Załącznik nr 1
Zapytanie o cenę nr 7/PROO z dn. 30.11.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pomoce dydaktyczne (terapia Montesorii, SI)
LP.

1

Nazwa
przedmiotu

Opis szczegółowy przedmiotu

Zestawy do
1/ tablet manipulacyjny w postaci drewnianej
terapii
tacy do nabywania umiejętności praktycznych w
wielozmysłowej zakresie nabierania przekładania uczący
porządkowania i organizacji miejsca pracy
Wymiary :20cmx25 cm
Z miskami o wym ok 6x4cm, specjalna łyżką od
12cm
2/ Drewniane puszki dźwiękowe z uchwytami, o
różnych tonach szt 8 wraz z podstawką
Wymiary podstawki ok 30x15x2 cm
Wymiary puszek ok 6x6x4cm
3/ Pudełka
Pudełko walec
Pudełko kwadrat
Podełko trojkąt
(łącznie 3 szt. – po jednej z każdego rodzaju)
Pudełka wykonane ze sklejki, z wyciętymi
formami do wkładania klocków w różnych
kształtach geometrycznych. • wym. 15 x 15 x 11

j.m.

Ilość

zestaw

1

Szt.

1

Szt.

3

Stawka
podatku
VAT

Oferowana cena
jednostkowa
brutto

Razem wartość brutto

2

Ścianki
edukacyjne

cm • wym. otworu ok. 3 cm
4/ Pudełko do sortowania żetonów
szt
Pudełka wykonane ze sklejki, z wyciętymi
formami do wkładania klocków w różnych
kształtach geometrycznych. • wym. 15 x 15 x 11
cm • wym. otworu ok. 3 cm
• wym. 15 x 15 x 11 cm • wym. otworu ok. 4,5
cm
Tabliczki barwne
Szt.
Kolory
podstawowe.
• wym. 8 x 10 x 5 cm
szt
1/ Kącik zabaw z lustrem składający się z szafki
z lustrem i miękkich materacy. Wykonany z płyty
laminowanej o gr. ok 18 mm w kolorze klonu
,materace piankowe pokryte tkanina PCV
Wymiar szafki ok117x 42 x 50cm
Wymiar materacy 78x78xx8, 78x36x14cm,
41x36x11 cm

1

1

1

2/ Krokodyl manipulacyjno-sensoryczny kącik w
kształcie krokodyla do stymulacji zmysłowej z
elementami ruchomymi, dotykowymi i
dźwiękowymi po bokach krokodyla znajduje się
materac gdzie dziecko ma możliwość usiąść lub
położyć się
Wymiary ok 180x60 cm .
Wymiary materacy bocznych ok 180x45 cm

Szt.

1

3/Scianka manipulacyjno-sensoryczna łąka z

Szt

1

1x1300,00zł

www.moje bambino

biedronką wykonana z kolorowej płyty MDF
zawierająca elementy do wielozmysłowej
stymulacji z przesuwanką kwiat, biedronka,
koło i lustro z pleksi w ramce. Elementy łąki
obszyte skadenem.
Wymiary produktu : ok 130cm długości,100 cm
wysokości

3

Gry planszowe,
skrzynie

1/Drewniana skrzynka wspierajaca rozwój
motoryki ucząca otwierać róznego rodzaju
zamki wymiary 32x14x12 cm

Szt.

