
 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego                                            
Nr GGiOŚ.7313.4.2011 z dnia 22.02.2011 r. 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Lp. Nazwa produktu Specyfikacja produktu 

Ilość 
sztuk, 

kpl 

Cena 
jedn. 

Cena 
netto 

Stawka 
VAT% 

Cena 
brutto 

1 
Makatka-kalendarz  i 
pogoda (j. angielski) 

Wym.78x114cm,winylowa.posiada 
przezroczyste kieszonki, nadrukowane 
sekcje oraz 3 duże kieszenie. Dołączone 
kartoniki z nazwami miesięcy i dni tygodnia, 
z numerami dni i lat, obrazki symbolizujące  
wydarzenia i uroczystości. 

1     

2 
Kostki- tematy do 
wypowiedzi (j. 
angielski) 

Kolekcja kostek z miękkiej i trwałej pianki, 
wym. 4,2cm 

1     

3 
Kostki- tematy do 
konwersacji (j. 
angielski) 

Kolekcja kostek z miękkiej i trwałej pianki, 
wym. 4,2cm 

1     

4 
Kompletny zestaw 
ESL(j. angielski) 

20 dwustronnych ilustrowanych kart 
tematycznych, 21 kart z dialogami i 
ćwiczeniami, wym.43x28cm, książka 
metodyczna dla nauczyciela, 233 klocki 
Reading Rods, 4 podstawki do ćwiczeń 

1     

5 

Rodziny wyrazów-
grupowy zestaw z 
klockami Reading 
Rods 

90 klocków Reading Rods w pudełku , 24 
dwustronne karty aktywności, 48 –
stronicowa ksiazka metodyczna z ponad 
100 kartonikami do demonstracji, 4 
podstawki do ćwiczeń 

1     

6 
Tworzymy 
kreatywne historie 

Spiralna podstawa zawiera 4 rzędy 
kartoników, które składają się na elementy 
opowiadania (60 kartoników, wym. 
podstawy 39x12,7) 

1     

7 
Puzzle angielskie 
„Read and Look) 1-
2,3-4,5-6,7-8,9-10 

Zestaw sklada się z 2 układanek 
wym.18,3x28,5cm 

5     



8 
Euro Plus + WOW(j. 
angielski) 

Interaktywny kurs do nauki języka 
angielskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat 

1     

9 Domino (j. angielski) 
28 kartoników(7 czasowników i 21 nazw 
zwierzat) 

1     

10 bingo(j. angielski) 
28 kartoników z trzech grup tematycznych: 
owoce, warzywa i zwierzęta 

1     

11 
memogra(j. 
angielski)  

62 kartoniki(31 wyrazów z grup: jedzenie, 
zwierzęta , świat wokół nas) 

1     

12 
Piosenki dla dzieci 
(sing a song 1, 2, 
Sing a song junior) 

książki z płytą CD 
3     

13 

Multimedialne gry 
językowe. 
RachCiach(j. 
angielski) 

61 interaktywnych gier językowych. 
Program zawiera 1000 haseł z ilustracjami i 
nagraniami wymowy. 

1      

14 
Logopedia  
eduSensus 

Pakiet podstawowy zawierający 5 
programów logopedycznych: szereg 
ciszach, szereg szumiący, różnicowanie 
szeregów. Głoska ”r”. Aplikacja logopedy i 
mikrofon gratis 

