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SIWZ Cześć I- Wyposażenie Żłobka, pomoce dydaktyczne i zabawki
Ilość
sztuk/kpl
5

Lp.

Nazwa

1.

Stół okrągły
z regulowanymi
nogami

2.

Krzesełko
w rozmiarze 0 żółte

4

3.

Krzesełko
w rozmiarze 1 żółte

16

4.

Łóżeczko dziecięce

20

5.

Szafa na łóżeczkadrzwi zielone,
laminowane

2

6.

Komplet pościeli
z wypełnieniem
w 4 różnych
kolorach (po 10

40

Opis
-Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18
mm w kolorze klonu.
-Narożniki zaokrąglone i wykończone kolorowym
obrzeżem PCV o gr. 2 mm.
-Metalowe regulowane nogi stołu w kolorze żółtym.
-Możliwość regulacji wysokości
- śr. 120 cm
-rozmiary 0-3
-Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym
z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm.
- Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm.
-Krzesła z możliwością sztaplowania.
- stelaż w kolorze żółtym
-rozmiar 0
-Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.
-Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym
z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm.
-Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm.
-Krzesła z możliwością sztaplowania.
-stelaż w kolorze żółtym
-rozmiar 1
-Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2.
-Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną
przepuszczającą powietrze.
-Narożniki z tworzywa sztucznego, możliwość
układania łóżeczka jedno na drugim
-wym. 132,5 x 59 x 12 cm
-Szafa przeznaczona do przechowywania 10 szt.
łóżeczek dziecięcych przechowywanych wraz
z pościelą.
-Otwory w drzwiach ułatwiające wentylację.
-Zawiasy umożliwiające otwieranie drzwi szafy pod
kątem 180 stopni.
-Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy.
-Drzwi wykonane z laminowanej płyty MDF.
- Elementy mocujące w zestawie.
- wym. 138,6 x 70 x 203 cm
-Poszewka na poduszkę
-Poszewka na kołdrę
-Prześcieradło do łóżeczka
- Poduszka
- Kołdra

7.
8.

sztuk każdego
kolory)
Materac do
przewijaka
Podkład pod
prześcieradło

2
20

9.

Przewijak mały z 10
szufladami i burtami

2

10.

Kosz na pieluchy

2

11.

Regał na nocniki

2

12.

Nocnik

20

13.

Szatnia
pięciomodułowa
z 5 kolorowymi
drzwiczkami

4

14.

Tablica korkowa

1

15.

Tablica korkowa

1

16.

Tablica korkowa

3

17.

Wózek 4-osobowy

2

-wymiary muszą pasować do łóżeczka dziecięcego
-kolory: ecru, niebieski, zielony, żółty
- wym. musi pasować do przewijaka poz.9 przedmiary
- kolor: niebieski
-Bawełniana, wodoodporna oraz oddychająca podkładka
pod prześcieradło zabezpieczająca materac przed
wilgocią i zabrudzeniami.
-Możliwość prania w pralce.
-skład: 100% bawełny
-membrana oddychająca: 100% PU
- wym. 75 x 90 cm
-Przewijak z 10 szufladami, wyposażonymi
w prowadnice rolkowe.
-wys. blatu powyżej 80 cm
burty zabezpieczające
-Otwór o średnicy od 13 cm.
-Kolor biało-srebrny
- wym. 30 x 42 x 72 cm
-poj. od 80 l
-Regał na 12 nocników wykonany z płyty laminowanej
w kolorze brzozy, o gr. 18 mm.
-wym. 55-56 x 35-40 x 120-125 cm
-uwaga: nocniki muszą pasować do regału na nocniki
poz. 11. przedmiaru
-Szatnie wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu.
-Wyposażone w półeczkę i haczyki z przeznaczeniem na
ubrania oraz worki.
-Półeczka na buty powinna być wykonana z ażurów.
-Drzwiczki kolorowe z płyty MDF.
-5 modułów zamykanych na drzwiczki
-wym. szafki 108,5 x 50 x 131 cm
-ławeczka
-kolory drzwi: niebieski, czerwony, pomarańczowy,
zielony, żółty
-Należy mieć na uwadze, że jedna szatnia ma zawierać
każdy z powyżej wymienionych kolorów.
-Tablica o powierzchni korkowej
-Kolor niebieski
-Oprawa drewniana
-wym. 100 x 200 cm
-Tablica o powierzchni korkowej
-Kolor zielony
-Oprawa drewniana
-wym. 100 x 200 cm
-Tablica o powierzchni korkowej
-Aluminiowa rama
- wym. 45 x 60 cm
-Wózek przeznaczony dla 4 dzieci
-Funkcja składania wózka
Wózek musi posiadać:
• Baldachim
• Okno w baldachimie
• Gumowane koła z pianki
• Kosz pod siedzeniami

18.

