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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dotyczy:  
Projektu „Żłobek integracyjny – droga na rynek pracy dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych”. 

 
Projekt o numerze POKL.01.05.00-00-539/12, realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 

 
W związku z realizacją projektu „Żłobek integracyjny – droga na rynek pracy dla rodziców 

dzieci niepełnosprawnych”, Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska zaprasza do 
złożenia oferty na dostawę następującego sprzętu i wyposażenia:  
 
 

 1- Pomoce na zajęcia wychowawczo-edukacyjne 

L.P. Nazwa przedmiotów Parametry Ilość 

1.  Pojemniki plastikowe 4 sztuki pojemników plastikowych o wymiarach około 
40x30x15 cm. 4 sztuki 

2.  Skrzynia na zabawki Pojemnik na zabawki z pokrywą. Wykonanie- tworzywo. 
Wymiary około 42x34x22. 

1 sztuka 

3.  Labirynt przestrzenny 
„podwójna łąka” 

Zabawka w postaci drewnianej podstawy z kilkoma 
osadzonymi prętami wygiętymi w formę przestrzennego 
labiryntu z różnymi figurami do poruszania po labiryncie. 

1 sztuka 

4.  Puzzle „6 pojazdów” 
Zestaw z 18 tekturowymi puzzlami w formie pojazdów – 
samochodów, śmigłowców, pociągów, itp. 1 zestaw 

5.  Puzzlino „znajdź parę” 
Puzzle z 24 elementów tekturowych, polegających na 
wynajdywaniu par różnych przedmiotów na podstawie 
skojarzeń. 

1 zestaw 

6.  Piłeczki emocje  
Zestaw 6 piłeczek o średnicy około 15 cm 
przedstawiających symboliczne twarze o różnych stanach 
emocjonalnych. 

1 zestaw 

7.  Układanka „czyj to cień” 
Układanka 48-elementowa, w tym 24 obrazki zwierząt, 
przedmiotów, postaci i 24 obrazki ich cieni. Gra polega na 
dopasowaniu sylwetek. 

1 zestaw 
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8.  Układanka „gdzie jest 
moja mama” 

Układanka składająca się z 4 tablic i 24 kart z wizerunkami 
zwierząt. Zabawa polega na dopasowaniu małych 
zwierzątek do ich dużych rodziców. 

1 zestaw 

9.  Memo dotykowe małe 
Memo dotykowe w postaci tablicy z 8 otworami z różnymi 
fakturami oraz 8 krążków z fakturami. Gra polega na 
dopasowaniu faktur. 

1 sztuka 

10.  Dźwięki z zagrody 
Loteryjka składająca się z kart ze zdjęciami różnych 
zwierząt i przedmiotów oraz płyty z dźwiękami. Gra polega 
na dopasowaniu dźwięków do zdjęć. 

1 zestaw 

11.  Zestaw plansz 
tematycznych 

Zestaw plansz ilustrujących sklep, kuchnię, miasto, farmę, 
ZOO, łazienkę. Wielkość około 70x50cm. 1 zestaw 

12.  Lokomotywa Zabawka w formie lokomotywy z wagonikami do których 
można wsunąć zdjęcia dzieci. 

1 sztuka 

13.  Suszarka na prace 
Suszarka na prace plastyczne – rama z około 15 
półeczkami na prace na kółkach. 1 sztuka 

14.  Tunel stonoga Tunel z tkaniny ze stelażem w formie stonogi, składany, o 
długości około 180cm i średnicy około 50cm. 1 sztuka 

15.  
Nożyczki terapeutyczne 
łączone 

Nożyczki dla osób niewładających w pełni rękami. Dwa 
elementy nożyczek są połączone w celu utrzymania ich w 
pozycji rozwartej 

1 sztuka 

16.  Nożyczki terapeutyczne 
z podwójnym uchwytem 

Nożyczki z uchwytami podwójnymi – po dwa oczka na 
każdym ostrzu. 1 sztuka 

17.  Rytmy - układanka 
Układanka pionowa składająca się z 2 podstaw, około 35 
elementów i plansz, wedle których dziecko układa 
elementy na podstawach. 

1 zestaw 

18.  Piasek do piaskownicy Piasek do piaskownicy, kolor biały, 7 kilogramów. 1 zestaw 

19.  Farby sensoryczne 

Zestaw co najmniej 6 farb o różnych kolorach, które 
zawierają domieszki w postaci ziaren nadających fakturę 
malowanej powierzchni. Pojemność opakowań: minimum 
200 ml. 

1 zestaw 

20.  Ruletka fakturowa 
Gra dotykowa w postaci obracanej planszy z różnymi 
fakturami i obrazkami oraz kilkunastu odpowiadających 
kart ze zwierzętami i fakturami 

1 zestaw 

21.  Gra „5 zmysłów” 
Gra w postaci zestawu zdjęć przedstawiających sytuacje, 
w których rolę odgrywa jeden ze zmysłów. Do zdjęć 
przyporządkowuje się żetony symbolizujące zmysły. 

