden duży zegar
demonstracyjny dla
nauczyciela. Zestaw idealny dla całej klasy będzie doskonałym
wprowadzeniem do
poznania godzin i minut.
W komplecie: 24 zegary o Ø 10 cm dla uczniów, 1 duży zegar o Ø
34 cm dla nauczyciela. /25 elementów/

Pomoce dydaktyczne na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
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Zestaw kul rehabilitacyjnych

Piłka skacząca mini
Pika skacząca midi
Piłka skacząca maxi
Piłka fasolka maxi

Miękkie kule rehabilitacyjne wykonane są ze
specjalnego, trwałego, antypoślizgowego i miękkiego tworzywa
wypełnionego piaskiem kwarcowym. W zestawie 6 kul o różnych
wagach i wielkościach:
2 x 1 kg (kule niebieskie), 2 x 1,2 kg (kule zielone), 2 x 2 kg (kule
fioletowe) /6/
Ø 45
Ø 55
Ø 65
Miękka piłka do zabaw ruchowych może stanowid wyposażenie
strefy odpoczynku lub element toru przeszkód 100cm 50 cm

1

1
1
1
1

Piłka masująca

Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø 55 cm

1

Piłka masująca midi

Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø 65 cm

1

Piłka masująca maxi

Piłka gimnastyczna S

Miękkie piłki posiadają specjalne masujące wypustki, dzięki
czemu doskonale nadają się do zabaw ruchowych i dwiczeo
rehabilitacyjnych. Ø75 cm
Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację.
W zestawie pompka do piłki. Ø45 cm

1

1

Piłka gimnastyczna M

Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację. W zestawie
pompka do piłki. Ø55 cm

1

Piłka gimnastyczna L

Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację. W zestawie
pompka do piłki. Ø65 cm

1

Piłka gimnastyczna XL

Dwiczenia z piłką są świetnym treningiem
ogólnorozwojowym i p oprawiają koordynację.
W zestawie pompka do piłki. Ø75 cm

1

Piłka z orbitą

Piłka służąca do zabaw i gier

1

4

Pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne

Dźwiękowe przyciski

Wyrazy twarzy

Opowiem Ci Mamo

Dźwiękowe przyciski urozmaicą każdą lekcję i sprawią wiele
radości najmłodszym. W zestawie przyciski wydające różne
dźwięki. Ø9 cm /4 elementy/
Gra, której celem jest pomoc w nauce rozpoznawania ekspresji i
mimiki twarzy. Zestaw służy również do samokontroli ucznia, a po
odwróceniu karty dziecko
może sprawdzid czy poprawnie wykonało zadanie. Zawartośd: 50
kart podzielonych na 10 kart głównych i 40 kart
przedstawiających różne mimiki twarzy.
W zestawie również podręcznik edukacyjny i walizka na wszystkie
elementy gry. /51 elementów/
Zabawa dydaktyczna polegająca na właściwym ułożeniu kart tak,
aby powstała logiczna historyjka. Zabawka uczy rozumienia
następstw czasowych
i logicznego myślenia, doskonali umiejętnośd wypowiadania się i
układania opowiadao, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczośd i
analizę wzrokową.
Zawartośd: 40 obrazków (20 plansz) oraz instrukcja 19,5x18x5 cm

1

1

1

Opowiem Ci Mamo 2

Dzwonki do grania z pałeczkami

Zabawa dydaktyczna zawierająca 40
obrazków, z których należy ułożyd 10
logicznych historyjek. Każdą z nich dziecko
ma następnie opowiedzied swojemu
towarzyszowi zabawy. Gra rozwija
wyobraźnię i umiejętnośd wypowiadania się,
uczy rozumienia następstw czasowych
i logicznego myślenia. Zawartośd pudełka:
40 obrazków (20 plansz), instrukcja.
Zestaw 8 kolorowych dzwonków na drewnianym stojaku, w
zestawie z dwoma pałeczkami. Wydają dźwięki od C1 do C2 50x8
cm↑5 cm

1

1

Kolorowe dzwonki
Harmonijka

Zestaw kolorowych dzwonków z rączką ↑13 /8 elementów/
Kolorowa, drewniana harmonika ↑13

