
 

1 

Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

    Załącznik nr 3c do siwz 

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

( pieczęć wykonawcy) 

KALKULACJA CENOWA dla części III 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

 

„Doposażenie przestrzeni szatni, przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej, wypoczynkowej i stołówki ramach projektu „Zwiększenie liczby i 

dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”,  

w podziale na trzy części” 

 

 

składam(y) niniejszą Kalkulację cenową dla części III – Żłobek nr 7 adres dostawy ul. Podhalańska 1-3, 70-001 Szczecin: 
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Lp. 
 

Opis przedmiotu zamówienia Rysunek poglądowy  
Żł. Nr 7 

Część III 
Ilość 

Cena 
jedn. 

Wartość 

ogółem 
brutto 

1.  Poszewka na kołdrę  
 
wykonana z bawełny, zapięcie kopertowe, 
dziecięcy motyw, pastelowy kolor, wym. 70 x 
120 cm 
(2 zmiany, każda zmiana w innym kolorze) 
 

Niebieska:   (47 szt) 
Żółta: (55 szt) 
Zielona:  (38 szt) 

 

64   

2.  Poszewka na poduszkę 
 
wykonana z bawełny, zapięcie kopertowe, 
dziecięcy motyw, pastelowy kolor (do 
kompletu z poszewką na kołderkę),  wym. 35 
x 50 cm 
(2 zmiany, każda w innym kolorze, 
pasującym do kołderek)  
Niebieska:   (47 szt) 
Żólta:   (55 szt) 
Zielona:   (38 szt) 
 

 

64   

3.  Ręczniki dla dzieci 
 
Wykonane z miękkiej, chłonnej bawełny, 
komplet w jednym kolorze, wym.. 30 x 50 cm,  
 
 
 

 

69   
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4.  Worki na ubrania dla dzieci  
 
Wykonane z kolorowej tkaniny, z tunelem na 
sznurek, wym. 25 x 30 cm 

 32   

5.  Znaczki identyfikacyjne  
 
(na szafki, leżaczki, do sypialni) 
Zestaw 25 naklejek do oznakowania miejsca 
w szatni, szufladzie itp., wym. naklejki 5 x 5,5 
cm 
 

 

12  
zest. 

  

6.  Wózek kelnerski 

Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, z 
półkami ze stali chromowanej, wyposażony 
w 4 skrętne koła i 2 hamulce. • wym. półek 
ok. 83 x 51 cm • wym. wózka ok. 90 x 59 x 93 
cm • maksymalne obciążenie 75 kg 

 

1   
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7.  Wózek kelnerski (cateringowy) 

Wykonany ze stali nierdzewnej , z 3 
pojemnikami z przykryciem i półką 

 

1   

8.  Łyżki  dla dzieci 

wykonane ze stali 410,   
• dł. 16,2 cm  

(KOMPLET 6 SZT) 

 6 
Kompl. 36 

szt 

.  

9.  Kubek  

Wykonany  ze szkła hartowanego (białego), 
które poddawane jest specyficznej obróbce 
termalnej w celu zagwarantowania lepszej 
jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia. odpowiedni do mycia w zmywarce 
oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. 
Wytrzymujący różnice temperatur do 135 
stopni , poj. 220 ml     (komplet 6 szt) 

 11 kompl. 
66 szt 

  

10.  Talerz głęboki / salaterka 

wykonana ze szkła hartowanego białego, 
które poddawane jest specyficznej obróbce 
termalnej w celu zagwarantowania lepszej 
jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia.  odpowiedni do mycia w 
zmywarce oraz stosowania w kuchence 

 

 

64   
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mikrofalowej. Wytrzymujący różnice 
temperatur do 135 stopni.,  śr. 16 cm 

11.  Salaterka  

wykonana ze szkła hartowanego białego, 
które poddawane jest specyficznej obróbce 
termalnej w celu zagwarantowania lepszej 
jakości i wytrzymałości na wstrząsy i 
uderzenia. odpowiedni do mycia w zmywarce 
oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. 
Wytrzymujący różnice temperatur do 135 

stopni.,  śr. 13,2 cm , wys. 7,2 cm 

 

