
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Część I 

Zakup mebli i wyposażenia 

Wszystkie meble powinny mieć bezpieczne dla dzieci wykonania, wykończenia- zaokrąglone narożniki, obrzeża o grubości 2 mm, schowane w 

płycie uchwyty oraz prowadnice szuflad, zabezpieczenia zapobiegające ich wypadaniu. Meble mają być wykonane z wysokiej jakości płyty 

laminowanej o grubości min. 18 mm. Dopuszczalne kolory frontów: żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony lub niebieski. Wszystkie meble 

powinny być ze sobą kompatybilne i tworzyć całość umeblowania współgrającą ze sobą kolorystycznie i wykończeniowo. 

L.p. Przedmiot Jednostka 

miary 

Ilość Opis 

1 Stolik przedszkolny prostokątny szt. 21 Stół prostokątny 120x80 cm, z regulacją wysokości 40-59.  

2 Krzesła dziecięce szt. 75 Krzesło wykonane z naturalnego drewna oraz sklejki malowanej 

ekologicznymi farbami wodnymi, o profilowanym siedzisku, wzmocnionej 

konstrukcji i z plastikowymi podkładkami zapobiegającymi rysowaniu 

podłóg w ilości: 

30 szt. o wysokości siedziska dostosowanej do dzieci w wieku 3-4 lat   

45 szt. o wysokości siedziska dostosowanej do dzieci w wieku 4-6 lat  

3 Szafka z półkami dla dzieci szt. 12 Regał w kolorze drewna bukowego i kolorowych frontach wyposażony w 

minimum 9 szuflad, o minimialnych wymiarach 80x40x60cm 

4 Regał na zabawki szt. 6 Wysoki regał na zabawki z minimum 6 otwartymi półkami w kolorze drewna 

bukowego, o minimalnych wymiarach 80x40x180 cm 

5 Regał na zabawki szt. 6 Wysoki regał na zabawki z minimum 6 półkami, w kolorze drewna 

bukowego, przy czym przynajmniej 2 półki są przykryte kolorowymi 

drzwiami, regał o minimalnych wymiarach 80x40x180 cm 

6 Szafka zamykana szt. 3 Zamykana na klucz szafa w kolorze drewna bukowego i kolorowymi 

frontami, z minimum 6 półkami, o minimalnych wymiarach 80x40x180 cm 

7 Biurko dla nauczyciela szt. 3 Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku, o minimalnych 

wymiarach 120x60x76 cm 



 

8 Krzesło dla nauczyciela szt. 3 Wygodne krzesło obrotowe, na kółkach, dla dorosłej osoby, wyposażone w 

wysokie, wyprofilowane oparcie zapewniające optymalne wsparcie dla 

kręgosłupa, krzesło powinno mieć regulowaną wysokość 

9 Tablica korkowa szt. 15 Tablica korkowa z drewnianą ramą o min.wymiarach 90x150 cm 

 

Część II 

 

Zakup wyposażenia wypoczynkowego 
 

 

1 Pufy do siedzenia szt. 9 Miękkie, kolorowe poduchy lub zestawy wypoczynkowe, wypelnione 

granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej, 

min.średnica/długość 80 cm   

2 Materac szt. 25 Kolorowy materac dla malucha- powinien zawierać pokrowiec, który 

przynajmniej z jednej strony jest wykonany z tkaniny PCV, o wymiarach 

120x60x7 cm 

 

 

Część III 

 

Zakup mebli do wyposażenia szatni 
 

 

1 Szatnia dla 25 osób kpl. 1 Szatnia z siedziskiem wykonanym z płyty laminowanej. Wszystkie 

krawędzie są bezpiecznie zaokrąglone i zabezpieczone profilem 

tworzywowym PCV. Tylna ścinka wykonana jest z cienkiej płyty wiórowej - 

laminowanej. Szatnia z wieszaczkami na kurtki, miejscem na buty i 

siedziskiem przeznaczona jest dla 25 dzieci. Każde dziecko powinno mieć 

swoje miejsce, wieszak. min.wymiary 200 x 50 x 140 cm  

 

 

 



 

Część IV 

 

Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 
 

1 Klocki drewniane kpl. 6 Klocki wykonane z drewna, o różnych kolorach, kształtach i wielkości. 

Min.240 elementów 

2 Klocki z tworzywa sztucznego kpl. 3 Klocki wykonane z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze 

sobą lub mogą być łączone z podstawą.,  min. 170 klocków konstrukcyjnych 

– standardowych, dla dzieci od lat 3  

3 Klocki z tworzywa sztucznego kpl. 3 Klocki ażurowe- zestaw elementów z tworzywa sztucznego, do tworzenia 

wielu fantazyjnych konstrukcji., min. 145 szt., 5 kolorów, śr. min. 5 cm  

4 Klocki z obrazkami kpl. 3 Klocki z obrazkami, min. 66 elementów 

5 Klocki kpl. 3 Leśne miasteczko- klocki- wykonane z drewna. Mogą być wykorzystane do 

nauki segregowania i liczenia, wym. od 3 x 3 cm do 6 x 6 cm, min.120 

elementów 

6 Geometryczne kształty z tworzywa kpl. 3 Geometryczne kształty z tworzywa-kolorowe figury z tworzywa sztucznego. 

Mogą być układane według kart zadań lub według wyobraźni dziecka. 

Min.ilość elementów: 250, grubość 5mm. 