1 zestaw 

22.  Przeciwieństwa 
Zestaw zdjęć w parach, mających reprezentować 
przeciwieństwa (mały-duży, itp.) 1 zestaw 

23.  Pacynki-emocje Zestaw 6 pacynek z tkaniny przedstawiających różne 
emocje. 1 zestaw 

24.  
Żelowa tabliczka z 
pisakiem 

Tabliczka do rysowania metalowym rysikiem. Tabliczka ma 
miękką, przezroczystą powierzchnię i wypełniona jest 
żelem o właściwościach magnetycznych, który reaguje na 
rysik. 

1 sztuka 

25.  Lotto dźwiękowe 

Układanka dźwiękowa zawierająca płytę CD z nagranymi 
dźwiękami, plansze ilustrujące dźwięki i żetony do 
przypinania do plansz po rozpoznaniu dźwięku. Minimum 
30 różnych dźwięków. 

1 zestaw 

26.  Puszki dźwiękowe 

Układanka dźwiękowa w postaci 4 par puszek 
drewnianych, wydających dźwięki. Gra polega na 
dopasowaniu do siebie puszek wydających tożsame 
dźwięki. 
 

1 zestaw 
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27.  Sześciany akustyczne 
Układanka dźwiękowa w postaci 8 par pojemników z 
różnymi materiałami, wydającymi dźwięki. Zabawa polega 
na sparowaniu pudełek wydających takie same dźwięki. 

1 zestaw 

28.  Zestaw do sortowania 
Zabawka do sortowania. W skład wchodzi pojemnik z 
przegródkami, co najmniej 5 różnych plastikowych 
owoców, karta z zadaniami sortowania. 

1 zestaw 

29.  
Bezpieczeństwo wokół 
nas 

Gra składająca się z około 35 obrazków, z których można 
układać historyjki obrazkowe ilustrujące niebezpieczne 
konsekwencje różnych zachowań, np. jedzenia dużej ilości 
słodyczy. 

1 zestaw 

30.  
Wyposażenie kącików 
zabaw: wędliny, mięso, 
warzywa 

Zestaw składający się z około 8 plastikowych mięs i wędlin 
oraz około 40 sztuk warzyw z tworzywa (m.in. pomidory, 
papryka, cebula itp.) do kącika zabaw. 

1 zestaw 

31.  Ruchomy kalendarz 

Kalendarz wieszany na ścianie z dodatkami pozwalającymi 
dzieciom oznaczać za pomocą magnesów między innymi 
temperaturę,  pory roku, stan pogody, dzień miesiąca, 
fazę księżyca. 

1 zestaw 

32.  Zestaw akcesoriów 
plastycznych 

Zestaw akcesoriów plastycznych: minimum 15 arkuszy 
papieru kolorowego, min. 10 sztuk papieru 
transparentnego, min. 15 sztuk kartonu, 1 sztuka papieru 
złotego, 1 szt. papieru srebrnego, 10 szt. papieru 
rysunkowego, min.6 sztuk karbowanej tektury, min. 3 
arkusze folii aluminiowej z deseniem, min. 2 arkusze folii 
holograficznej, min. 2 sztuki filcu. 

1 zestaw 

33.  
Zestaw akcesoriów 
plastycznych o tematyce 
świątecznej 

Zestaw plastyczny zawierający: części do wykonania 
lampionu, arkusz tektury z deseniami, arkusz folii 
aluminiowej z deseniami, co najmniej 1 sztuka tęczowego 
papieru i tęczowej tektury, co najmniej 10 sztuk papieru 
transparentnego, co najmniej 20 arkuszy tektury 
różnokolorowej. 

1 zestaw 

34.  Akcesoria dekoracyjne – 
ruchome oczka 

Zestaw co najmniej 100 sztuk wykonanych z tworzywa, 
przezroczystych „oczek”, zawierających swobodnie 
poruszający się we wnętrzu owal z kolorowego tworzywa. 

1 zestaw 

35.  Układanka Krokodyl 
Układanka w postaci drewnianego, balansującego 
krokodyla, na którym układa się cylindry o różnej wadze 
tak, aby krokodyl zachował równowagę. 

1 sztuka  

36.  
Dźwiękowe cylindry 
Montessori 

Pomoc do zajęć Montessori- dwa pudełka z 6 parami 
cylindrów, które wydają różne dźwięki. 1 zestaw 

37.  Torba z pacynkami Zestaw co najmniej 14 pacynek- postaci z bajek i zwierząt 
wraz z torbą umożliwiającą ich przechowywanie 1 zestaw 

38.  
Duże bibo – fotelik do 
bujania 

Fotelik dla dziecka, wykonany z twardego tworzywa, w 
formie wycinka kuli. Umożliwia bujanie się w różne strony 
bez wywracania się i rozwija motorykę dziecka. 

1 sztuka 

39.  Kolorowe góry 
Zestaw 5 dużych stopni z tworzywa sztucznego o różnych 
wysokościach w przedziale od około 8 cm do około 30 cm 
służących do ćwiczeń równowagi i motoryki. 

1 sztuka 

40.  Równoważnia 4-
zaczepowa 

Równoważnia do montażu, składająca się z 5 desek o 
długości około 1 metra oraz podstawach do desek. 
Konstrukcja umożliwia ułożenie desek tworzących 
równoważnię pod różnymi kątami. 

1 sztuka 

41.  Drabinka trójkątna 

Drabinka drewniana w formie trójkąta o boku około 90 
cm. Każdy z boków stanowiących drabinkę ma inny 
rozstaw szczebli. 
 