1     

15 Piórka kolorowe Naturalne piórka w kilku kolorach 1     

16 Księga zagadek Wyd. Impuls -408 str. 1     

17 
Karty Logopedyczny 
Piotruś pakiet 1 

Pakiet 8 talii kart wym. 5,3x8,5, głoski 
sz,ż/rz, cz, dż, s,z,c, dz 

1     

 
Karty Logopedyczny 
Piotruś pakiet 2 

Pakiet 8 talii kart wym. 5,3x8,5, głoski ś, ż, 
dź,l, l-r, r, t-r 

1     

18 Muzykalne jajka 
Minimarakasy w kształcie jajek 4szt. o 
wys.6cm 

1     

19 topek 
Przyrząd do zabaw koordynacyjnych, śr.80 
cm, gł. 45cm 

1     

20 
Dzwonki na rękę lub 
nogę 

Dł. po rozłożeniu 26 cm, śr. dzwonka 2cm 
1      

21 Marakas tamburyn Instrument perkusyjny 1     

22 
Muzykalne jajka - 
marakasy 

Instrument perkusyjny 
1     

23 Kastaniety z rączką Instrument perkusyjny 2     

24 

Pałeczka z 
dzwonkami z 
kolorowym 
uchwytem 

Instrument perkusyjny 

1     



25 Tulipan akustyczny Instrument perkusyjny 1     

26 Tarka guiro Instrument perkusyjny 1     

27 Kolorowy metalofon Instrument perkusyjny 1     

28 Bębenek Instrument perkusyjny 1     

29 
Pałeczki drewniane 
do bębenka 

Instrument perkusyjny 
2     

30 Drewniany ksylofon Wym. 33x22x 4 cm 1     

31 
Klepsydra duża 5 
min. 

Wym.14,5x8cm 
1     

32 
Zabawne woreczki 
żabki 

6 woreczków w 6 kolorach 13x11x5cm 
1     

33 
Teatrzyk ze 
stelarzem 

Wym.168,5 x 87 cm 
1     

34 Pacynki  
Królewna, wróżka, smok, rycerz 

4 szt. 25,4 cm 

1     

35 Pacynki 
Król, królowa, królewna, dziadek, królewicz, 
klaun, babcia, gapcio ok.30 cm 

8     

36 
Chusty cyrkowe 
neonowe 

Wym.65x65cm, 3szt. w 3 kolorach 
3     

37 
Wstęgi 
gimnastyczne 

Zestaw wstęg do ćwiczeń wzmacniających 
wszystkie mięśnie ciała; dł. 2 m, 6szt. 

1     

38 Kamienie rzeczne 

Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo 
stopnie z tworzywa, imitujące kamienie., 
zabezpieczone  gumowymi podkładkami 
antypoślizgowymi. Ćwiczą koordynację 
ruchową. Zestaw zawiera 3 duże kamienie 
36x36x36cm, wys.. 8,5 oraz 3 małe 
25x25x25cm,wys. 4,5 

1     

39 Asystent nauczyciela 

Małe pudełeczko umożliwiające 
nagrywanie 30 sek. Sekwencji.Również 
dziecko może nagrywac swoje słowa lub 
zdania. Zabawa z pudełkiem dodaje dziecku 
śmiałości, pozwala na prace we własnym 
tempie. Wym. 8,5x8,5x2,5 , wymagane 3 
baterie AAA 

1     

40 Farby w sztyfcie 
Zestaw 5 kolorów umieszczonych w 
poprawie z tworzywa 5x 50 ml 

1     

41 
Wałki dekoracyjne- 
morze 

Motywy: ryby, woda, rośliny żyjące  w 
wodzie, rak, wieloryb, wym.15cm, 5 szt. 

1     



42 
Wałki dekoracyjne- 
wieś 

Motywy: drzewa, chmurki, płotek, 
zwierzęta. Wym. 15cm, 5szt. 

1     

43 Wałki z fakturą Szer.2,5cm, 3 szt. 1     

44 Podstawka na farbę 
Pojemnik do pobierania farb za pomocą 
wałków wym. 38,5x23x4cm 

1     

45 
Zestawy szablonów 
(ogród, zabawki,) 

Wym.15x15cm 
2     

46 
Stemple (las, 
zagroda, pogoda) 

Wym. 5x4cm 
3     

47 Candy 
 Gra ;41 drewnianych cukierków, okrągła 
plansza śr. 45 cm, 3 kostki 

1     

48 Ringo sensoryczne 

Dzięki dodatkowym kolcom oddziałuje na 
receptory, świetnie nadaje się do masażu. 
Wykonane jest z doskonałej jakości gumy. 
Sr.17 cm. Cztery kolory. 