8
1

Wyrazy twarzy

Gra, której celem jest pomoc w nauce rozpoznawania ekspresji i
mimiki twarzy. Zestaw służy również do samokontroli ucznia, a po
odwróceniu karty dziecko
może sprawdzid czy poprawnie wykonało zadanie. Zawartośd: 50
kart podzielonych na 10 kart głównych i 40 kart
przedstawiających różne mimiki twarzy.
W zestawie również podręcznik edukacyjny i walizka na wszystkie
elementy gry. /51 elementów/

1

Marakas kwiat maxi

Marakasy wykonane z malowanego, lakierowanego drewna.
Cechuje je trwałośd i estetyka wykonania. Idealne do zajęd
muzycznych, ruchowych i do rytmiki ↑25 cm

1

Dzwoneczki kukiełeczki

Kolorowe, wykonane z drewna dzwonki na patyczku
przypominającym kukiełkę. Mogą służyd zarówno do zajęd
muzycznych jak i do zabawy w teatr ↑20 cm /4 elementy/

1

Trójkąt na drewnianym stojaku

W komplecie: trójkąt, drewniany stojak oraz pałeczka. Instrument
wydaje bardzo czysty dźwięk. Doskonały do zajęd muzycznych
oraz muzykoterapii 24,5x21 cm

1

Wszystkie wymienione w SIWZ pomoce dydaktyczne, sprzęt muszą być fabrycznie nowe,
wolne od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Ponadto
pomoce dydaktyczne muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych
oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości. Na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostawy na jego koszt przedmiotu zamówienia, do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Szczegóły dostawy zostaną uzgodnione przez Zamawiającego z wybranym
w przetargu Wykonawcą. Jeżeli w przedmiocie zamówienia pojawiają się nazwy własne lub
nazwy producentów Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane
pomoce dydaktyczne będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono
w tabelarycznym zestawieniu pomocy dydaktycznych, dołączonym do SIWZ. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego pomoce dydaktyczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry
oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż
przedstawione w ofercie pomoce dydaktyczne są równoważne w stosunku do
przedstawionych w tabelarycznym zestawieniu pomocy dydaktycznych, dołączonym do
SIWZ.

Wymagane jest aby Wykonawca załączył do oferty wykaz dostarczanego przedmiotu
zamówienia odrębnie dla każdej ze szkół jak w zestawieniu do SIWZ z określeniem
ceny netto oraz brutto dla każdej pozycji oraz łącznej ceny dla każdego zamówienia .

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 Ustawy.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, USTANOWIENIA
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, UMOWY RAMOWEJ, ZALICZKI
ORAZ WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY
6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
6.5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie
może być powierzone podwykonawcy.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
8.1. Wymagany termin wykonania zamówienia do 20.02.2013 r
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

9.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają
niżej wymienione warunki dotyczące:
9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie dla zamówienia.

9.1.2.posiadanie wiedzy i doświadczenia; Wykonawca wykaże się zrealizowaniem dostaw lub

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie,
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie dla zamówienia.

9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie dla zamówienia.
9.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
z powodu

niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ustawy.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku należy przedstawić stosowne dokumenty.
9.3. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona
oceny: spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art.24 ust. 1 ustawy według formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie wykazanie
spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ
W OFERCIE WYKONAWCY

I

DOKUMENTÓW

JAKIE

MAJĄ

ZŁOŻYĆ

10.1. Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
10.1.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1 - Część II SIWZ),
10.1.2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.5. SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w punkcie 9 SIWZ oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów
i oświadczeń:

10.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
10.2.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
10.2.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44
ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ).
10.3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
10.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr
2 do SIWZ).
10.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
10.3.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
UWAGA 1:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.

10.4. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:
10.4.1. Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy za wyjątkiem załączników SIWZ, które muszą być złożone w oryginale.
10.4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ww. UWADZE 1, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10.4.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych – bez
dokonywania żadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane przeznaczone do
wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy jakakolwiek część
wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu „nie
dotyczy”.
10.5. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby:
10.5.1. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że spełnia warunek dotyczący niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
10.5.2. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10.5.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy z nich
musi złożyć dokument wymieniony w punkcie 10.3.1.
10.5.4. Upoważnili jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (lidera), przy
czym upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym
jako reprezentant pozostałych (liderem).
10.5.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający
przed podpisaniem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia
publicznego, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile wymagane) oraz
winna zawierać co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ
PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie
z wykorzystaniem faksu i poczty.
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu określonego w ustawie. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie
potwierdzić fakt otrzymania faksu. Wysłanie faksu nie zwalnia od obowiązku przesłania
dokumentów pocztą.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu.
12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Lidia Węgrzyn– tel. 1466 69 758, codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką.
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały
kolejno ponumerowane kartki.
14.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
14.5. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, co wynika wprost z właściwego rejestru
albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku spółki
cywilnej z umowy spółki.

Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu
Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy
załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
14.6. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.
14.7. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności
zastrzeżenia wymagane jest wypełnienie pkt 4 Formularza ofertowego. Wykonawca nie może
zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert.
14.8. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej
otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:
14.8.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116

Oferta na wykonanie zadania pn.:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach
projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne”

Nie otwierać przed
31.01.2013 r godz. 10.00
oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.
Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 , pokój nr 6 - sekretariat

14.9. W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty
należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą
przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do
wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osobę podpisującą ofertę.
14.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert
nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
14.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Miejsce oraz termin składania ofert
15.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Wadowice
Górne, 39 – 308 Wadowice Górne 116,
sekretariat – pokój nr 6, bądź przesłać na ww. adres siedziby Zamawiającego.
Oferta przesłana pocztą , która wpłynie po terminie składania ofert – nie będzie brała udziału
w postępowaniu .
Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2013r o godz. 10.00
15.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
15.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2013 r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
tj. w sali narad Urzędu Gminy Wadowice Górne -pokój nr 29 ( II piętro ) .
15.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, oraz
terminów wykonania zamówienia.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1. Wykonawca określi w Formularzu oferty cenę oferty brutto w złotych polskich, która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia,
podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku).
16.2. Cenę oferty za zadanie, jednoznaczne i ostateczne dla całego zakresu zamówienia,
określone na podstawie uproszczonej wyceny ofertowej opartej o kalkulację własną. Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia
następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.”
16.3. Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty
mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
16.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy do obowiązków
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Należną stawkę
podatku od towarów i usług (VAT) Wykonawca ma obowiązek ustalić na dzień składania
ofert. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej
stawki podatku od towarów i usług (VAT).
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
odbywać będą się w złotych polskich.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający
dokona
oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100%;
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację
całego przedmiotu zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
obliczonych wg następującego wzoru:
Cn
P = ----------------------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto;
Cb– cena badanej oferty brutto .

Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium: cena-100 % w skali 100 pkt.

19. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
20.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .

22. POZOSTAŁE INFORMACJE
22.1. Jawność ofert, a tajemnica przedsiębiorstwa:
22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia.
22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do których
Wykonawca skutecznie zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
22.1.3. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych
przepisów, oferta jego podlegać będzie odrzuceniu. W szczególności odrzuceniu podlegać
będzie oferta, w której wszystkie informacje zostały uznane przez Wykonawcę, jako
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

22.3.Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:
22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert;
22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4;
22.3.3. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się
do Wykonawcy o wyjaśnienie, w określonym terminie, elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny;
22.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
(art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
22.4. Uzupełnienie oferty:
Zamawiający wezwie Wykonawców którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe
pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż na
dzień w którym upłynął termin składania ofert.
22.5. Wybór Wykonawcy:
22.5.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz jej cenę wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną Wykonawcom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta;
22.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub
nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
22.7. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1.Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanych niżej
przypadkach:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w zawartej umowie,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
stawki podatku VAT,
5) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
6) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej,
7) zmiany harmonogramu realizacji zadania objętego przedmiotem umowy,
8) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, pod warunkiem, że
takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i , że Zamawiający nie straci dofinansowania.
1. Zmiana zawartej umowy dokonana z naruszeniem postanowień zawartych w ust.1 jest
nieważna.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

22.8. ZAŁĄCZNIKI

Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione
załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych

Załącznik nr 1 do SIWZ
Część II Formularz ofertowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy lub pieczęć
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Adres ...........................................................................................................................................
Województwo .....................................................Powiat.............................................................
tel. ............................................., fax. ..........................................................................................
e - mail: ……………………………………………………...………………………………….
NIP .............................................................., REGON ....................................... ………………

Do:………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba zamawiającego)