1 sztuka 



 
 
 
 
 

 

 
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

42.  Piankowy tor przeszkód 

Komplet rur wykonanych z miękkiej pianki o różnych 
kształtach oraz podstawek, umożliwiających budowanie 
torów z przeszkodami dla dzieci. Co najmniej 5 kształtek i 
5 podstaw. 

1 zestaw 

43.  Mata edukacyjna 
Miękka mata z tkaniny wyposażona w 2 pałąki z różnymi 
grzechotkami, elementami dźwiękowymi, gryzakami. 1 sztuka 

44.  Wyrzutnia do 
woreczków 

Wyrzutnia do woreczków do zabaw zręcznościowych (w 
postaci deseczki o długości ok. 70 cm z elementem 
pozwalającym na uzyskanie dźwigni przy nadepnięciu na 
jeden z końców i podrzucenie woreczka). W komplecie 2 
woreczki. 

1 sztuka 

45.  Zestaw kuli lustrzanej 
Kula lustrzana o średnicy ok. 20cm z napędem ją 
obracającym, podwieszana pod sufitem; w zestawie 1 
reflektor z filtrami kolorowymi 

1 zestaw 

46.  

Bransoletki świecące 
wraz z uchwytem do 
formowania świecącej 
kuli 

Zestaw: 100 różnokolorowych świecących bransoletek w 
formie rurek, które można łączyć w bransoletkę na 
nadgarstku; długość około 20 cm. 

1 zestaw 

Zestaw 10 uchwytów do świecących bransoletek, 
pozwalający na spięcie ich w świecącą kulę. 1 zestaw 

47.  Świecące grube pałeczki Zestaw 10 pałeczek o długości około 25 cm, świecących 
na różne kolory. 

1 zestaw 

48.  
Magiczna kula – lampa 
plazmowa 

Lampa plazmowa w postaci kuli o średnicy około 15 cm, z 
wbudowanym mikrofonem oraz regulowaną czułością 1 sztuka 

49.  Zestaw zygzakowatych 
klepsydr 

Zestaw 3 klepsydr wykonanych z przezroczystego 
tworzywa i wypełnionych gęstą, kolorową cieczą i wodą; 
wysokość ok. 12 cm. 

1 zestaw 

50.  Rozkładana książeczka 
na ścianę 

Wykonana z drewna, wieszana na ścianie książeczka ze 
stronami o rożnych kolorach. 1 sztuka 

51.  Pajączek z tunelami – 
labirynt dla dzieci 

Labirynt dla dzieci składający się z 4 tuneli, jednego 
ronda, 2 namiotów 1 sztuka 

52.  Zręcznościowe łyżeczki 
Łyżeczka o długości ok. 30 cm oraz pasująca piłeczka do 
ćwiczeń zręcznościowych; materiał - tworzywo 1 zestaw 

53.  Woreczki kolorowe Zestaw 8 woreczków z tkaniny o wym. Około 10x10 cm w 
różnych kolorach 1 zestaw 

54.  Kamienie rzeczne 
Zestaw 6 stopni z tworzywa (3 małe, ok. 25 cm średnicy, 
3 duże, ok. 35 cm średnicy), imitujących kamienie po 
których dziecko przeskakuje z zachowaniem równowagi. 

1 zestaw 

55.  Zestaw rozkładanych 
bramek do gry w piłkę 

Zestaw 2 bramek do gry w piłkę, wykonanie- tworzywo, 
wymiary- ok. 120x90x90 cm 1 zestaw 

56.  Obręcze 8 sztuk obręczy z tworzywa o różnych kolorach (hula-
hop), średnica ok. 45 cm. 

8 sztuk 

57.  Szarfa z rączką 
Kolorowa szarfa o długości ok. 170 cm z uchwytem o 
długości ok. 45 cm. 10 sztuk 

58.  Gąsienica spacerowa Gąsienica spacerowa o długości ok. 250cm, wykonana z 
tkaniny, wyposażona w 10 uchwytów. 2 sztuki 

59.  Basen dla malucha Wykonany z tkaniny wysoki basen na kulki dla dzieci. 
Średnica około 130 cm, możliwość złożenia basenu. 

1 sztuka 

60.  Balansująca ścieżka 
Zestaw co najmniej 10 elementów o wymiarach około 
30x10 cm z możliwością łączenia pod różnymi kątami w 
celu budowy ścieżki do balansowania. 

1 zestaw 

61.  Kostka ciemności 
Wykonana z nieprzezroczystej tkaniny kostka o boku około 
100 cm, z wejściem. Wewnątrz kostki uzyskuje się pełną 
ciemność. Służy wykonywaniu ćwiczeń sensorycznych. 

1 sztuka 
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62.  Świecące elementy Zestaw co najmniej 6 wykonanych z miękkiego materiału 
figur wyposażonych w wewnętrzne światło LED. 1 zestaw  

63.  
Tunel- Niesamowita 
przygoda 

Zestaw składający się z trzech różnych namiotów 
połączonych tunelami, umożliwiającymi przechodzenie 
między namiotami. 

1 zestaw 

64.  
Mata sensoryczna z 
kamykami 

Mata o długości około 170 cm i szerokości około 30 cm z 
naszytymi wypustkami o różnym kształcie w celu 
stymulacji stopy i wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. 