7 Samochód  szt. 3 Samochód śmieciarka – min. dł. 40 cm 

8 Samochód  szt. 3 Samochód ładowarka – min. dł.35 cm 

9 Samochód  szt. 3 Samochód straż pożarna z podnoszoną drabiną- min. dł.30 cm 

10 Samochód  szt. 3 wywrotka o wym. min. 23,5 x 13 x 12 cm 

11 Samochód  szt. 3 dźwig o wym. min.23,5 x 13 x 12 cm 

12 Samochód  szt. 3 spychacz o wym. min. 23,5 x 13 x 12 cm 

13 Samochód  szt. 3 Ciężarówka z formułą 1- posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd 

i wjazd samochodów na lawetę, ma możliwość odczepiania i doczepiania 

naczepy. Dodatkowo posiada 2 małe auta. Dł.77,5 cm 

14 Samochód  szt. 3 Samochód  straż pożarna  o wym.min. 47 x 24 x 25 cm 

15 Samochód  szt. 3 Traktor gigant z przyczepą zestaw o łącznej długości 120 cm, składa się z 

traktora oraz przyczepy (nośność traktora to 100 kg, nośność przyczepy to 60 

kg). Ruchoma łyżka traktora, na którą dziecko może ładować różne 

przedmioty i wsypywać je np. na przyczepę. Dodatkowym wyposażeniem 



 

zestawu jest rączka, która zamontowana do przyczepy przekształca ją w 

samodzielny wózek, do przewożenia skarbów malucha. Całość wykonana 

jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

16 Samochód  szt. 3 heliopter policyjny o min.dł. 26 cm 

17 Lalka szt. 6 Lalka - duża, miękka lalka. Różne wzory. Dł.min. 55cm. Od 3 lat 

18 Lalka szt. 6 Lalka bobas -  miękka lalka, która wydaje odgłosy po naciśnięciu brzuszka.  

Wypowiada słowa mama, tata,  oraz  płacze. Dł. min. 40 cm. Od 3 lat 

19 Lalka szt. 6 Lalka płacząca - lalka, która płacze po wyciągnięciu smoczka. Dł. min. 

25cm. Od 3 lat 

20 Lalka szt. 6 Lalka Pan - miękka lalka, w ubranku, dł. min. 35 cm. Od 3 lat  

21 Lalka szt. 6 Lalka Pani - miękka lalka, w ubranku, dł. min. 35 cm. Od 3 lat 

22 Zestaw do majsterkowania kpl. 6 Zestawy narzędzi do majsterkowania wraz ze skrzynką/walizką narzedziową 

itp.- narzędzia z tworzywa sztucznego dla maluchów pasjonujących się 

majsterkowaniem, tj. : kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz francuski, śruby, 

nakrętki, a także interaktywna wiertarka, od 3 lat  

23 Skakanka szt. 18 Sznurkowe skakanki., dł. 2 m +-10%, rączki drewniane lub z tworzywa 

sztucznego 

24 Szarfa szt. 12 Kolorowe szarfy szkolne, niezbędna w przedszkolu. Idealna do różnicowania 

oznaczeń zawodników podczas zabawy i gier drużynowych. Wykonana z 

materiału. Min.dł. 120 cm 

25 Piłka szt. 12 Piłki kolorowe o min.śr 15cm – piłka z tworzywa sztucznego 

26 Piłka szt. 12 Piłki kolorowe o min.śr 30cm – piłka z tworzywa sztucznego 

27 Łóżeczko dla lalek szt. 6 Łóżko drewniane dla lalek - drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się 

doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami. 

Minimalne wymiary 50 x 30 x 35 cm 

28 Kącik tematyczny- kuchnia kpl. 3 Zestaw pozwalający dziecku bawić się w gotowanie w kuchni i grillowanie 

w ogrodzie. Kuchnia zawiera min. dzbanek do kawy, lodówkę z 

magnetycznymi drzwiami , płytę grzejną z elektronicznymi dźwiękami. 

Zestaw posiada również okno, duży zlew z kranem, piec, zmywarkę oraz 

pojemniki do przechowywania żywności. Całość realistycznie. W zestawie 

znajduje się co najmniej 20 akcesoriów dodatkowych tj. garnki, patelnie, 

czapka szefa kuchni itp.  min. wym: 95x65x110 cm 

29 Pojemniki na zabawki kpl. 9 Kolorowe zamykane pojemniki (kuferki) na zabawki o min.wymiarach: 



 

50x40x40 cm 

30 Kasa fiskalna (zabawka) szt. 3 Kasa sklepowa ze skanerem- wykonana z tworzywa sztucznego, z 

działającym kalkulatorem i świecącym skanerem, powinna zawierać  

koszyczek na zakupy, monety, banknoty, kartę płatniczą, min. wym. 35 x 17 

x 15 cm 

31 Piłka do skakania szt. 6 Piłki skaczące 45cm -  piłka do skakania z tworzywa sztucznego o śr. 45cm. 

Różne kolory 

32 Piłka do skakania szt. 6 Piłki skaczące 55cm – piłka do skakania z tworzywa sztucznego o śr. 55cm. 

Różne kolory 

33 Wózek dla lalek szt. 3 Wózek dla lalek trójkołowy - wózek wykonany z dobrej jakości materiałów, 

estetycznie wykończony. Wym.min. 61 x 33 x 54 cm. Od 3 lat 

34 Wózek dla lalek szt. 6 Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą, wykonany z dobrej jakości 

materiałów, wym. min. 60 x 35 x 60 cm 

35 Zestaw obiadowy (zabawki) kpl. 3 Kolorowy zestaw obiadowy składający się z min.: 4 widelców, 4 noży, 4 

łyżek,4 kubków, 4 głębokich talerzyków, 4 płaskich talerzyków i garnka 

36 Wóz strażacki (zabawka) szt. 3 Auto straży pożarnej, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego 

odpornego na warunki atmosferyczne, dł. min. 45 cm, dł. drabiny po 

rozłożeniu min. 75 cm 

37 Koparka (zabawka) szt. 3 Kolorowa koparka wykonana z tworzywa sztucznego, min.wymiary 30 x 

15cm 

38 Betoniarka (zabawka) szt. 3 Betoniarka - bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy 

zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Posiada 

obracający się bęben. Dł. min.38cm 

39 Woreczki do zabaw kpl. 9 Kolorowe woreczki, wypełnione różnymi ziarenkami. Służą jako pomoc do 

nauki poprzez zabawę, usprawniają koordynację ruchową. Min.wym. 10 x 10 

cm, minimalna ilość woreczków w komplecie: 5. 