1

2/drewniane karty z liczbami w drewnianym
pudełku z dwiema przegrodami. 55 czerwonych
liczmanów i tabliczek z nadrukowanymi na
czerwono liczbami (1-10) wym 23,5x8,5x 4,5cm)

szt

1

3/drewniane,czerwono-niebieskie beleczki
wprowadzające dziecko w świat matematyki w
zakresie przeliczania 1-10 wym 37x18x4cm

szt

1

4/dywan do skakania usprawniający równowagę
i kontrolę ciała z kolorowymi polami
oznaczającymi pozycje w jakich należy ustawic
ręce i nogi zgodnie z kolorem wyrzuconym
kostka wymiar dywanu 100x200cm ,2 kostki o
krawędzi 11cm

5/ różowa wieza zestaw 10 sześcianów
wykonanych z drewna bukowego
zmniejszających się harmonijnie . wymiar
największy 10x10cm najmniejszy 2x2cm

szt

1

4

Pomoce do
nauki
planowania

1/zestaw Szefa -zestaw 160 kart (art. spożywcze, Szt
warzywa, owoce, naczynia działania) z
magnesem o wymiarach 6x6 cm uczących
planowania działań krok po kroku w zakresie
samodzielności w obrębie tematu żywność
kuchnia ,gotowanie oraz karty zawierające opisy
oraz przepisy i instrukcje obsługi w sumie 182
części.

1

5

Komody do
nauki rozwoju
mowy

1/ Zestaw 136 kart obrazkowych ,plansz do
układania kart w raz z instrukcją wspierających
rozwój słownictwa i kompetencji językowyc
(dobieranie w pary , przeciwieństwa,ciągi
zdarzeń, przyimki).Karty umieszczone w
komodach z szufladami (6szt.) trwałego kartonu
posortowane wg tematyki .

szt

1

szt

1

Wymiary ok szer 36x wys12x głeb. 8 cm
2/zestaw kart obrazkowych sytuacyjnych w
obrębie tematu „W domu” pokój,sypialnia,
jadalnia ,prace domowe,higiena ciała,kuchnia
.260 kart obrazkowych umieszczonych i
posegregowanych w trwałej kartonowej

komodzie z szufladami
Wymiary komody szer40cmxwys 17cmx gł.20cm
Wymiar kart sytuacyjnych 18x18cm ,małe karty
9cmx9cm
6

Ścieżki
sensoryczne

1/Miękkie tęczowe wyspy -zestaw 6 kolorowych
wysp z miękkiego tworzywa w 3 rozmiarach tak
aby się na siebie nakładały. Obrzeża pokryte
winny być antypoślizgowa gumą
Obciążenie do 80 kg
Wymiary :2duże wyspy (wys. do 13 cm szer do
41 cm
2 średnie wyspy (wys 14,4 ,szerdo 35,5cm)
2 małe wyspy (wys do 8,7 cm , szr do 27,8 cm )
2/ tor przeszkód Drzewko zestaw elementów
pozwalających utworzyć tor imitujący kształt
drzewa

szt

1

szt

1

W tym:
kolorowe pieńki 6sztuk w 3 kolorach owym wys
od10 do 13 cm , szer od 18 do 25 cm
konary 7sztuk z 2 rodzajami łodyg w 2 kolorach
o długości ok 40cm i 55 cm
listki w ilości 6 sztuk o wym ok 25 x 20 cm
7

Pomoce do Sali
SI

1/lina wspinaczkowa lina długości 200cm ze
stopniami o wym.10,5x4cm z obciążeniem do50

kg
2/ potrójna drabina sznurkowa o wym 104x210
cm i długości szczebli 38cm z
maksymalnymobciazeniem 50 kg

szt

1

3/hustawka gniazdo umozliwiajaca ruch liniowy
na boki i obrotowy wraz z oslona zapinana
narzepy o sr 100cm,wys 170 cm z maks.
Obciążeniem 70 kg z mozliwoscia regulacji
wysokości

szt

1

4/ wisząca piłka do terapii odruchów osr 30 cm
dł liny 160 cm z mozliwoscia regulacji wysokości
z maks obciążeniem 50 kg wraz z krętlikiem

szt

1

5/ siedzisko terapeutyczne składające się ze
stalowej ramy i piankowego siedziska pokrytego
łatwo zmywalną tkanina PCV wym. 140x26x14
cm z mozliwościa regulacji wys ok 54-64cm

szt

1

SUMA:

…………………………………….
Data, podpis Oferenta