32   

12.  Talerz płaski 

Wykonana  z białego szkła hartowanego. 
Szkło hartowane poddawane jest 
specyficznej obróbce termalnej w celu 
zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. 
odpowiedni do mycia w zmywarce oraz 
stosowania w kuchence mikrofalowej. 
Wytrzymujący różnice temperatur do 135 
stopni. , śr. 19,5 cm 

 

 

64   

13.  Talerz głęboki 

Zastawa stołowa wykonana z białego szkła 
hartowanego. Szkło hartowane poddawane 
jest specyficznej obróbce termalnej w celu 
zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. 
odpowiedni do mycia w zmywarce oraz 
stosowania w kuchence mikrofalowej. 
Wytrzymujący różnice temperatur do 135 
stopni.  

 32   



 

6 

Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

• śr. 21,5 cm 

14.  Gruszka rehabilitacyjna 

Miękka i wygodna gruszka wypełniona 
granulatem, dopasowuje się kształtem do 
osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV 
bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w 
czystości, waga: ok.1,8 kg • ok. śr. 40 cm, wys. 
60 cm, różne kolory 

 
 

12   

15.  Poduszki / siedziska 

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, 
łatwej do utrzymania w czystości, 
wypełnione gąbką. ok. śr. 35 cm,  wys. 3 cm 

(komplet 20 szt) 

 
 

1 kompl 
20 szt 

  

16.  Akcesoria do kącika kuchennego 

Zestaw dla 4 osób. • 4 widelce • 4 noże • 4 
łyżki • 4 kubeczki • 4 talerze • rondel z 
przykrywką • dł. elem. do 15 cm 

Wykonane z tworzywa sztucznego. 
Posiadają wszelkie atesty higieniczne i 
bezpieczeństwa. 

 

 

 

4   
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17.  Akcesoria do kącika kuchennego 

Zestaw dla 4 osób. • 4 filiżanki z 
podstawkami • 4 łyżeczki • kubek do 
śmietanki • cukierniczka • dzbanuszek do 
herbaty • wys. elem. do 12 cm 

Wykonane z tworzywa sztucznego. 
Posiadają wszelkie atesty higieniczne i 
bezpieczeństwa. 

 

 

 

4   

18.  Akcesoria do kącika kuchennego 

Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na 
uderzenia, bardzo realistyczne pod 
względem kształtu i koloru. Idealnie nadają 
się dla dzieci np. do zabawy w sklep lub 
dom. Dzieci uczą się liczyć i nazywać 
poszczególne artykuły. • 48 szt. • dł. od 8 
do 11,5 cm 

Wykonane z tworzywa sztucznego. 
Posiadają wszelkie atesty higieniczne i 
bezpieczeństwa. 

 

 

 

5   
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19.  ZWIERZĄTKA 

 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • 
wym. ok. 9 x 3 x 12 cm – Wykonane z 
tworzywa sztucznego. Posiadają wszelkie 
atesty higieniczne i bezpieczeństwa. 

 

 

5   

20.  WORECZKI WYPEŁNIONE GROCHEM 

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami 
grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez 
zabawę, usprawniają koordynację 
ruchową. • wym. 12 x 12 cm • 100 g • 4 
szt. 

 

 

5   

21.  CHUSTKI 

Zwiewna i wytrzymała chusta. • wym. 40 x 
40 cm • 1 szt. • 100% nylonu • różne 
kolory, sprzedawane losowo 

 
 

64   

22.  Nawilżacz powietrza  

Powierzchnia nawilżania – co najmniej 25 
m2. Wydajność parowania – nie mniej niż 
200 ml na godzinę. Dodatkowe funkcje: 
jonizacja, aromaterapia. 