40 Pralnia (zabawka) kpl. 3 Pralka wyposażona w pokrętła i otwierane drzwiczki, o minimalnej 

wysokości 45 cm 

41 Żelazko (zabawka) szt. 3 Żelazko- zabawka może być napełniana wodą, z boku zapala się lampka 

sygnalizacyjna udająca informację o nagrzerwaniu się urządzenia 

42 Zabawki konstrukcyjne kpl. 6 klocki konstrukcyjne, w min.4 kolorach (np. zielony, czerwony, żółty i 

niebieski), w 3 kształtach (np. kwadrat, trójkąt i pięciokąt), zestaw pozwala 



 

na budowanie przeróżnych konstrukcji, min. 120 elementów 

43 Tunel dla dzieci szt. 3 Tunel dla dzieci –np. tunel stonoga. Opakowanie kartonowe. Min.śr. 50cm, 

Dł. min. 185cm 

44 Pacynka szt. 24 Zestaw różnych pacynek na palec,  Dzięki pacynkom rozwijana jest 

wyobraźnia i kreatywność dziecka, doskonalona umiejętność mowy. 

Drewniane główki, min.wys. 10cm 

45 Stempelki szt. 3 Komplet 6 stempli ze zwierzątkami, każdy stempel posiada stabilny uchwyt, 

wygodny do trzymania, min.śr. 7,5 cm, uchwyt o min. dł. 4 cm 

46 Stempelki szt. 3 Mini stemple, wzory chłopięce, stemple o różnej tematyce z drewnianym 

trzonkiem, min.wym. 2 x 2 x 2 cm, w komplecie min. 15 szt, 2 gąbki 

47 Stempelki szt. 3 Mini stemple, wzory dziewczęce, stemple o różnej tematyce z drewnianym 

trzonkiem, min. wym. 2 x 2 x 2 cm, w komplecie min. 15 szt, 2 gąbki 

48 Miś szt. 3 Pan Miś, pluszowa przytulanka, wys. min.25cm 

49 Miś szt. 3 Pani Miś, pluszowa przytulanka, wys. min.25cm 

50 Miś szt. 3 Miś piesek, pluszowa przytulanka, wys. 25cm 

51 Miś szt. 6 Miś, pluszowa przytulanka, wys. 30cm 

52 Plansze edukacyjne szt. 3 Owoce- plansza edukacyjna dwustronna laminowana, format min. 61 cm x 

86 cm, uchwyt do powieszenia na ścianie, stojaku itp., plansza zawierać 

zdjęcia i nawy owoców uprawianych w Polsce 

53 Plansze edukacyjne szt. 3 Plansze edukacyjne, ssaki,  komplet zawiera min. 11 barwnych plansz 

edukacyjnych o wymiarach min. 32,5 x 48 cm, przedstawiających ssaki 

żyjące w Polsce 

54 Plansze edukacyjne szt. 3 Drzewa liściaste Polski- plansza dydaktyczna o wymiarach min. 100x70 cm 

55 Plansze edukacyjne szt. 3 Drzewa iglaste Polski- plansza dydaktyczna o wymiarach min. 100x70 cm 

56 Plansze edukacyjne szt. 3 Pory roku- plansza dydaktyczna o wymiarach min. 60x80 cm 

57 Plansze edukacyjne szt. 3 Plansza do zabawy samochodami ze schematami ulic i skrzyżowań - mata 

przedstawiająca schemat miasta, wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej 

na zniszczenia. Wymiary min. 80 x 50 cm 

58 Figurki zwierząt kpl. 3 Zwierzęta godpodarskie- min. 5 zwierząt będących w godpodarstwie 

domowym (np. koń, krowa itp.), o min.wymiarze: 10cm 

59 Figurki zwierząt kpl. 3 Zwierzęta egzotyczne- w komplecie min. 5 zwierząt egzotycznych (np. słoń, 

żyrafa itp.), o min.wymiarze: 10cm 

60 Figurki zwierząt kpl. 3 Zwierzęta leśne- w komplecie min. 5 zwierząt leśnych (np. łoś, niedźwiedź  



 

itp.), o min.wymiarze: 10cm 

61 Puzzle szt. 3 Dziecięce puzzle maxi: np.„Pinokio”- ćwiczą wytrwałość, cierpliwość, 

spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, uczą koncentracji, analizy i 

syntezy, a także planowego działania, min.30 elem, wym. min. 48,5 x 33,5 

cm, od 4 lat 

62 Puzzle szt. 3 Dziecięce puzzle maxi: np. „Czerwony kapturek”- ćwiczą wytrwałość, 

cierpliwość, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, uczą koncentracji, 

analizy i syntezy, a także planowego działania, min. 30 elem, wym. min. 

48,5 x 33,5 cm, od 4 lat  

 

Część V 

 

Zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć 
 

1 Płyty z bajkami, słuchowiskami szt. 3 Bajki na CD: najpiękniejsze bajki, z serii aktorzy czytają dzieciom, 

Calineczka, Kot w butach, Śpiąca królewna, Złota Rybka, Kopciuszek,  

Czerwony Kapturek- komplet min. 6 płyt 

2 Płyty (audiobook/mp3)  szt. 3 Biblia dla Dzieci- zawiera min. 20 historii biblijnych. Zawiera historie 

starotestamentowe: 1. Stworzenie Świata 2. Adam i Ewa w raju 3. Arka 

Noego 4. Wieża Babel 5. Historia Abrahama 6. Historia Mojżesza 7. Dawid i 

Goliat 8. Samuel 9. Daniel w jaskini lwów 10. Prorok Jonasz,  

nowotestamentowe historie: 1. Zwiastowanie 2. Narodzenie Pana Jezusa 3. 

Dwunastoletni Jezus w Świątyni 4. Powołanie uczniów 5. Nauczanie Pana 

Jezusa 6. Pan Jezus i dzieci 7. Pan Jezus uzdrawia 8. Ostatnia Wieczerza 9. 