4 1    

49 Karty motywacyjne Kpl 36 małych kart 2     

50 Duży kpl naklejek Arkusz 810 sztuk 2     

51 Poduszki do tuszu 
Poduszki nasączone kolorowym tuszem –
zielona, niebieska, czerwona, żółta 

4     

52 Stemple oceny 12 szt.wym.5x4cm 2     

53 
Magnesy- duży 
zestaw 2 

60 szt., śr. 3,5mm 
2     

54 Mozaika na siatce 
Zestaw kolorowych groszków ok.1560 
sztuk, 10 kwadratowych i 10 sześciokątnych 
kratek 

1     

55 Wyszywanki bez igły 
Wykonane z grubego, pokrytego 
kolorowym rysunkiem kartonu. 6 obrazków 
13,3x13,3cm, 10 sznureczków o dł.75 cm 

1     

56 

Program nauki 
komunikacji dla 
dzieci ze 
specyficznymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

144str., format 16x23,5cm 

1     

57 
Przewlekanka -
zwierzątka 

8 zwierzątek z tworzywa w 4 kolorach, 
wys.12,5cm, 9 sznurków dł. 50 cm w 3 
kolorach 

1     

58 
Podkłady do 
wyszywania 

Białe drewniane płytki z dziurkami 
ułatwiającymi przewlekanie. W zestawie 
również gotowe wzory na czytelnych 
kartach. 10 szt. o wym. 17,5x17,5cm, 10 

1     



kart, 40 sznureczków 

59 
Klocki w kształcie 
ludzików-super 
akrobaci 

170 elementów (ludziki, obręcze, 2 
przyssawki), wym. ludzików 3x7cm  

1     

60 
Mozaika logiczna –
forma(gwiazda) 

Elementy w kształcie trójkąta 
równobocznego. Efektem końcowym jest 
regularny kształt – gwiazda, wiatrak. 
Elementy o boku 8,5cm. 

1     

61 Gra zręcznościowa 1 
Wykonana z plastiku; na podstawie 
osadzone kosze; rzut do kosza piłeczką 
plastikową 

2     

62 Gra zręcznościowa 2 
Wykonana z plastiku; na podstawie 
osadzone trzpienie; rzut kółkiem 

2     

63 Gra zręcznościowa 
Odbijanie piłeczki i łapanie w siatkę; w 
zestawie 2 siatki z plastikowymi uchwytami 
oraz piłeczka 

1     

64 
Tańce i zabawy dla 
grupy 

Poradnik zawiera 12 układów tańców 
integracyjnych oraz 60 zabaw i gier 
ruchowych , płyta CD z nagraniami melodii 
do tańców.  

1     

65 
Tańce integracyjne 
w pracy z grupą cz.1 

Leszek Gęca ; opracowanie z płytą CD 
1     

66 
Tańce integracyjne 
w pracy z grupą cz.2 

Leszek Gęca; opracowanie z płyta CD 
1     

67 Zabawy z chustą Pod red. A.Wasilak 1     

68 Skrzyneczka zgadula 

Drewniana skrzyneczka z otworami jest 
doskonałą pomocą w zabawach 
rozwijających zmysł dotyku. Wym. 
35,5x19,5x38cm 

1     

69 Zręcznościowa łyżka  Łyżka dł. 33 cm, 1 piłeczka 2     

70 Karty szkoła  

27 kartoników (15x15cm) z rysunkami oraz 
27 pasków (8x45cm) z zasadami i 
konsekwencjami + 3 czyste paski do 
wykorzystania przez nauczyciela. Pomoc 
wspomagająca w pracy nad właściwymi  
zachowaniami dzieci 

1     

71 
Zabawne historie w 
domu - historyjki 

70 kart przedstawiających 12 zabawnych 
historii. Dziecko uczy się logicznego 
myślenia, opowiadania, zauważania 
szczegółów, pojęć związanych z czasem 