Gwarancja – 24 miesiące 

 1   
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23.  Kula  

-obracająca się pod sufitem i oświetlona 
strumieniem światła daje wrażenie 
ogromnej przestrzeni. Efekt poruszania się 
światła mobilizuje dzieci do aktywności 
wzrokowej. W terapii wykorzystywana jest 
do rozwijania percepcji wzrokowej. Zestaw 
zawiera: • lustrzaną kulę o śr. 20 cm z 
silnikiem • reflektor punktowy PAR 36 z 
żarówką • kolorowy filtr 

 

 1   

24.  Sensoryczne kule srebrne 

Lustrzane kule są wykonane z wytrzymałej 
stali nierdzewnej. W czasie zabaw 
sensorycznych dzieci mogą się w nich 
przeglądać, toczyć je po podłodze, 
obserwować odbijające się w nich światło. 
Odbicie daje efekt rybiego oka. • 4 kule o 
śr. 6 cm, 8 cm, 10 cm i 15 cm 

 1   

25.  Dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego 
rodzaju motywami, które zachęcą dzieci do 
zabawy, obserwacji i doświadczania 
dotykiem. Elementy przytwierdzone do 
ściany, oprócz walorów estetycznych, 
stanowią kącik zabawy. Dzięki 
manipulowaniu sznureczkami i 
rozpoznawaniu faktur dotykiem dzieci 
rozwijają sprawność rąk i zmysł dotyku.  

2   
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Dostarczane z elementami mocującymi do 
ściany.  
• wym. ok.  35 x 35 cm 
 
 

26.  Kolorowe pojazdy 

Zabawki z miękkiego i elastycznego 
tworzywa sztucznego, które pozostaje takie 
samo bez względu na pogodę i klimat. Są 
solidnie wykonane, mają zaokrąglone 
krawędzie i gumowe opony, dzięki czemu 
są ciche. Można je myć w zmywarce.  
• 36 szt.  
• 5 wzorów, różne kolory, sprzedawane 
losowo  
• dł. 7 cm 
• od 12 miesięcy 

 1   

27.  Zestaw do zabaw w piasku. • wiaderko o 
wym. 18 x 28 cm • łopatka o wym. 31 x 9,5 
cm 

 30   

28.  Piasek kinetyczny jest doskonałym 
materiałem do modelowania, pozwala na 
stworzenie piaskownicy w sali 
przedszkolnej lub w domu. Jest bardzo 
miękki, nie wysycha, jego ogromną zaletą 
jest to, że nie brudzi rąk. Nie należy 
mieszać go z wodą. Zabawa z piaskiem, 
która przypomina lepienie z plasteliny, ma 
także właściwości terapeutyczne i 

 5   
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wyciszające. W poręcznym wiaderku. • 5 kg 

29.  Zabawki sensoryczne 

Bawełniany woreczek w którym  znajdują się 
figurki o różnych kształtach.  

Wielkość figurek: ok.  7-12 cm. 
Zawartość: ok. 12 figurek. 
 

 

 

1   

30.  Mata terapeutyczna  

skonstruowana w wyniku połączenia pięciu 
kolorowych pasów o wymiarach 1500 x 300 
mm. Zostały one połączone za pomocą 
funkcjonalnych rzepów. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, mamy możliwość dowolnych 
zmian w obrębie łączenia kolorowych pasów, 
przez co mata może zmieniać swój wygląd. 
Zestaw zawiera także 25 kolorowych, 
miękkich klocków o wymiarach 150 x 150 x 
150 mm. 

 

 

 

1   
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31.  Chusta animacyjna 

Średnica – 3,5 m, uchwyty – przynajmniej 8 
szt. Na środku chusty otwór (może być z 
siateczką) 

 

 

1   

32.  Miękkie lalki  

pokryte pluszowym materiałem, częściowo 
wypełnione grochem (pupa). Można 
zdejmować z nich ubranka. • różne kolory, • 
dł. 40 cm 
 

 

 
 

15   

33.  Miękkie lalki  

do przytulania. • różne kolory włosów i 
ubranek,  
• dł. 61 cm – 64 cm 

 

 
 
 

15   

34.  Lalka gumowa  

dł. ok. 41 cm, bez ubranka, (obojga płci) 

 

 

15   

35.  Komplet pacynek z torbą – 

Torba jest wyposażona w uchwyt, ekspres 
umożliwiający całkowite otwarcie i 

  
 
 

1   
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rozłożenie torby, a także taśmy ułatwiające 
trzymanie pacynek na swoim miejscu. Dzięki 
temu można przymocować w sali otwartą 
torbę, a pacynki pozostawione na widoku 
będą zachęcały dzieci do częstej zabawy.  