Śmierć na Krzyżu 10. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

3 Płyty z pisenkami dla dzieci szt. 3 Piosenki dla przedszkolaka na płytach CD, komplet min.5 płyt (części) 

4 Bajki na DVD szt. 24 Bajki na DVD – „Brzydkie Kaczątko”, „Calineczka”, „Tom i Jerry”, „Marta 

mówi”, „Tabaluga”, „Pngwiny z Madagaskaru”, „Mija i ja”, „Czarodziejka 

Bibi”, „Bolek i Lolek”, „Smerfy”, itd. 

5 Gra szt. 3 „Bystre oczko”- wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę 

wzrokową i słuchową, uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty, min. 

210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek, min. 4 duże 

dwustronne plansze, instrukcja z propozycjami 7 gier, dla 2-20 graczy, od 4 



 

lat  

6 Gra szt. 3 Gra „Jaś i Małgosia”- gra planszowa i książeczka z bajką o tym samym 

tytule dla najmłodszych dzieci. Zawartość pudełka: 1 plansza, 4 pionki, 

kostka do gry, 1 bajka książeczka, instrukcja. Gra przeznaczona dla 2 do 4 

graczy, w wieku od lat 5 

7 Gra szt. 3 Gra „Symetria”- W środku pudełka znajduje się układanka i opis trzech 

ciekawych gier, które pozwolą utrwalić Ci pojęcie symetrii. Min. zawartość 

pudełka:48 sztywnych plakietek o wymiarach 7,4 x 7,4 cm, podzielonych na 

dwie połówki oraz instrukcja 3 gier. Ilość graczy: 1 - 6 osób  

8 Gra szt. 3 Gra planszowa (Grzybobranie) - gra, w trakcie której gracze wędrują po 

planszy i zbierają grzyby. Po drodze napotykają na różne przygody. Po 

drugiej stronie planszy znajduje się druga gra Cudowna podróż Lata z 

radiem, gracze muszą wykonywać zabawne zadania opisane na kolejnych 

polach planszy.  

Dwustronna plansza o min. wym. 42 x 31 cm, 25 grzybków, kostka do gry, 4 

pionki, 4 koszyczki, dla 1-4 graczy, od 4 lat. 

9 Gry szt. 3 Gra „Sylaby do zabawy” kształcąca słuch fonemowy oraz koordynację 

wzrokowo - słuchowo - ruchową, koncentrację słuchową - umiejętność 

bardzo ważna w nauce czytania i pisania, min: 55 kart, 55 kart instrukcji, 

plansza, 5 pionków, kostka, instrukcja, dla 2-5 graczy, od 5 lat  

10 Gry szt. 3 „Dobre zachowanie na co dzień”- ułatwiająca przyswojenie przez uczniów 

tzw. zasad dobrego zachowania się. Każda z 16 prezentowanych zasad 

zobrazowana została dwiema ilustracjami – jedna przedstawia zachowanie 

właściwe, druga zaprzeczające mu. Na odwrocie kart napisana jest zasada, 

którą dzieci mają odgadnąć po obejrzeniu ilustracji, min.: 32 karty formatu 

A4, 25 zielonych tabliczek, 25 czerwonych tabliczek  

11 Gry skojarzeniowe szt. 3 „Kolory skojarzenia” to układanka składająca się z plakietek podzielonych 

na dwie grupy: jedna przedstawia obrazek – przedmiot, druga –  abstrakcyjne 

skojarzenie kolorystyczne tego przedmiotu. Zadaniem graczy jest ich 

dopasowanie, min.70 twardych plakietek o min. wym. 4,0 x 4,0 cm 

podzielonych na dwie grupy różniące się kolorem spodu plakietki, dla 2-4 

graczy.  

12 Gry skojarzeniowe szt. 3 Literki małe i duże. Gra edukacyjna memory. Układanka edukacyjna dla 



 

najmłodszych. Zestaw doskonali u dziecka umiejętność spostrzegania i 

kojarzenia. Uczy znajomości literek małych i dużych.Układanka edukacyjna 

dla najmłodszych. Zestaw doskonali u dziecka umiejętność spostrzegania i 

kojarzenia. Uczy znajomości literek małych i dużych. 

Zestaw gry zawiera: min.48 twardych plakietek o wym.min. 7,5 x 7,5 cm. 

13 Mapa Polski szt. 3 Dwustronna mapa fizyczna i ekologiczna Polski, mapa ścienna 

przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Polski, wzbogacona o 

informacje z ochrony środowiska. Laminowana dwustronnie folią 

strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa 

drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym, min.wymiar: 150x110 cm 

14 Gry ćwiczące pamięć szt. 3 Ćwiczenia pamięci - cz.1 – koncentracja, Pomoc dydaktyczna rozwija proces 

koncentracji, uwagi i pamięci dzieci. Zaproponowane zadania stymulują 

mechanizmy prawo i lewopółkulowe oraz wpływają na integrację pracy obu 

półkul mózgu. Ćwiczenia pamięci symultanicznej stymulują półkulę prawą, 

przetwarzającą bodźce globalnie, holistyczne. Ćwiczenia pamięci 

sekwencyjnej natomiast stymulują przetwarzanie informacji element po 

elemencie w lewej półkuli mózgu, która m.in. ujmuje relacje między 

elementami. Ten rodzaj zapamiętywania warunkuje uczenie się języka oraz 

czytania. Instrukcja metodyczna zawiera siedem propozycji ćwiczeń, a każde 

przedstawione jest w wersji łatwej i trudniejszej. Od 4 lat. 

Zawartość minimalna: 6 dużych plansz "znajdź różnicę" (21 x 30 cm) - 2 

plansze sytuacyjne "sklep/ulica" (wym. 21 x 30 cm) - 3 karty z obrazkami - 

12 tafelków z obrazkiem (5 x 5 cm) - 24 krążki z obrazkiem (12 par, śr. 4 

cm) - 8 kart postaci "różnice" - 15 kart - 26 pasków zadaniowych "czego 

brakuje" - 16 pasków zadaniowych "sekwencje" 

15 Gry ćwiczące pamięć szt. 3 Memory, Pojazdy 

Gra towarzyska typu memory, rozwija pamięć, uczy koncentracji, 

uprzyjemnia wolne chwile, wyzwala pozytywne emocje. Znajdź dwa takie 

same obrazki pojazdów.Zawartość: min.48 lakierowanych kafelków (24 

pary) o wymiarach 75x75 mm. Gra przeznaczona dla graczy w wieku od 3 

lat. 