1     

72 
Pacynki „Poznajemy 
emocje”- 2 twarze 

6 pacynek, płyta CD z nagraniem 2 
opowiadań, ksiażeczka z tekstami 

1     



opowiadań 

73 Wyrazy twarzy 
48 zdjęć, na których pokazane są dzieci 
przeżywające różne emocje. 
Wym.10,5x13,5cm 

1     

74 
Wielofunkcyjna 
kostka dydaktyczna 

Kostka z kieszeniami 30x30cm 
umożliwiająca włożenie kartek z dowolna 
tematyką 

1     

75 
Podróże z cyferkami 
1- 20 

Lokomotywa 21x11cm, 20 wagoników 
17x10cm, elementy z tektury 

1     

76 
Klocki logiczne dla 
dziecka -duże 

60 figur w 5 ksztaltach w kartonowym 
pudełku z wkładką 

2     

77 
Klocki logiczne dla 
dziecka- małe 

60 figur w 5 ksztaltach w pudełku z 
tworzywa 11,5x9x2,5 ; pokrywa z 
szablonem figur 

2     

78 
Plansze logiczne do 
klocków logicznych 

Plansza z tworzywa dwustronna 35x48 
4     

79 Kostki logiczne 
4 kostki z symbolami cech (kolor, kształt, 
wielkość, grubość), bok 2 cm 

4     

80 Lotto miarki 

Gra, oparta na zasadach loteryjki; 4 
kolorowe plansze z 9 ilustracjami każda 
ukazującymi pomiary rożnych produktów; 
wym. 20,5x 20,5, 35 kart 6x6cm, 

1     

81 
Małe kostki 
sześcienne- kropki 

Bok 1,9cm 
20     

82 
Wielkie kostki z 
pianki 

Kropki 1-6, bok 12,7, 2 kostki 
1     

83 
Wielkie kostki z 
pianki 

Cyfry 1-6, bok 12,7cm, 2 kostki 
1     

84 
Duże kostki  4-,8-, 
10-,12-,20-ścienne 

5 kostek z mocnej pianki o boku ok.7,5cm 
1     

85 
Dzielne skoczki –gra 
w dzielenie 

Plansza 54x37cm, 4 pionki, 36 skoczków w 
4 kolorach, 1 dwunastoboczna kostka 
liczbowa, kontrolna tabliczka  

1     

86 
Skaczemy do setki- 
mata aktywności 

Mata winylowa 120x120cm, 54 kolorowe 
ramki, 2 kostki liczbowe o boku 12 cm 

1     

87 
Oś liczbowa 0-20 z 
tworzywa 

Wym. 20x208cm, z mazakiem i magnesami 
do podklejenia 

1     

88 

Oś liczbowa 0-100 z 
tworzywa z 
magnesami 
20x208cm 

Wym. 20x208cm, z mazakiem i magnesami 
do podklejenia 

1     



89 
Domino –
dopełnianie do 100 

24 kostki 4x8cm, wykonane z grubego 
tworzywa o zaokrąglonych rogach, pudelko 

1     

90 
Tabliczka mnożenia -
kartoniki 

100 kartoników 6x3,5cm z grubej tektury 
,pudełko 

1     

91 
Puzzle 
matematyczne 
Dzielenie do 100 

3 układanki puzzlowe z trwałego kartonu 
po 24 lub 40 elementów każda 3 plansze z 
odpowiedziami 

1     

92 

Puzzle 
matematyczne 
dodawanie i 
odejmowanie do 
100 

3 układanki puzzlowe z trwałego kartonu 
po 24 lub 40 elementów każda 3 plansze z 
odpowiedziami 

1     

93 
Tabliczka mnożenia z 
potworami –plansze 
ścienne 

13 plansz; wym. 28x35cm 
1     

94 
Piłki arytmetyczne 
mnożenie przez 3-4-
6,7-8-9,dzielenie 

Piłki z nadrukiem ,śr.40cm 
3     

95 
Układanki 
Schubitrix- tabliczka 
mnożenia do 100 

48 tróikatnych elementów 0 boku 6cm z 
trwałego kartonu 

1     

96 
System dziesiętny-
klocki z 4 tysiącami 

4tys.,30setek,50dzies.,100 jedności 
2     

97 

Kolorowe karty 
liczbowe(uzupełnien
ie klocków do 
systemu 
dziesiętnego) 

Podstawa z tworzywa szer.24cm, wys. 
10cm, 40 plastikowych kart liczbowych 0-9 
w 4 kolorach 

1     

98 
System dziesiętny- 
plansza  do działań 

Praktyczna podkładka wykonana z 
tworzywa, wym.40x58cm. 