1 sztuka 

65.  Dłonie i stopy 
sensoryczne 

Zestaw w skład którego wchodzi 6 par różnokolorowych 
mat z wypustkami wyciętych na kształt dłoni i stóp. 

1 zestaw 

66.  
Piłka niespodzianka z 
kuleczkami 

Piłka przezroczysta o średnicy około 10 cm wypełniona 
kolorowymi kuleczkami. 1 sztuka 

67.  Piłka niespodzianka z 
brokatem 

Piłka przezroczysta o średnicy około 10 cm wypełniona 
brokatem. 1 sztuka 

68.  Rozciągliwa ściana 
Elastyczna husta w formie okręgu o średnicy około 2m i 
wysokości do około 1,5 metra. Służy do wspólnych 
ćwiczeń w grupach. 

1 sztuka 

69.  Hamak terapeutyczny 
Hamak terapeutyczny mocowany np. do sufitu. Umożliwia 
ułożenie dziecka w różnych pozycjach. Długość około 
80cm, szerokość około 60 cm.  

1 sztuka 

70.  Zegar z puzzli Drewniany zegar-puzzle, w którym godziny należy ułożyć 
na tarczy zgodnie z kolejnością. 1 sztuka 

71.  Tobbles - nakładanka 
Nakładanka w postaci różnokolorowych gumowych kul z 
wycięciami umożliwiającymi układanie kul wedle wielkości 
jedna na drugiej. 

1 sztuka 

72.  
Klocki z kolorowym 
piaskiem 

Zestaw klocków około 15 elementów, składających się z 
drewnianych ramek o różnych kształtach i przezroczystych 
ścian. Wewnątrz umieszczony jest kolorowy piasek. 

1 zestaw 

73.  Kostka magnetyczna 
Układanka składająca się z około 20 trójkątów o różnych 
kolorach, które można magnetycznie łączyć w celu 
uzyskania różnych figur trójwymiarowych. 

1 sztuka 

74.  Tęcza motoryczna 

Zestaw klocków składający się z co najmniej 7 półkręgów 
o różnych kolorach i zwiększającej się średnicy, które 
można układać na sobie zgodnie z wielkością. Wielkość 
największego elementu- około 25 cm. 

1 zestaw 

75.  Sensoryczne tuby 
Zestaw 4 przezroczystych tub o wysokości około 12 cm, 
wypełnionych różnokolorowymi i różnokształtnymi 
motywami stymulującymi wrażenia wizualne. 

1 zestaw  

76.  Mała optyka 
Zestaw zabawek optycznych (co najmniej 2 soczewki, 
przezrocze z wymiennymi kolorowymi płytkami, bączek i 
tuba). 

1 zestaw 

77.  Tęczowe kleksy 
Zestaw co najmniej 7 „kleksów” wyciętych z 
przezroczystego, kolorowego tworzywa, umożliwiający 
mieszanie barw. 

1 zestaw 

78.  Formierz kolorowy 
Płyta z powierzchnią pokrytą wciskanymi pałeczkami, 
które odwzorowują kształty przedmiotów naciskających na 
płytę. 

1 sztuka 

79.  Krążki dotykowe- zestaw 

Zestaw minimum 30 krążków drewnianych, w które 
wbudowane są elementy o różnych kolorach i fakturach, 
umożliwiających tworzenie par na podstawie kolorów, 
faktur. W zestawie worek lub pudełko do przechowywania 
krążków 

1 zestaw 

80.  Chusta okrągła 
Okrągła chusta wielokolorowa o średnicy około 3,5 metra, 
wyposażona w uchwyty na obrzeżu. 1 sztuka 
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81.  Puzzle – duży i mały 
10-elementowe puzzle w formie zwierząt o różnej 
wielkości, które należy ułożyć w kolejności wedle 
wielkości. 

1 zestaw 

82.  Sześcian z labiryntem 
Sześcian o wymiarach około 20x20x20 cm z 
wbudowanymi w ściany labiryntem z koralikami, 
przesuwankami, liczydłem i ksylofonem. 

1 sztuka 

83.  Kula zręcznościowa 
Kula z przezroczystego tworzywa sztucznego o średnicy  
około 20cm, wewnątrz której znajduje się tor, po którym 
porusza się piłeczka. 

1 sztuka 

84.  Zestaw tabliczek do 
ćwiczeń oburęcznych 

Tabliczka ze ślimakiem- drewniana tabliczka z 
wyżłobionym wzorem i dwoma rysikami, po których 
dziecko wodzi jednocześnie. 

1 sztuka 

Tabliczka z jabłkiem- drewniana tabliczka z wyżłobionym 
wzorem i dwoma rysikami, po których dziecko wodzi 
jednocześnie. 

1 sztuka 

Tabliczka z labiryntem- drewniana tabliczka z wyżłobionym 
wzorem i dwoma rysikami, po których dziecko wodzi 
jednocześnie. 

1 sztuka 

85.  Piramida – sortowanie 
figur geometrycznych 

Sorter w postaci drewnianej podstawy i klocków o różnych 
wielkościach, kształtach i kolorach, które należy umieścić 
na podstawie ze względu na kolor, kształt i wielkość. 

1 sztuka 

86.  Pięć figur do nakładania 
Nakładanka w postaci drewnianej podstawy z co najmniej 
5 różnymi typami elementów, które układa się na 
podstawie w zależności od kształtu. 