16 Gry edukacyjne szt. 3 Gra Unia Europejska - dwie gry planszowe, dzięki którym dzieci mogą 

zdobywać wiedzę o Unii Europejskiej. Gracze poznają państwa należące do 



 

Unii, ich lokalizację na kontynencie europejskim oraz nazwy 

poszczególnych stolic. Odwiedzając stolice różnych krajów zbierają flagi 

narodowe i zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat każdego z 

państw członkowskich. Zawartość pudełka: dwustronna plansza do gry o 

wym.min.  67 x 48cm, 4 pionki, kostka, 100 kartonowych flag, 4 podkładki 

do układania flag oraz instrukcja. 

17 Gry edukacyjne szt. 3 Shop - angielski sklepik. Zestaw zawiera między innymi dużą, dwustronną 

planszę, min. 70 kolorowych kartoników, a także piękny słowniczek z 

nazwami produktów spożywczych wraz z uproszczonym zapisem 

fonetycznym, tak aby ułatwić dzieciom naukę wymowy angielskich słówek. 

Gra edukacyjna, która rozwija umiejętności językowe dziecka. 

18 Tablica magnetyczna szt. 3 Tablica magnetyczna obrotowo-jezdna. Tablica na stojaku. Powierzchnia 

magnetyczna, suchościeralna. minimalne wym. 90 x 60 x 142 cm,  

6 szt. magnesów do tablicy, kolor biały 

19 Literki magnetyczne szt. 9 Literki duże magnetyczne, min. 48 elem., o wys. min. 3,5 cm 

20 Cyfry magnetyczne szt. 9 Cyferki duże magnetyczne, ze znakami matematycznymi (np.+-*:=), min. 30 

elem., o wys. min. 3,5 cm 

21 Liczydło stojące szt. 3 Liczydło duże stojące- koraliki w 2 kolorach., wym. 85 x 120 cm  

22 Zestaw piankowy do zajęć 

ruchowych 

kpl. 3 Zestaw klocków piankowych np. Biedronka, W skład zestawu wchodzą min.: 

- pufa: śr. 30 x 30 cm. szt. 4 

- belka długa biedronka 30 x 30 x 120 cm. szt. 2 

- półwalec mały biedronka śr 30 x szer. 30 x dł. 60 cm. szt. 1 

- duże półkole biedronka szer. 120 x wys 60 x gł 30 cm. szt. 1 

23 Zestaw piankowy do zajęć 

ruchowych 

kpl. 3 Zestaw piankowy tęcza. Zestaw kolorowych, piankowych siedzisk to 

niezwykle funkcjonalny mebel może być zwykłą sofką a po wyciągnięciu 

pianek może służyć jako małe siedziska dla dzieci. W zestawie aż dziesięć 

wygodnych pufek w tęczowych kolorach oraz stelaż z kolorowej płyty 

24 Książki  szt. 3 „Bardzo ciekawe eksperymenty na cały rok”- w tej książce znajdują się 

odpowiednie eksperymenty na każdą porę roku. Oprawa twarda 

25 Książki  szt. 3 „Dzieci odkrywają litery”, miękka oprawa 

26 Książki  szt. 3 „W rytmie kroków i podskoków- piosenki i zabawy muzyczne dla dzieci”- w 

książce prezentowane są utwory i propozycje zajęć ruchowych mają 

stanowić materiał pomocniczy oraz źródło twórczej inspiracji  



 

27 Książki  szt. 3 „Bajki o misiach z czterech stron świata” W książce znajdują się opowieści o 

misiach z różnych krajów i kontynentów. Bajki o misiach z czterech stron 

świata to piękne ilustracje i cudowne historie  

28 Książki  szt. 3  „Śpiewająca lipka. Bajki Słowian Zachodnich”- zawiera 62 utwory 

pochodzące z ziem: polskich, czeskich, łużyckich, słowackich, mające swoje 

korzenie w regionalnej tradycji i ludowej mądrości, oprawa twarda  

29 Książki  szt. 3  „Bajki przedszkolaka”- zawierają opowieści prozą i wiersze współczesnych 

polskich autorów. Poznacie w nich przygody grzecznych i mniej grzecznych 

dzieci, sympatycznych mrówek, którym schronienia przed deszczem udziela 

uprzejmy borowik, ciekawego świata kurczaka i wielu innych niezwykłych 

bohaterów, oprawa twarda  

30 Książki  szt. 3 „Baśnie” Wilhelm i Jakub Grimm- w książce znajdą się baśnie„Kopciuszek”, 

„Czerwony Kapturek”, „Paluszek”, „Śnieżka”, baśni „O wilku i siedmiu 

koźlątkach”, „O czterech muzykantach z Bremy”, - oprawa twarda  

31 Książki  szt. 3 „Z przygód krasnala Hałabały” Krzemieniecka Lucyna  

32 Książki  szt. 3  „O wróbelku Elemelku”  

33 Książki  szt. 3 Czas na majsterkowanie (książka) – już czas na wielkie majsterkowanie! 

Kolorowe tygryski, słonie, małpki i pieski z niecierpliwością czekają na 

wszystkie dzieci. Oryginalna książka – podręcznik majsterkowiczów – 

gwarantuje udaną, bezpieczną zabawę. Wszystkie prezentowane pomysły są 

wyjątkowe – łatwe do wykonania. Rozwijają zmysł plastyczny i wyobraźnię 

34 Książki  szt. 3 Dziecinnie proste origami – Dorota Dziamska. Cykl książek, które 

wprowadzają w świat wschodniej sztuki składania papieru. Maluchy nauczą 

się składać formy płaskie i przestrzenne w rozmaitych płaszczyznach. 