• 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm  

• wym. zamkniętej torby ok. 63 x 48 cm • 
wym. otwartej torby ok.  63 x 96 cm 

 

                        

36.  Klocki typu duplo 
Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże 
elementy pozwalają na szybkie 
konstruowanie.  
- wym. od ok. 4 cm do ok.12 cm  
-  95 elementów 
- różne wzory i kolory 

 
 

 6   

37.  Klocki płatki śniegu 
 
Łatwy sposób łączenia umożliwia stworzenie 
wielu ciekawych konstrukcji. 
 -  90 szt. w opakowaniu 
-  różne kolory 
-  śr. ok. 6 cm 
 
 

 5   

38.  Klocki jeżyki 
 
Klocki z tworzywa sztucznego, które łatwo 
łączą się ze sobą.  
-  wym. od ok. 4 cm do 8 cm  
-  180 elem. W opakowaniu 
-różne kolory i kształty 

 
 
 
 

5   
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39.  Klocki wafle 
 
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy 
sposób łączą się ze sobą lub mogą być 
łączone z podstawą. Dają możliwość 
tworzenia niezliczonych konstrukcji. 
Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, 
co pozwala łączyć zestawy ze sobą 
zwiększając możliwości zabawy.  
-  wym. klocka 10 x 10 x 1 cm  
-  170 klocków konstrukcyjnych - 
standardowych  
-  w kartonie o wym. 47 x 31 x 37,5 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.  Klocki drewniane 
 
Zestaw kolorowych, wykonanych z 
naturalnego drewna klocków. W skład 
zestawu wchodzi 50 klocków o różnych 
kształtach.  
-  wym. od 3 x3 x3 cm do  9x 3x 3 cm 
- różne kolory i kształty 
 

 
 

5   

41.  Klocki sensoryczne 
 
-  4 trójkąty o wym. 14 x 3,5 x 12 cm  
-  4 półkoła o wym. 14 x 3,5 x 7 cm  
-  4 kwadraty o wym. 7 x 3,5 x 7 cm  
-  4 prostokąty o wym. 14 x 3,5 x 7 cm  
- różne kolory i kształty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5   
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42.  Zestaw do kreatywnej zabawy  
 
doskonalący sprawność manualną 
najmłodszych. Dzieci mogą swobodnie łączyć 
ze sobą poszczególne elementy zestawu bądź 
ubarwiać pojedyncze elementy przez 
przewlekanie i przeplatanie kolorowych 
sznurowadeł. 
 
Pomoc rozwija precyzję ruchu nadgarstka i 
palców. Podczas przewlekania sznureczka, 
rozwija się dziecięca wyobraźnia, dzieci uczą 
się koncentracji oraz logicznego myślenia. 
Przewlekanka świetnie kształtuje 
kreatywność i zdolność manipulacji 
wspierając rozwój wrażliwości palców. 
 
Zestaw składa się z 23 elementów i 5 
sznurowadeł. 
 

 

10   

43.   
Drewniane puzzle, 
 
 ubieranka z rodzinką misiów, które mogą 
być przebierane w różne ubranka 
odpowiednie do pory roku, jak również mogą 
zmieniać swój wyraz twarzy w zależności od 
nastroju. 
 