1 sztuka 

87.  Wieża z autem 
Układanka w postaci 10 sześcianów o różnej wielkości, z 
obrazkami na bokach i możliwością układania w pionie lub 
poziomie, wedle wielkości i obrazków. 

2 sztuki 

88.  
Kostka manipulacyjna z 
zebrą 

Sześcian z pianki o boku około 30 cm, boki sześcianu 
wyposażone w guziki, klamry, suwaki, napy i inne, 
umożliwiające zabawy manipulacyjne. 

1 sztuka 

89.  Sznurowany bucik Wykonany z drewna, malowany bucik wyposażony w 
sznurówkę, umożliwiającą ćwiczenie dłoni. 

1 sztuka 

90.  Jabłko z robaczkiem 
Zabawka do ćwiczenia dłoni w formie drewnianego jabłka 
z otworami do przewlekania sznurka. 1 sztuka 

91.  Magiczne okulary 

Zabawka w formie okularów z tworzywa z możliwością 
umieszczania w nich kilku kolorowych szkiełek w celu 
mieszania barw i uzyskiwania innych kolorów. Szkiełka w 
komplecie. 

2 sztuki 

92.  Fakturowe płytki 
Zestaw 8 drewnianych deseczek z powierzchniami o różnej 
fakturze do ćwiczeń sensorycznych podczas chodzenia. 1 zestaw 

93.  Domek pieska 

Zabawka w fomie maskotki-psa, budy oraz 10 par kości o 
różnych kolorach i fakturze. Zabawa polega na wyciąganiu 
z budy bez udziału wzroku takiej kości, jaką dziecko 
trzyma w drugiej ręce. 

1 sztuka 

94.  Głuchy telefon 
Zestaw słuchawkowy akustyczny (dwie słuchawki 
połączone elastyczną rurką, którą płynie dźwięk) do 
stymulacji rozwoju mowy, nauki czytania i mówienia. 

1 sztuka 

95.  
Piaskownica do 
kreślenia 

Niewielka piaskownica- wymiary ok. 60x60 do postawienia 
na stole lub podłodze. Służy kreśleniu wzorów za pomocą 
grabków z różnymi zębami. W komplecie piasek. 

1 sztuka 

96.  Akcesoria do 
piaskownicy 

Akcesoria do piaskownicy: co najmniej 1 wycieraczka, 
piłeczka z fakturą, rurka z otworem na piasek. 

1 sztuka 

97.  
Nakładki ergonomiczne 
na ołówki i kredki 

1 zestaw łącznie 24 nakładek na ołówki, które ułatwiają 
chwytanie przyboru i korygują nieprawidłowy uchwyt. 1 zestaw 
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98.  Drzewo z mieszkańcami Zabawka w postaci pluszowego drzewka z dziuplami i 5 
zwięrzętami-maskotkami. 1 sztuka 

99.  Tor do balansowania 

Zestaw elementów (około 25) o różnych kolorach, 
wykonanych z tworzywa, które mogą być połączone ze 
sobą w tory o różnych kształtach (okrąg, prostokąt i inne), 
służące nauce balansowania. 

1 zestaw 

100. Dysk sensoryczny 
Dysk z tworzywa, o średnicy co najmniej 35 cm, służący 
balansowaniu. Powierzchnia wyposażona w wypustki 
sensoryczne. 

1 sztuka 

101. Talerz do balansowania 

Talerz z tworzywa do balansowania, średnica około 40 cm, 
powierzchnia górna wyposażona w wypustki sensoryczne. 
Możliwość nauki balansowania w pozycji siedzącej i 
stojącej. 

1 sztuka 

102. 
Mały spodek z 
uchwytami 

Spodek o średnicy około 50 cm wyposażony w dwa 
uchwyty na krawędziach bocznych, przeznaczony do 
balansowania na siedząco dla jednego lub dwojga dzieci. 

1 sztuka 

103. Hamak bocianie gniazdo Hamak podwieszany jednopunktowo pod sufitem – 
siedzisko dla jednego dziecka, z poduszką w środku. 

1 sztuka 

104. Różnorodne pryzmaty 
Zestaw co najmniej 6 różnych pryzmatów wykonanych z 
tworzywa. 1 zestaw 

105. Klocki z kryształami Zestaw co najmniej 12 klocków drewnianych z 
umieszczonymi wewnątrz pryzmatami o różnych barwach. 1 zestaw  

106. 
Rozkładana gwiazda na 
ścianę 

Wieszana na ścianie drewniana plansza z ruchomymi, 
różnokolorowymi, rozkładanymi klapkami, tworzącymi 
różne kształty. 

1 sztuka 

107. Nastrojowa lampa 
Wieszana na ścianie lampa z 9 kwadratowymi panelami, 
które zmieniają automatycznie kolor świecenia. Wymiary 
około 40x40 cm. 

1 sztuka 

108. Kolorowe spirale 
Zestaw 6 spiral o długości około 50 cm z 
różnokolorowego, półprzezroczystego tworzywa, z 
możliwością powieszenia. 

1 zestaw 

109. Płytki stymulujące - 
zestaw 

Zestaw płytek stymulujących: 5 dużych i 5 małych płytek 
o powierzchni wykonanej z gumy z różnymi strukturami 
stymulującymi dotyk. 