Nawiązując do przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP
Nr ogłoszenia 30346-2013 z dnia 22.01.2013 r
składamy ofertę na przedmiot zamówienia pn.:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w
ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne”.
Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto przedmiotu zamówienia wynosi
…………………………………………..……………. zł
słownie:……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….zł
ciąg dalszy na stronie 2

-2Oświadczamy, że:
1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego – od
dnia zawarcia umowy do 20.02.2013 roku oraz, że przyjmujemy warunki płatności podane w
specyfikacji i projekcie umowy.
2. Zapoznaliśmy się z SIWZ oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
3. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
4. Akceptujemy zapisy projektu umowy.
5. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
6. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
7. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ….. …….stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.

..............................., dnia………………..

...............................................................................
( podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DOWYKLUCZENIA
Wykonawca…………………………………
…………………………………

Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Doposażenie bazy
dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne”
oświadczam/my że:
- nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................., dn. .........................

Podpisano

........................................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum
w imieniu swojej firmy.

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY
PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Doposażenie bazy
dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne” zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
oświadczam/my że spełniam/my niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

........................., dn. .........................

Podpisano

……………..............................................
Imiona i Nazwiska, podpisy osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**

** Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie
konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Część III Wzór umowy
Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pt. Doposażenie bazy
dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych Gminy Wadowice Górne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
UMOWA Nr .................../2013
Zawarta w dniu………………….. 2013 r. w Wadowicach Górnych pomiędzy:
Gminą
Wadowice
Górne,
39-308
Wadowice
Górne
116
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Stefana Rysaka,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym’
a
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wadowice Górne – Pani mgr Agnieszki Pluta
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
z art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści :
§1
1).Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne w
ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych Gminy Wadowice Górne” zgodnie ze złożoną ofertą

2).Oferta Wykonawcy stanowi integralna część niniejszej umowy.
Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………………..
(słownie:………………………………………………..……………………….), w tym podatek VAT
w wysokości ………………………………………………………..

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje do realizacji
dostawy objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§3
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia , o którym mowa w § 1 oddzielnie dla każdej ze
szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice Górne.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 20.02.2013 r .
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) bieżąca kontrola realizacji przez Wykonawcę usługi, o której mowa w § 1,
2) sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez Wykonawcę faktur,
3) terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
§7
1. Wynagrodzenie za dostawę pomocy dydaktycznych zostanie wypłacone po zrealizowaniu
dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, Dyrektora
każdej ze szkół podstawowych oraz Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie określone w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym
i ostatecznym. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie określone w § 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
niniejszą umową .
4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w §1.
5. Maksymalna wartość wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć środków
finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Wadowice Górne na realizację przedmiotu
niniejszej umowy w roku 2013.

§8
1. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu
bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT.
2. Faktury należy wystawić na Gminę Wadowice Górne , 39-308 Wadowice Górne 116
4. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1 przez Zamawiającego
w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§9
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 1 chyba, że odstąpienie od umowy następuje wskutek
okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez drugą stronę umowy z żądaniem
zapłaty.
5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności
Wykonawcy.
6. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze
sądowej.
§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy
osobie trzeciej.
§ 11
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym,
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) w przypadku pozbawienia Wykonawcy prawa do wykonywania zawodu lub sytuacji, gdy
został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych.
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje usługi lub przerwał ją bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
1. Zamawiający dopuszczają wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanych niżej
przypadkach:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w zawartej umowie,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
stawki podatku VAT,
5) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
6) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej,
7) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, pod warunkiem, że
takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i że Zamawiający nie straci dofinansowania.
2. Zmiana zawartej umowy dokonana z naruszeniem postanowień zawartych w ust.1 jest
nieważna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego .

§ 15
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

....................................

...............................

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
……………………………………….

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół
podstawowych w Gminie Wadowice Górne w ramach projektu: „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy
Wadowice Górne”
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, miejsca i dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane
należycie, np. referencje).
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: ...............................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Powiat: ....................................................... Województwo: ........................................................
REGON: ......................................................................................................................................
Tel./fax: .......................................................................................................................................
Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość brutto

Data wykonania

Miejsce
wykonania

……………………….., dnia …………………………..
……………………………………………….
podpis osoby uprawnionej