Drewniana ubieranka rozwija zdolności 
manualne oraz wyobraźnię przestrzenną 
dziecka. Uczy również rozpoznawania 
zmieniających się pór roku, dobierania 
odpowiednich do nich ubranek oraz 
rozpoznawania emocji związanych z 
wyrazem twarzy misiów - radość, smutek itp. 
Układanka składa się z takich elementów 
takich jak: 

 

10   
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- główki misiów 
- bluzki 
- spodenki/spódniczki 
 
Wszystkie elementy umieszczone są w 
drewnianej skrzyneczce, co ułatwia 
utrzymanie zabawki w porządku po 
skończonej zabawie. Skrzyneczka ma 
również funkcję formy na której układamy 
odpowiednie elementy. 
Materiał: naturalne drewno 
Wymiary: 33 x 14 x 4 cm 

44.  Pacynka na palce 
 
Pacynka, przypominająca parę oczu,  dzięki 
elastycznemu połączeniu, nie spada z palców.  
 
Wielkość: 6,5 cm 

 

 
 

 
 

20   
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45.  Piłka rehabilitacyjna 
 
Maksymalne obciążenie 150 kg. 
Wym.: śr. 40 cm. 

 

5   

46.  Piłka średnia 
Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. 
Poprzez liczne wypustki doskonale 
stymulują mięśnie, pobudzają strefy 
refleksogenne oraz poprawiają krążenie 
krwi. Miękkie i delikatne w dotyku, łatwe 
do uchwycenia. • 1 szt. 
• śr. 20 cm (różne kolory) 

 

15   

47.  Pierwsze klocki malucha (sorter) 
 

Dziecko ćwiczy koordynację wzrokowo-
manualną, pokonując kolejne poziomy 
trudności. 10 klocków o różnych kształtach 
zachęci malucha do zabawy. Klocki można 
wykładać do pojemnika przez odpowiednie 
otwory, a sukces sprawi dziecku ogromną 
radość. 
 -  wym. 14 x 14 x 21 cm  
- różne kolory i kształty 
 
 
 

 
 
 
 

     12   
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48.  Bum bum rurki 

 
Jest to rozbudowany set, który zawiera: 
-zestaw diatoniczny 
-kieszeń Xylotote 
-zatyczkę Octavator (1szt.), 
-pałeczki Whackers (1 para) 
-książeczkę z piosenkami 
 

 

1   

49.  Zestaw mis tybetańskich 
 
Zestaw mis terapeutycznych składający 
się z: 
- misy uniwersalnej/stawowej 
- misy małej sercowej 
- misy małej miednicznej 
Zestaw często wykorzystywany do 
masażu dźwiękowego dzieci. 
Misy terapeutyczne poddawane są 
rygorystycznym testom jakościowym. 
Wykonane są tradycyjnie ze stopu 12 
metali. 
  

 

 

1   

50.  Zestaw instrumentów muzycznych w szafce 

Wygodny, ruchomy stolik wykonany z 
drewna, z 3 szufladami i dolną półką do 
przechowywania 57 instrumentów dla 30 i 
więcej dzieci. • wym. ok. 53 x 26 x 68 cm • 
w skład zestawu wchodzą m. in.:  podwójna 

 

1   
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tarka guiro z pałeczkami,  pojedyncza tarka 
guiro z pałeczkami,  trójkąty, talerze, 
kastaniety drewniane z rączką, bębenek, 
tamburyn z membraną, małe talerze, 
grzybek , plastikowe pałeczki, 10 szt., jingle 
stick pojedynczy, podwójny, dzwonki 
diatoniczne, pałeczka z dzwonkami, rączka 
z 5 dzwoneczkami, dzwonki, talerz ze 
stojakiem 

51.  Nakładanki  

-wykonane są z drewnianych, 
lakierowanych elementów, w różnych 
kolorach i kształtach. Zadaniem dziecka jest 
dopasowanie kształtu trzpienia i otworu w 
klocku. Pomoc rozwija koncentrację, uczy 
rozpoznawania kolorów i kształtów, ćwiczy 
motorykę rąk.\n• 15 elem. • wym. 30 x 11 
cm 

 

 

10   

52.  Drewniana nakładanka z kolorowymi 
elementami sprawi, że dziecko podczas 
zabawy uczyć się będzie również logicznego 
myślenia.  

• wym. 18 x 6 x 17 cm 

 

 

10   
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53.  Poducha PSZCZOŁA 

Miękkie poduchy z bawełnianym 
pokrowcem, spełniają funkcję dekoracyjną, 
rozwijają wyobraźnię dziecka oraz stanowią 
podparcie dla ciała. 