Wyczarują postacie z bajek, zwierzęta, kwiaty, pudełka lampiony, a także 

elementy dekoracji wnętrz oraz ozdoby choinkowe  

 

35 

Książki  szt. 3 Najpiękniejsze baśnie H. Ch. Andersen. Wybór najpiękniejszych i 

najbardziej znanych baśni Andersena- Brzydkie kaczątko, Calineczka, 

Dzikie łabędzie, Nowe szaty cesarza, Księżniczka na ziarnku grochu . 

Uniwersalne wartości i ponadczasowe treści, które płyną z baśni, pomogą 

najmłodszym w zrozumieniu ludzi, świata i siebie. Klasyczne teksty i piękne 

ilustracje zabiorą czytelników w magiczną podróż do świata pełnego czarów, 

bajkowych postaci, niesamowitych wydarzeń i szczęśliwych zakończeń- 



 

oprawa twarda 

36 Książki  szt. 3 „Moja encyklopedia zwierząt.” Moja encyklopedia zwierząt to wspaniałe 

kompendium wiedzy na temat najróżniejszych zwierząt świata! W środku 

znajdziesz mnóstwo barwnych zdjęć. Każda rozkładówka poświęcona jest 

innemu zwierzęciu: zawarto tu informacje na temat miejsca jego 

występowania, cech charakterystycznych i diety. Opisom zwierząt 

towarzyszy wiele faktów dotyczących ich wyglądu oraz przystosowania do 

życia w danym środowisku. Humorystyczne ilustracje zachęcą dzieci do 

poznawania tajemnic świata zwierząt. Książka dla dzieci w wieku 4-7 lat. 

Oprawa twarda 

37 Książki  szt. 3 „Julian Tuwim. Wiersze.” W tej książce znajdziesz najpiękniejsze wiersze 

dla dzieci, m.in.: Lokomotywa, Zosia Samosia, Bambo, Słoń Trąbalski, 

Okulary, Idzie Grześ. Oprawa twarda 

38 Książki  szt. 3 Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków. Ćwiczenia 

wspomagające terapię logopedyczną głosek F, W, K, G. Książka ta powstała 

z myślą o najmłodszych dzieciach objętych terapią logopedyczną. Ponieważ 

przedszkolaki nie potrafią jeszcze czytać, ćwiczenia opierają się na 

ilustracjach. Każdy obrazek to nowe słowo, każde słowo to kolejna realizacja 

ćwiczonej głoski. Ćwiczenia podzielone są na grupy: najpierw maluch 

wykonuje ćwiczenia wstępne – nazywania – potem przechodzi do zadań 

wymagających twórczego myślenia, kojarzenia, analizy słuchowej, 

spostrzegawczości i sprawności manualnej. Ćwiczenia logopedyczne 

zgromadzone w tej publikacji są więc w naturalny sposób połączone z 

twórczą zabawą i nauką 

39 Książki  szt. 3 „Brzechwa dzieciom” -  Zbiór najbardziej znanych i lubianych wierszy Jana 

Brzechwy, takich ja Samochwała, Leń czy Na straganie. Oprawa twarda 

40 Książki  szt. 3 „Jak tata pokazał mi wszechświat” - Książka o rzeczach małych i wielkich,  

o rzeczach przyziemnych i niemal mistycznych. W prosty i niezwykle 

ujmujący sposób pokazuje przedszkolakowi otaczający go mikro- i 

makrokosmos, a rodzicom podpowiada, że dzieci rozumieją więcej, niż 

dorosłym mogłoby się wydawać. Oprawa twarda 

41 Książki  szt. 3 „Zgaduj z CzuCzu dla dzieci od 3-4 lat” - Pytania mają różny stopień 

trudności. Te które będą zbyt łatwe możemy modyfikować tak, aby podnieść 



 

ich poziom trudności. Przy trudniejszych zagadkach możemy pomagać 

swojemu dziecku. Pamiętajmy jednak, żeby pozwolić maluchowi odnaleźć 

prawidłową odpowiedź samodzielnie, pomagają dziecku ćwiczyć 

spostrzegawczość, logiczne myślenie i poszerzają jego wiedzę. Bawiąc się 

razem z dzieckiem naszymi łamigłówkami rodzic ma niepowtarzalną 

możliwość obserwowania jak się ono uczy i rozwija. Oprawa twarda 

42 Książki  szt. 3 „Poczytaj mi, mamo. Księga pierwsza” - zebrane najpiękniejsze książeczki, 

które przez lata ukazywały się w serii „Poczytaj mi, mamo”.  

W książce są zawarte książeczki m.in.: „Daktyle”, „Noc kota 

Filemona”, „Niebieska dziewczynka” i inne. Oprawa twarda 

43 Książki  szt. 3 „Franklin mówi przepraszam”- seria opowieści o Franklinie. Tym razem 

Franklin przekona się jak ważne są "magiczne" słowa, które powinno znać i 

używać każde grzeczne dziecko 

44 Książki  szt. 3 „Franklin idzie do szkoły”- Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na 

całym świecie z serii powszechnie lubianych książeczek. Tym razem 

Franklin idzie pierwszy raz do szkoły 

45 Książki  szt. 3 „Kubuś Puchatek”- Wzruszające, pełne liryzmu przygody Krzysia i jego 

przyjaciół w Stumilowym Lesie. Obdarzone ludzkimi cechami charakteru 

zwierzątka śmieszą i bawią z jednej strony naiwnością, z drugiej – 

filozoficznym podejściem do życia. Oprawa twarda 

46 Książki  szt. 3 „Stworzenie świata i inne historie. Zabawy dla przedszkolaków” - 

Książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym, która w przystępny i 

atrakcyjny dla nich sposób przybliża najmłodszym historie ze Starego 

Testamentu. Doskonała pomoc dla katechetów pracujących w przedszkolu 

oraz dla rodziców, którzy pragną wprowadzać swoje dzieci w świat Biblii 

47 Książki  szt. 3  „Życie Jezusa. Zabawy dla przedszkolaków” - Książeczka dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, która przybliża im wydarzenia z życia Jezusa. 