1 zestaw 

Zestaw płytek stymulujących: 5 dużych i 5 małych płytek 
o powierzchni wykonanej z gumy z różnymi strukturami 
stymulującymi dotyk. 

1 zestaw 

110. Spokojna ręka 

Urządzenie do ćwiczenia motoryki ręki- drewniana 
podstawa z metalową pętlą wygiętą w złożony kształt oraz 
pręt do przesuwania po pętli bez jej dotykania. Urządzenie 
wydaje dźwięk w przypadku dotknięcia pętli prętem. 

1 sztuka 

111. Sprytny uchwyt 
Zestaw 6 dużych chwytaków-pęset z tworzywa o różnych 
kolorach. Służą ćwiczeniu motoryki rąk i koordynacji ręka-
oko. 

1 zestaw 

112. Wielka tęcza 

Zestaw klocków o co najmniej 12 częściach w postaci 
półkręgów o progresywnie większej średnicy, które można 
układać jedne na drugich wedle wielkości. Wymiary 
największej części około 40cm. 
 

1 zestaw 

113. Owoce 

Zestaw układanek w postaci drewnianych owoców 
podzielonych na połówki spojone za pomocą rzepów. W 
zestawie drewniany nóż, umożliwiający „pokrojenie” 
owoców. Minimum 12 elementów. 
 

1 zestaw 
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114. Zestaw śniadaniowy 

Zestaw układanek w postaci drewnianych warzyw, chleba, 
bułek, jajek, itp podzielonych na połówki spojone za 
pomocą rzepów. W zestawie drewniany nóż, 
umożliwiający „pokrojenie” owoców. Minimum 16 
elementów. 

1 zestaw 

115. Piłka ażurowa Piłka ażurowa, wykonana z gumy, o średnicy około 12 cm. 
Powierzchnia o strukturze siatki. 4 sztuki 

116. Piłka kłębek 
Miękka piłka z 8 uchwytami wypełnionymi pianką. 
Średnica około 20 cm. 1 sztuka 

117. Chusta animacyjna z  
labiryntem 

Chusta o średnicy około 150 cm z naszytym labiryntem, 
zawierającym różnorodne przeszkody, który może być 
wykorzystany do zabaw piłkami, samochodami. 

1 sztuka  

118. Piłki piankowe Zestaw 4 piłek z pianki o średniach ok. 18 cm, 12cm, 
10cm, 8cm 1 zestaw 

119. Piłka pajączek Piłeczki „pajączki” – dwie kule wykonane z 
różnokolorowych frędzli z tworzywa, średnice: 8 cm, 5 cm 1 zestaw 

120. Ringo sensoryczne 
Dwa zestawy po 4 gumowe ringo, wykonane z gumy o 
różnych kolorach, średnica ok. 15 cm, karbowana 
powierzchnia. 

2 zestawy 

121. Zestaw piłeczek do 
treningu dłoni 

Dwa zestawy po 4 gumowe piłeczki o różnych kolorach, 
średnica ok. 10 cm, z niewielkimi kolcami na powierzchni. 

2 zestawy 

122. Ślady z fakturą – stopy 
Zestaw 6 par (12 sztuk) wyciętych z gumy obrysów stóp, 
służących do ćwiczeń sensorycznych. 1 zestaw 

123. Ślady z fakturą – ręce Zestaw 6 par (12 sztuk) wyciętych z gumy obrysów dłoni, 
służących do ćwiczeń sensorycznych. 1 zestaw 

124. Piłeczki "przyssawki" 
Zestaw około 25 piłeczek wraz z opakowaniem. Piłeczki są 
elastyczne i ściśnięcie pozwala na przyklejenie ich na 
zasadzie przyssawki. 

1 zestaw 

125. 
Figury geometryczne 
gumowe 

Zestaw około 15 figur geometrycznych o różnych 
kolorach, wykonanych z miękkiej gumy. Przylegają do 
gładkich powierzchni, np. luster. 

1 zestaw 

126. Duża piłka gimnastyczna 
/ rehabilitacyjna 

Piłka gimnastyczna o średnicy 100 cm. 1 sztuka 

127. Wałek rehabilitacyjny 
Wałek rehabilitacyjny o średnicy 30 cm i długości 50 cm. 
Wypełnienie pianką, warstwa wierzchnia z tworzywa 
skóropodobnego. 

1 sztuka 

128. Klin rehabilitacyjny 
Klin do rehabilitacji o wymiarach około 30x40x12 cm. 
Wypełnienie pianką, warstwa wierzchnia z tworzywa 
skóropodobnego. 

1 sztuka 

129. 
Lustro do zastosowań 
korekcyjnych 

Lustro do zastosowań korekcyjnych o wysokości około 100 
cm z możliwością przytwierdzenia do ściany. Lustro bez 
siatki. 

1 sztuka 

130. Thera Band opór słaby Taśma lateksowa Thera Band bądź równoważna.  Opór 
słaby, długość około 1,5 metra. 

2 sztuki 

131. Thera Band opór średni 
Taśma lateksowa Thera Band bądź równoważna.  Opór 
średni, długość około 1,5 metra. 2 sztuki 

132. 