- wym. 78 x 82 cm 

 

 

3   

54.  Fotel wiszący/sakwa 

W tym wiszącym fotelu dzieci znajdą 
spokój i poczucie bezpieczeństwa 
zachęcające do zabawy i marzeń. Ma on 
formę kropli oraz dużą i przytulną poduszką 
do siedzenia. Wykonany jest z 
wysokogatunkowej czystej bawełny, a 
wkład do poduszki z poliestru. • wym. ok.  
70 x 150 cm • maksymalne obciążenie 80 
kg – zielona i niebieska 

 

 

2   

55.  Zestaw do mocowania wiszącego fotela 

Niezbędne akcesoria do zamocowania 
hamaka. Do wyboru zestawy pozwalające 
zawiesić hamak między drzewami lub 
przymocować do ściany, belki albo do 
sufitu w pozycji "fotelika". 

 

 2   
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56.  Klocki magnetyczne 

Bezpieczne i trwałe klocki magnetyczna, 
stworzone w taki sposób, by rozwijały  
wyobraźnię oraz zdolności manualne, 
logiczne i społeczne dziecka,  tworzą różne 
kształty oraz dwu- i trójwymiarowe 
struktury, 

Klocki są bardzo lekkie, nie mają ostrych 
krawędzi i nie emitują hałasu. Klocki 
wykonane są z pianki o podwyższonej 
gęstości (30 kg/m3), pokrytej kolorową, 
łatwozmywalną tkaniną. Środek każdego 
klocka zawiera magnesy neodymowe o 10 
letniej gwarancji  

• wym. klocka: 12 x 12 x 12 cm • 2 kształty 
(sześciany i połówki sześcianów – 
graniastosłupy trójkątne) . • 100 szt. (70 
sześcianów i 30 połówek sześcianów). 

Kolor szaro – niebieski i niebiesko - zielony 

 

 

2   

57.  Program do nauki j. angielskiego dla 
małych dzieci - 

Uniwersalne programy do nauki języka 
angielskiego dla żłobków i przedszkoli. W 
wersjach standard i domowych mogą z nich 
korzystać nawet osoby nie znające języka 
angielskiego. Zapewniają codzienny 
kontakt z językiem w domu i w placówce. 
Dzieci uczą się naturalnie poprzez 
kontekstowe zabawy, które sprawiają, że 

 

32   
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nauka jest przyjemna i efektywna.  
Oparte na autorskiej metodzie Claire Selby 
. Zgodność z podstawą programową MEN i 
metodami wychowania w dwujęzyczności  
Honorowy patronat Ośrodka Rozwoju 
Edukacji (2016)  
Zestaw domowy Baby Beetles jest 
integralną częścią Uniwersalnego kursu dla 
żłobków i przedszkoli na poziomie 
początkowym. Zawiera płyty DVD i CD, 
dzięki którym dzieci mogą oglądać 
animacje, słuchać piosenek i uczyć się 
języka podczas codziennej zabawy w domu 
z udziałem szczęśliwych, barwnych postaci 
z filmu. Dodana do zestawu książeczka do 
kolorowania z postaciami żuczków Baby 
Beetles pomoże dzieciom zapamiętać 
angielskie słowa i zwroty używane przez 
bohaterów filmu.  
Zawartość zestawu:  
• Płyty DVD z historyjkami (40 filmów na 4 
płytach)  
• Płyty CD z piosenkami (40 piosenek na 4 
płytach)  
• Książeczki z obrazkami i wskazówkami dla 
rodziców (4 szt.)  
• Książeczka do kolorowania  
• Plakat do pokoju dziecka  
• Karta kontaktu z językiem w domu 
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58.  Pluszowe maskotki tematycznie  związane z 
nauką angielskiego poprzez Uniwersalny 
Kurs dla Żłobków i Przedszkoli 

 4 szt. • wym. ok. 26 x 40 cm 

 
 