Stanowi doskonałą pomoc dla katechetów pracujących w przedszkolu 

48 Książki  szt. 3 „Kościół naszych milusińskich. Propozycje nabożeństw i zabaw dla 

przedszkolaków” - By dzieci chętnie uczęszczały na wszelkie spotkania 

katechetyczne i by chciały przychodzić do kościoła, muszą czuć, że słowo 

Boże jest bliskie ich życiu, że Bóg rozumie ich radości i smutki, zadziwienie 

i pytania, słowa i gesty 



 

49 Książki  szt. 3 „Poznaj Biblię. Boże Narodzenie” - Ta propozycja, oprócz biblijnych 

historii, oferuje dzieciom mnóstwo zajmujących ćwiczeń i zgadywanek, a 

także 100 naklejek, pobudzających dziecięcą wyobraźnię 

50 Książki  szt. 3 „Poznaję Biblię. Wielkanoc” - Ta propozycja, oprócz biblijnych historii, 

oferuje dzieciom mnóstwo zajmujących ćwiczeń i zgadywanek, a także 100 

naklejek, pobudzających dziecięcą wyobraźnię 

51 Książki  szt. 3 „Bajki” – Aleksander Fredro, W kolorowej, pięknie ilustrowanej książeczce 

dla najmłodszych czytelników znajdziemy następujące tytuły bajek 

Aleksandra Fredry: "Paweł i Gaweł", "Małpa w kąpieli", "Osiołkowi w żłoby 

dano" 

52 Książki  szt. 3 „Baśnie do nauki angielskiego” + CD Baśnie do nauki angielskiego to 

klasyczne opowieści w polskiej i angielskiej wersji językowej. Baśnie w 

anglojęzycznej wersji w naturalny sposób zachęcą dzieci do nauki języka 

angielskiego. Gry i zabawy ułatwiają zapamiętywanie nowych słówek. 

Dziecko pozna całe zdania i zwroty w języku angielskim. Możliwość ich 

porównania z tekstem polskim sprawi, że łatwiej je zrozumie i zapamięta. 

W tej książeczce znajdziecie: Brzydkie kaczątko, Calineczka, Jaś i Małgosia, 

Królowa Śniegu, Mała Syrenka. Do książki dołączona jest płyta ze 

wszystkimi tekstami baśni 

53 Książki  szt. 3 „Dzieci świata. Świat w obrazkach” - Jak żyją chłopcy i dziewczynki z 

różnych stron świata? Jak się bawią, uczą i świętują? Dzięki tej książce 

skierowanej do młodszych czytelników dzieci poznają swoich rówieśników z  

ciekawych państw i regionów. Oprawa twarda 

54 Zegar szt. 3 Zegar z magnesami (demonstracyjny) - duży zegar demonstracyjny, 

wyposażony w magnesy dzięki czemu może być umieszczany na tablicy. 

Zsynchronizowane wskazówki. Min.śr. 40 cm. 

55 Zegar edukacyjny szt. 3 Tik tak poznajemy godziny (gra edukacyjna) - gra edukacyjna, która w 

formie zabawy wprowadza dziecko w świat nauki. Stanowi pierwszy krok do 

zapoznania dzieci z pojęciem czasu. Uczy rozpoznawania poszczególnych 

pór dnia. W tej grze dzieci uczą się odczytywać na zegarze czas analogowy i 

cyfrowy. Każdej godzinie przyporządkowana jest odpowiednia scenka z 

życia codziennego dziecka. Puzzle to doskonała forma rozrywki polegająca 

na składaniu dużego obrazka z małych fragmentów o charakterystycznych 



 

kształtach. Rozwijają i kształtują intuicję geometryczną i wyobraźnię 

przestrzenną. Min. 32 elem. (16 zegarów i 16 plansz). Od 3 lat 

56 Zestaw do rytmiki kpl. 3 Np.Torba małego Muzyka. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na 

zamek.  

Zestaw powinien zawierać min: 17 instrumentów np.: 

- tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm  

- podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., 

wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm - kastaniety drewniane, 2 

szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 

cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 

cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok 

mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - 

marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm 

57 Gra domino szt. 3 Domino- min. 28 elem. o min.wym. 7,5 x 3,5 cm, dla 1-4 graczy, od 4 lat  

58 Gra domino szt. 3 Domino symetria- min.32 elem. o min.wym. 7,5 x 10,5 cm, dla 1-4 graczy,od 

4 lat  

 

 

Część VI 

Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w przedszkolu 

 

L.p. Przedmiot Jednostka 

miary 

Ilość Opis 

1 Gaśnice przeciwpożarowe szt. 4 Gaśnica przeciwpożarowa proszkowa 4 kg ABC; dane techniczne: skuteczność 

gaszenia – 21A 113 BC;  

masa środka gaśniczego – 4 kg; 

czas działania - 12 s;  

masa całkowita – 6,8 kg; 

maks. napięcie gaszonego urządzenia – 1000 V; 

całkowita wysokość – 47,2 cm 



 

2 Apteczka z kompletnym wyposażeniem szt. 3 Apteczka z kompletnym wyposażeniem - apteczka metalowa, zamykana na klucz. 

Wymiary 25 x 25 x 12 cm. Wyposażenie apteczki: 

Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. 

Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. 

Plaster 10 x 6 cm 1 szt. 

Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. 

Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. 

Chusta trójkątna 1 szt. 

Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. 

Agrafka 1 szt. 

Rękawice winylowe 2 szt. 

3 oznakowanie ewakuacyjne, 

instrukcje BHP  

kpl. 3 1 kpl. zawiera: Instrukcję udzielania pierwszej pomocy szt. 1, strzałki ewakuacyjne 

szt.3, znak: kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1szt., znak: wyjście 

ewakuacyjne 1.szt. wykonane z materiału fotoluminescencyjnego: płyta 

sztywna PCV lub folia samoprzylepna. 