5     

99 
Gra matematyczna 
edurom Wyspa 
skarbów 

Multimedialny program komputerowy 
1     

100 
Gra – W dobrym 
kierunku 

Plansza z tworzywa, 4 kolorowe pionki, 2 
kostki – liczbowa i kierunkowa 

2     

101 Mini bryły logiczne 
32 bryły z tworzywa; 8 kształtów;4 kolory; 
wys. 1,3-4,5cm 

2     

102 

Koła do 
sortowania(15 
obręczy w 3 
kolorach) 

Śr. koła 23 cm 

1     

103 Formy 
geometryczne w 

Gra uczy orientacji w przestrzeni, 
logicznego myślenia, identyfikowaniu 

1     



życiu codziennym kształtu z obrazem. Zawiera 7 brył geom., 
35 kart –kształty figur, 28 kart –zdjęcia 
przedmiotów) 

104 
Guziki 
matematyczne 

Zestaw guzików w 5 kolorach z różna liczbą 
dziurek,110 sztuk o śr. 4 cm 

1     

105 
Magiczny trójkat 
matematyczny 

Okragła drewniana podstawa z sześcioma 
wgłębieniami z jednej strony i 
dziewięcioma z drugiej strony, do której 
dołoczono10 drewnianych krażków z 
cyframi 1-10. Służy do utrwalania 
umiejętności rachunkowych w zakresie 25 

5     

106 
Zestaw kart do 
małego trójkąta 

100 sztuk 
1     

107 
Zestaw kart do 
dużego trójkąta 

100 sztuk 
1     

108 
Zestaw owoców do 
sortowania, liczenia, 
ważenia(108 sztuk) 

6 kolorów, dł.3-5,5cm 
1     

109 
Karty zadań do 
geometrycznej 
mozaiki 

Zestaw 20 dwustronnych kartz wzorami o 
dwóch stopniach trudności, gryby 
lakierowany karton 

1     

110 
Domino zegarowe – 
przed południem 

3 rodzaje domina po 16 kartoników każdy 
1     

111 
Waga 1,0 –litrowa z 
odważnikami 

Waga, 11 odważników metalowych, 14 
odwazników z tworzywa 

1     

112 

Odważniki 
plastikowe 1-,5-,10-
,20-,100-,500-,1000-
gramowe 

58 sztuk, sześciokątne 

1     

113 Taśma miarowa 
Elastyczne taśmy, ułatwiające w praktyczny 
sposób opanowanie pojęcia długości 10 
szt., dł 1 m 

1     

114 
Tasma miarowa 
zwijana 

Dł.20m 
1     

115 Mozaika wielokatow Drewno 250 sztuk 1     

116 Tangram 4-kolorowy 4 komplety 28 elementów 1     

117 
Tangram – karty 
zadaniowe 

25 dwustronnych kart z tworzywa 14x17cm 
1     

118 
Zestaw kolorowych 
dłoni z plastiku 

72 dłonie, 6 sznurków 
1     

119 Paleta –tarcze 
Komplet 12 tarcz ćwiczen do palety;  
obejmują podstawowe działania 

3     



ćwiczeń M1, M2, M5 matematyczne  w zakresie 100 

120 Bajki-Grajki Śpiąca Królewna 1     

121 Bajki-Grajki zestaw 3 Zestaw składa się z 10 bajek 1     

122 Bajki-Grajki Dzieci Pana Astronoma 1     

123 Onomatopeje 
Doskonałe narzędzie do konstruowania 
zabaw stymulujących rozwój mowy; pomoc 
zawiera 50 kart typu Piotruś 

1     

124 
Czytam i piszę 
eduROM  gra 
edukacyjna 

Multimedialne oprogramowanie 
edukacyjne do nauki czytania i pisania 

1     

125 
Pociągi – suwaki 
sylabowe 

Suwaki do czytania 17 kolorowych kart (24 
pociągi i 24 paski z sylabami) ,zeszyt A5, 
teczka 