Zestaw kształtek 
rehabilitacyjnych (skład 
kompletu w sąsiedniej 
kolumnie) 

Materac o wymiarach około 120x60x7 cm do potrzeb 
rehabilitacyjnych 3 sztuki 

Schodki o wysokości około 90cm, z około 5 stopniami do 
potrzeb rehabilitacyjnych 

1 sztuka 

Kostka o wymiarach około 60x60x60 z okrągłym otworem 
w środku o średnicy ok. 30 cm do celów rehabilitacyjnych 
 

2 sztuki 
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Walec do celów rehabilitacyjnych o średnicy ok. 30 cm i 
długości ok. 120cm 2 sztuki 

Zjeżdżalnia rehabilitacyjna, wysokość ok. 60cm, szerokość 
ok. 60 cm, długość ok.90 cm 

1 sztuka 

Opona rehabilitacyjna o średnicy 60cm, grubości 30cm, 
otworze o średnicy 30cm. 2 sztuki 

Kształtka rehabilitacyjna z wycięciami- półokrągłym i 
prostokątnym, o wysokości i szerokości ok. 60 cm 2 sztuki 

Belka- kształtka rehabilitacyjna o długości ok.120 cm, 
szerokości i wysokości ok.30 cm. 

1 sztuka 

Zjeżdżalnia- kształtka rehabilitacyjna o długości ok. 80 cm, 
szerokości ok. 60 cm, wysokości ok. 40 cm 

1 sztuka 

Wałek sensoryczny, gumowy, długość ok. 15 cm, 
powierzchnia pokryta miękkimi kolcami. 

1 sztuka 

Kształtka rehabilitacyjna w formie półkoła o wymiarach 
około 120x30x60 cm 

1 sztuka 

133. Mata - gąsienica Mata wykonana z bawełnianego obszycia, wypełniona 
gąbką, w formie gąsienicy; średnica ok. 140 cm. 

1 sztuka 

134. Piłeczki do basenu Piłeczki do basenu, z tworzywa, sztuk ok. 500, różne 
kolory, średnica ok. 6 cm. 1 sztuka 

135. Nogi wielkiej stopy 

Wykonane z gęstej pianki 2 duże (około 50cm długości) 
obrysy stóp (lewej i prawej). Posiadają uchwyty na linkach 
w celu zapewnienia lepszej kontroli. Dziecko zakłada 
zabawkę na własne stopy i wykonuje ćwiczenia 
poprawiające balans, technikę chodu. 

1 sztuka 

136. Ścieżka wałków 
4 kolorowe ścieżki o długości około 150cm każda, 
wykonane z plastikowych szczebelków połączonych 
linkami w formę drabinki rozwijanej na podłodze. 

1 zestaw 

137. Gimnastyczny Aerostep 
Aerostep do ćwiczeń. W formie dwóch elastycznych komór 
wypełnionych powietrzem z regulacją twardości za 
pomocą zaworu. 

1 sztuka 

 

2 - Pomoce na zajęcia logopedyczne - sprzęt 

L.P. Nazwa przedmiotów Parametry Ilość 

1.  
Balonowa wyścigówka 

do ćwiczeń 
oddechowych 

Zabawka do ćwiczeń oddechowych – samochodzik i dwa 
balony, które po nadmuchaniu go napędzają. 1 sztuka 

2.  Gra w dmuchane 

Drewniane pudełko o wymiarach około 40x20 cm z 
otworami na górnej powierzchni, odpowiadającymi 
wymiarom piankowym piłkom w zestawie. Dziecko ćwiczy 
popychając oddechem piłeczki do otworów. 

1 zestaw 

3.  Dmuchajki 
Zestaw około 40 fajeczek do ćwiczenia oddechu. Fajeczki 
wykonane z tworzywa z załączoną piłeczką,  którą należy 
utrzymać w powietrzu dmuchając w fajeczkę. 

2 zestawy 

4.  Laptop 

Komputer przenośny o następujących parametrach: 
• Matryca o wielkości nie mniejszej niż 15 cali, 

podświetlana diodami LED, 
• Procesor: nie mniej niż dwa rdzenie fizyczne, 

taktowanie nie niższe niż 1,7 GHz, pamięć cache nie 
mniejsza niż 3MB (na przykład klasy Intel Core i3 lub 
równoważny AMD), 

1 sztuka 
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• Dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 500GB, 
• Napęd optyczny: nagrywarka DVD 
• Pamięć operacyjna o pojemności nie mniejszej niż 

4GB, DDR3, 
• Karta graficzna zintegrowana bądź dyskretna, 
• Wyposażenie wejścia/wyjścia: USB 3.0 co najmniej 

jeden port, mikrofon i kamera zintegrowane, wyjście 
HDMI, WiFi, wyjście VGA, głośniki stereo, karta 
dźwiękowa zintegrowana, 

• System operacyjny: Windows 8.1, dowolny wariant, 
• Gwarancja: nie mniejsza niż 12 miesięcy 

 