 

 

Część VII 

Zakup sprzętu ICT 

 

L.p. Przedmiot Jednostka 

miary 

Ilość Opis 

1 Laptop wraz z systemem 

operacyjnym 

szt. 3 Komputer przenośny z systemem operacyjnym o minimalnych parametrach- 

przekątna 17,3 cali. Procesor Intel Pentium 2.40 GHz, 4GB-RAM. Dysk 

twardy 500 GB. System Windows 7 lub Windows 8 

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 

2 Pakiet biurowy (typu MS Office) szt. 3 oprogramowaniem MS OFFICE 2013 Standard, oprogramowanie powinno 

być zainstalowane na komputerze, gotowe do użycia- min.2 lata 

3 Oprogramowanie antywirusowe szt. 3 oprogramowanie antywirusowe które posiada co najmniej Antywirus, 

Antyspyware, Firewall,  Antyspam- minimalna ważnosć 2 lata, 

oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze, gotowe do 



 

użycia 

4 Drukarka szt. 3 Drukarka laserowa - szybkość druku do 29 str./min. Druk dwustronny. 

Rozdzielczość 2400x600 dpi. Pamięć systemu 64 MB. Interfejs USB. 

Ethernet 10/100. Maksymalne obciążenie miesięczne 30 000 stron, drukarka 

powinna zawierać kable umożliwiające użytkowanie (zasilający i 

podłączeniowy do komputera) 

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 

5 Rzutnik wraz z ekranem kpl. 2 1 kpl.zawiera: 

1. Rzutnik multimedialny – projektor DLP o rozdzielczości 1024 x 768 

pikseli, jasności 2700 ANSI lumen, kontraście 13000:1 oraz przekątnej 

ekranu od 1.02 m do 7.62 m. Posiada możliwość korekcji zniekształceń 

Keystone w pionie +/- 40 stopni oraz lampę o mocy 190 W i żywotności 

4500 godzin w trybie normalnym. Dzięki dużej częstotliwości odświeżania 

obrazu (120 Hz), technologia DLP 3D Ready, w połączeniu z komputerem 

wyposażonym w odpowiednią kartę graficzną oraz specjalnymi okularami 

3D, może przekształcić płaską ścianę w przestrzenny ekran. Wyposażony w 

głośnik monofoniczny o mocy 2 W, a także pilot zdalnego sterowania. 

2. Ekran - ekran projekcyjny ścienny ręcznie zwijany w metalowej obudowie 

w kolorze białym. Posiada mechanizm zwijający z napędem sprężynowym. 

Na ekranie znajduje się ramka w kolorze czarnym o szerokości 3cm. Podłoże 

projekcyjne Matt White E. Format 1:1. Wym. 150 x 150cm. 

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 

6 Telewizor szt. 3 Telewizor 42” LCD   

- Przekątna  ekranu – 42 cale 

- Nominalna rozdzielczość – 1920 x 1080 Full HD 

- Tuner DVB-T(Cyfrofy naziemny z obsługą MPEG-4) 

- Głośniki 10W 

- Gniazdo słuchawkowe (ilość) – 1 szt. 

- Gniazdo HDMI (ilość) – 2 szt. 

- Możliwość podłączenia komputera PC 

- Gniazdo SCART(Eurozłącze) (ilość) – 1 szt. 

- Gnazdo USB (ilość) – 1 szt. 

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 



 

7 Odtwarzacz DVD szt. 3 Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R,DVD-RW Odtwarzanie DivX, WMA, 

MPEG4, MP3, JPEG Odtwarzanie plików DivX i XviD z napisami 

Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW Gniazdo SCART(Eurozłącze) 

Wyjście HDMI Wyjście HDTV 3xRCA Cinch Wyjście audio L + R Wyjście 

cyfrowe Coaxial Port USB Czytnik kart pamięci 

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 

8 Radio wraz z odtwarzaczem CD szt. 3 moc wzmacniacza 6 W;  

korektor graficzny (Equalizer); 

tuner radiowy FM AM MW; 

wyświetlacz LCD; odtwarzacz CD i MP3; pilot; port USB; 

czytnik kart pamięci  

polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna- min.2 lata 

9 Aparat fotograficzny szt. 1 Aparat fotograficzny- Matryca CMOS w formacie DX o rozdzielczości 16,2 

mln pikseli, Ruchomy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3 cale z ok. 921 

tys. punktów i szerokim kącie oglądania, Tryb efektów specjalnych: rób 

zdjęcia i nagrywaj filmy z efektami specjalnymi,Funkcja nagrywania filmów 

D-Movie: filmów w rozdzielczości Full HD (1080p), akumulator EN-EL14, 

ładowarka MH-24, pokrywka okularu, gumowa muszla oczna, przewód 

USB, przewód AV, pasek na ramię, osłona na sanki mocujące, osłona 

bagnetu, oprogramowanie, polska instrukcja obsługi, karta gwarancyjna - 

min.2 lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część VIII 

Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych 
 

 

 

1 Odkurzacz szt. 2 odkurzacz z funkcją zbierania wody, moc max. 1800, filtr antyalergiczny 

2 Odkurzacz piorący szt. 1 odkurzacz do prania na mokro i sucho 

Dane techniczne: 

Wydatek powietrza (l/s) 70 

Podciśnienie (mbar/kPa) 210/21 

Przewód zasilający (m) 5 

Maksymalna moc przyłącza (W) 1400 

Moc pompy (W) 40 

Wydajność spryskiwania l/min 1 

Ciśnienie spryskiwania (bar) 1 

Zbiornik (l) 4-4 

Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 77 

Napięcie (V) 220-240 

Częstotliwość (Hz) 50-60 

Wyposażenie standardowe: 

Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem, 2 m, 35 mm 

2x rura 0.5 m, 35 mm 

Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych 

Ssawka szczelinowa 

Płaski filtr falisty 

1x papierowa torebka filtracyjna 

Wyposażenie dodatkowe: 

Ssawka do tapicerki 

 