1     

126 
Reksio i ortografia 
edu ROM  

Multimedialna gra edukacyjna 
1     

127 Quiz ortograficzny 
36 żetonów z literami śr.3,5cm, 80 
żetonów- biedronek, 90 kart, czytnik z folii 
4,5x7cm 

1     

128 
Wielkie literki 
magnetyczne  

48 sztuk 
1     

129 
Małe literki 
magnetyczne 

48 sztuk 
1     

130 
Sznureczkowe 
labirynty 

Gra rozwija spostrzegawczość, logiczne 
myślenie i wyobrażenie 

1     

131 Nawlekaj- nie czekaj 
Gra jest treningiem zręczności i ćwiczeniem 
pamięci. Zawartość pudełka; 55 kart, 12 
kulek, 1 klepsydra 2 linki, 60 żetonów 

2     

132 Rebusy obrazkowe 24 kostki ,wym. 7x3,5cm 1     

133 
Nasadki profilowane 
Mega trio  

Doskonałe nasadki o trójkątnym przekroju , 
bok 1,8 cm –dł.6cm 

10     

134 Słowa i zdania 
Pomoc przeznaczona dla dzieci, u których 
chcemy wspomagać rozwój mowy, z 
zaburzonym analizatorem słuchu, dysleksją. 

1     

135 Skojarzenia -zdjęcia 

46 kart o wymiarach 15x10cm dobranych 
logicznie w pary. Pomoc przeznaczona do 
sortowania i klasyfikacji, doskonała do 
ćwiczeń językowych. 

1     

136 
Gąsienica z 
kieszonkami 

Wspaniale narzędzie samooceny 
wym.183x27cm 

1     



137 
Piasek do 
piaskownicy 

2kg  
1     

 
Suwaki sylabowe- 
Pociągi 

17 kolorowych kart, zeszyt A5 teczka 
1     

138 
Magnetyczne 
haczyki 

5 haczyków śr. 3,2 cm 
1     

139 Lotto ortograficzne  
6 dwustronnych plansz 16x16cm, 54 
dwustronne tafelki 4,2x4,2 cm,16 tafelków 
do gry 

2     

140 
Gramatyka dla 
najmłodszych wyd. 
Wir 

51 kart do kopiowania 
1     

141 
Suwaki sylabowe- 
windy 

16 kolorowych kart, zeszyt 32 strony, 
teczka 

1     

142 
Suwaki sylabowe - 
tarcze 

16 kolorowych kart, zeszyt 32 strony, 
teczka 

1     

143 
Suwaki 
terapeutyczne 
gąsienice 

W zestawie znajduje się 40 suwaków z 
powtarzającą się sylabą początkową oraz 
40 z sylabą powtarzającą się końcową 

1     

144 
Wskaźniki z 
okienkiem do 
czytania 

4 wskaźniki o dł. 36cm z otworem do 
wieszania 

1     

145 Wyrazy 
32 kartoniki z obrazkami, 64 kartoniki z 
literami, 30 żetonów 

2     

146 
Kocham mówić – 
historyjki obrazkowe 
z tekstami 

5 historyjek po 3 ilustracje każda, 60 kart z 
podpisami, format kart 19x14, pudełko 

1     

147 
Gra planszowa 
ślimak – Czterolistna 
Koniczynka 

Pomoc przeznaczona do pracy i zabawy z 
dziećmi z zaburzeniami mowy 

1     

148 
Słownictwo 
podstawowe – 
czasowniki 1 

56 kolorowych kart 5,5 x 9 
1     

149 
Słownictwo 
podstawowe – 
czasowniki 2 

56 kolorowych kart 5,5 x 9 
1     

150 
Dysleksja 
(eduSensus) pakiet II 

Specjalistyczne oprogramowanie 
wspomagające profilaktykę, diagnozę i 
terapię pedagogiczną 