3 -Pomoce na zajęcia logopedyczne – programy i książki 

L.P. Nazwa przedmiotów Ilość 

1.  „Od obrazka do słowa. Gry rozwijające mowę dziecka”,  Wydawnictwo: WSiP  1 

2.  „Kategoryzacja”, M. Korendo, Wydawnictwo: WIR  1 

3.  „Moje sylabki – zestaw 1”, Wydawnictwo:  WIR 1 

4.  „Analiza i synteza wzrokowa”, Wydawnictwo:  WIR 1 

5.  Zestaw „Czyja głowa? Czyj ogon?”, Wydawnictwo: ARSON 1 

6.  Zestaw „Historyjki obrazkowe”, Wydawnictwo: ARSON 1 

7.  Zestaw „Co pije? Co je?, Wydawnictwo: ARSON 1 

8.  Zestaw „Co myje?”, Wydawnictwo: ARSON 1 

9.  „Sekwencje”, Wydawnictwo: konferencje-logopedyczne.pl 1 

10.  „Stymulacja rozwoju funkcji poznawczych w wielu niemowlęcym”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

11.  „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. Samogłoski”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

12.  „Czytanie symultaniczne – wyrażenia dźwiękonaśladowcze 1”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

13.  „Czytanie symultaniczne – wyrażenia dźwiękonaśladowcze 2”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

14.  „Czytanie symultaniczne – wyrażenia dźwiękonaśladowcze 3”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

15.  „Relacje”,  Wydawnictwo: konferencje-logopedyczne.pl 1 

16.  „Czytanie symultaniczne – wyrażenia dźwiękonaśladowcze  4”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

17.  „Czytanie symultaniczne – wyrażenia dźwiękonaśladowcze  5”, Wydawnictwo: 
konferencje-logopedyczne.pl 1 

18.  „Kategoryzacje”, Wydawnictwo: konferencje-logopedyczne.pl 1 

19.  „Emocje i relacje społeczne – stymulacja”, Wydawnictwo: konferencje-
logopedyczne.pl 1 

20.  „Słucham i uczę się mówić. Samogłoski i wykrzyknienia”, Wydawnictwo: ARSON 1 

21.  „Słucham i uczę się mówić. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze”, Wydawnictwo: ARSON 1 
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22.  „Słucham i uczę się mówić. Sylaby i rzeczowniki (cz. 1, 2, 3, 4), Wydawnictwo: 
ARSON 1 

23.  „Słucham i uczę się mówić. Sylaby i czasowniki (L.P.+L.M.), Wydawnictwo: ARSON 1 

24.  „Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem”, Wydawnictwo: Seventh Sea 1 

25.  Programy komputerowe: „Obrazy – Słowa – Dźwięki. Wersja rozszerzona”, 
Wydawnictwo: KOMLOGO 1 

26.  „ZOOminki – ćwiczenia usprawniające mowę”, Wydawnictwo: KOMLOGO 1 

 
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza wystąpienie zamówień uzupełniających. 
 
Pełna dokumentacja projektu jest dostępna w siedzibie Zamawiającego: 
 
Instytut Innowacji i Biznesu 
ul. Staszica 1 
25-008 Kielce  
tel. 41 / 368-06-99 
e-mail: biuro@iib.com.pl 
www.iib.com.pl 
 
Wszelkich informacji udziela: 
Koordynator Projektu: Magdalena Gołdzińska, tel. 608 633 912 
 
II. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie. 
W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: (Wzór oświadczenia - Załącznik nr 2) 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
c) spełniają przesłanki dotyczące braku powiązań, zgodnie z Wytycznymi POKL. 

 
III. Wymagane dokumenty: 

a) Oferta cenowa - załącznik nr 1, 
b) Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 
c) Podpisane oświadczenie - załącznik nr 2. 

 
 
IV. Zasady przygotowania i złożenia oferty: 

a) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

b) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  
c) Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
d) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
e) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym napisem: 
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„NAZWA I ADRES WYKONAWCY” 

Oferta na Zakup pomocy do zajęć wychowawczo-edukacyjnych i logopedycznych dla 
Żłobka Integracyjnego”. 

 
f) Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2014 r., do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego. 
g) UWAGA! Oferta może być złożona tylko i wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 

1. Złożenie oferty na innym formularzu będzie skutkowało jej odrzuceniem jako 
niepoprawnej pod względem formalnym. 

V. Kryteria oceny oferty: 

Cena – 100% 
 
Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. zaoferuje 
najniższą cenę (rozpatrywana jest wartość brutto). 
O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy uczestnicy postępowania. Wykonawca, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania 
umowy. 
 
VI. Termin związania ofertą. 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
VII. Termin realizacji zamówienia: 
 
Termin realizacji dostawy: do dnia 29.12.2014 r. 
 
VIII. Tryb udzielania wyjaśnień. 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
w formie pisemnej, faxem lub elektronicznej. 

b) Zamawiający udzieli wyjaśnień w ciągu 2 dni od wpływu pytania, chyba że prośba 
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni 
przed terminem składania ofert. 

c) Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część dokumentacji ofertowej. 
d) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 
IX. Zawarcie umowy: 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wybrany wykonawca zostanie 
poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 
X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

a) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
b) Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XI. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia prowadzonego postępowania 
ofertowego bez wyłonienia Wykonawcy. 
 
XII. Informacja o zakresie wykluczenia z postępowania ze względu na powiązana 
kapitałowe lub osobowe z Beneficjentem: 



 
 
 
 
 

 

 
 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Instytutem Innowacji i Biznesu Magdalena 
Gołdzińska nie może zostać udzielone niniejsze zamówienie. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 
Z poważaniem 

Magdalena Gołdzińska 
 
Załączniki: 
� Załącznik nr 1 – „Oferta” 
� Załącznik nr 2 – „Oświadczenie” 
  