1   

59.  Pacynki Baby Beetles umożliwiają 
przeniesienie wszystkich czterech 
ulubionych postaci z ekranu do realnego 
życia. Stanowią obowiązkowy element dla 
znających angielski nauczycieli, którzy 
wykorzystują Uniwersalny Kurs dla 
Żłobków i Przedszkoli . 
• 4 szt. • wym. ok.  26 x 40 cm 

 

 

1   

60.  Naklejki do kącika  

• wys. postaci 90 cm • szer. od 47 do 68 cm 
•  

 

 

 

1   

61.  Płytki sensoryczne 

Płytki wykonane z tworzywa sztucznego, z 
wkładami olejowymi wewnątrz. Na 
antypoślizgowej gumie. • 4 szt. • wym.ok. 
30 x 30 cm 

 3   
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62.  Miękkie kostki kontrastowe (biało – czarne)  

Wykonane z pianki obszytej tkaniną (85% 
bawełna, 15% poliester). Każda kostka ma 
3 czerwone pola i 3 pola w czarno-biały 
wzór (inny na każdej kostce). • wym. ok. 15 
x 15 x 15 cm. 

 1   

63.  Świecący sześcian 

Lampa w kształcie sześcianu o boku ok. 15 
cm, wykonanego z tworzywa sztucznego, 
nie przewodzącego ciepła (nie nagrzewa 
się). Możliwość zmiany koloru i natężenia 
światła (kilka kolorów) Wbudowany głośnik 
Bluetooth  pozwala na emitowanie 
dźwięków. Lampa sterowana pilotem. 
Urządzenie zasilane kablem (przynajmniej 
1,5 m) . Możliwość działania lampy bez 
podłączenia do prądu. 

 

 1   

64.  Kosz na pieluchy 

Ekonomiczny, łatwy w użyciu kosz na 
pieluchy. Wyposażony w duży, wygodny 
otwór o średnicy 13,5 cm.  
Przybliżone wymiary 35 x 45 x 90 cm • poj. 
120 l:  (ok. 75 pieluch) 

 1   

65.  Nocnik  

• wym. ok. 30 x 25 x 22 cm 

 15   
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Różne kolory 

66.  Drabina  
 
Lekka, aluminiowa, 5-stopniowa   
 

 

1   

67.  Wieszak szatniowy  
Wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 
mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły 
pierścień umożliwiający przechowywanie 
parasoli.  
• śr. ok. 60 cm  
• wys. ok. 185 cm 

 1   

68.  
 
 
 
 

Kosz  
Prostokątny z pokrywą otwieraną na boki.  
 • wym. ok. 24 x 39 x 50 cm  
• poj. 25 l  
• 4 warianty kolorystyczne (antracyt, szary 
z zieloną pokrywką, szary z niebieską 
pokrywką, szary z żółtą pokrywką), 
Kosz na śmieci z uchylną pokrywką 
Wysokość max. 50 cm 

 7   

69.  Metalowy wieszak z drewnianą końcówką i 
kolorowym drewnianym zwierzątkiem  
wym. od 10 x 8,2 x 4,5 cm do 12 x 9,7 x 4,5 
cm. 

 3   
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(3 sztuki z motywem biedronki i 3 sztuki z 
motywem pszczółki) 

70.  Książeczki dla dzieci od 0-3 lat  
Zestaw przynajmniej 30 książeczek dla 
dzieci od 0 do 3 lat. Część książeczek 
powinna mieć sztywne kartki, duże obrazki, 
mało treści (lub bez tekstu), pozostałe z 
zestawu mogą być baśniami, opowiastkami 
(do czytania dzieciom przez opiekuna) 
 

 1 zestaw   

71.  Płyty cd z nagraniami dla dzieci (piosenki, 
słuchowiska)  
Zestaw przynajmniej 15 płyt – 5 sztuk to 
bajki w formie słuchowisk , 5 sztuk z 
piosenkami dla małych dzieci w wieku 
żłobkowo- przedszkolnym, 5  sztuk z 
odgłosami przyrody, muzyką relaksacyjną 

 1 zestaw   

RAZEM  

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 

wykonawców) 

 