1     

151 
Analiza i synteza 
wzrokowa Wyd. Wir 

47 kart z ćwiczeniami+ tekturowe elementy 
do układania 

1     



152 
Lotto dźwiękowe- 
sytuacje 

Płyta CD(60min), 6 plansz (33x22), 60 
żetonów 

1     

153 
Pary obrazków - 
skojarzenia 

68 kartoników z grubej tektury 9x9, 
zamykane pudełko 

1     

154 
Jeden dzień z Flo – 
historyjki obrazkowe 

75 kolorowych kart 9x9cm do 11 historyjek 
1     

155 
Duże obrazy – 
tworzymy baśnie 

72 kolorowe karty 16,5x 16,5 
1     

156 Co się wydarzyło? 
zestaw 48 kar t z których można ułożyć 8 
ciekawych historyjek  

1     

157 
Lea, Lars i Dodo 
historyjki obrazkowe 

24 historyjki po 6 kart każda, łącznie 144 
kolorowe karty 9x9 

1     

158 Dźwięki leśne i karty 28 dźwięków i kart 1     

159 Dźwięki w ZOO 28 dźwięków i kart 1     

160 Gdzie jest błąd? 50 zdjęć o wym.19,5x13,5cm 1     

161 
Słucham bajek i 
układam historyjkę 

32 kartoniki 7,8 x 11,2, karty tworzą 6 
znanych bajek, płyta CD w języku polskim 

1     

162 
Dziękuję, Kim - 
historyjki 

12 historyjek po 3-8 kart każda, łącznie 70 
kolorowych kart 9x9 

1     

163 
Zestaw kontrolny 
PUS 

 
5     

164 
Kolorowe folie do 
czytania 

5szt. A4 
1     

165 Skoncentruj się 1, 2 Ćwiczenia PUS 2     

166 Chyża żmija PUS 1     

167 Kruk z Kruklanki PUS 1     

168 
Zestaw kontrolny 
Paleta 

Pomoc edukacyjna przeznaczona do 
zabawy i nauki indywidualnej i grupowej. 
Pobudza i rozwija dziecięce zdolności. 

3     

169 
Tarcze do palety 
WP5 

 12 tarcz ćwiczeń : wyszukiwanie 
podobieństw, różnic i brakujących 
elementów, porządkowanie, 
klasyfikowanie…. 

1     

170 
Paleta wyprawka 
pierwszoklasisty 

12 tarcz tematycznych, 2 karty blanko, 
zestaw kontrolny  

1     

171 Labirynt ósemka 
Rozwija refleks i koordynacje wzrokowo- 
ruchową. Wykonany jest z tworzywa, śr. 
38cm. Do zestawu dolączono 6 gumowych 

4     



kulek 

172 
Zagadki smoka 
obiboka 1,2 

135 kart 9,2x7 cm, 6 plansz, 36 żetonów 
2     

173 

Historyjki 
obrazkowo 
zdaniowe z 
pytaniami 

Historyjki można wykorzystać do ćwiczen w 
czytaniu, rozwijaniu mowy czynnej, 
układaniu pytan, umiejętności mowienia 
zdaniami, opowiadania. Format A4, teczka, 
zeszyt A5, 16 str. Plansze:21 kolorowych 
kart, plastikowe kieszonki  

3     

174 

Diagnoza ucznia w 
ramach 
indywidualizacji 
nauczania 

Pomoc w przeprowadzeniu pełnej diagnozy 
uczniu oraz opracowaniu dla niego 
indywidualnego programu pracy 

2     

176 Meble  

Zestaw mebli 

• 1szafa wysoka wyposażona w 
drzwiczki w górnej i szuflady w 
dolnej części; wym.94x45x189cm, 
kolor pomarańczowy 

• 1szafa wysoka  wyposażona w 
drzwiczki w górnej i w dolnej 
części; wym.94x45x189cm, kolor 
zielony 

• 2x szafka z półkami wym. 
94x45x90 

• 1xdrzwiczki dostosowane  do  
szafki z półkami, zielone wym. 
45x 90 

• 1x szafka uniwersalna wym. 107 x 
45 x 90 cm, kolor szuflad zielony 

• 3x szafka wisząca 94,2x35x40cm 

• 2xdrzwiczki do  szafek wiszących 
wym. 44,7 x 35,4 cm kolor 
pomarańczowy 

 

1     

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła Podstawowa w Czeremsze 
Wyposażenie do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
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Załącznik 1 

 
 
Łączna wartość zamówienia netto w zł:………………………………………….. 
 
Łączna wartość zamówienia brutto w zł:…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka firmowa Oferenta …………………………………. 
 
 
 
Data i czytelny podpis Oferenta……………………………………………………… 