Gąsienica spacerowa
z uchwytami

2

19.

Krzesło
konferencyjne

4

20.

Szafa wysoka z
witryną

1

21.

Regał z szafką

1

22.

Biurko

1.

23.

Krzesło obrotowe
szaro-czarne

1

24.

Szafka 1/8 koła

4

25.

4

26.

Siedzisko
zaokrąglone długie
dostosowane do
szafki 1/8 koła
Wysoka szafa

27.

Szafka

1

1

• Blokowany stopą hamulec
• wym. 120-125, x 80-85x 100-105 cm
-Długość minimum 2,5
-Wyposażona w 10 uchwytów.
Wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym
wypełniaczem.
-kolor popielato-czarny
-wykonane z tkaniny
- Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany
rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym,
-siedzenie i oparcie tapicerowane.
wys. 47 cm
-Szafa z witryną w górnej części oraz pełnymi drzwiami
w dolnej części, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18
mm.
-Szafka zamykana na kluczyk.
-wym. wysokość do 190 cm
- kolor: klon
-Regał z zamykaną na kluczyk szafką wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
-wym. wysokość do 160 cm
- kolor: klon
- wym. 1300x600x760
-kolor klon
-na nóżkach wykonanych z aluminium.
-wykonanie z płyty laminowanej
-wyposażony w szufladę z zamkiem i szafkę z zamkiem.
-Regulacja wysokości
-Krzesło na kółkach.
-Wykonane w 100% z włókna syntetycznego.
-śr. od 63 cm
-wym. siedziska 50-55 x 48-50 cm
-Szafki 1/8 koła wykonane z płyty laminowanej
w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.
-Każda szafa musi posiadać nóżki
-wym. nie mniejsze niż 108 x 41 x 67 cm
-Pufy wykonane z pianki
- obszyte tkaniną PCV,
-wym. Muszą być dostosowane do szafek 1/8 koła
-kolory: żółta, zielona, różowa, niebieska
-wysuwane półki z przeznaczeniem na prace plastyczne
- kolor biały frontów, korpus w kolorze klonu
-wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm
-otwierane drzwiczki
wym. 100 -110 x 60-70 x 180-200 cm
-Szafka musi posiadać minimum 2 szerokie szuflady
w dwóch różnych kolorach – kolor biały i zielony
-Szafka musi być wyposażona przynajmniej w jedną
parę drzwiczek- kolor żółty
-Szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu
oraz białej o gr. 18 mm
-Front wykonany z płyty MDF
- wym. 75-80 x 40-42 x 160-165 cm

28.

Szafka z
asymetrycznymi
półkami

1

29.

Biurko

1

30.

Krzesło zielone na
metalowym stelażu

1

31.

Dywan

1

32.

Ścianka
manipulacyjnosensoryczna las

1

33.

Ścianka
manipulacyjnosensoryczna las

1

34.

Materac narożny

1

35.

Zestaw klocków
piankowych

1

36.

Wyprawka
plastyczna
z przeznaczeniem
dla 2 -latka

1

37.

Instrumenty
muzyczne w torbie

1

-Szafka z asymetrycznymi półkami uzupełniona 3
drzwiczkami w kolorach żółtym, zielonym i białym.
-Drzwiczki o wym. 37 x 37 cm, wykonane z płyty MDF
-Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz
białej
- wym. szafki 115-120 x 40-45 x 120-125 cm
-Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
- kolor biurka klon
-kolor drzwiczek z żółtymi elementami
-wym. 120 x 60 x 76 cm
-Krzesło zielone na metalowym stelażu
z podłokietnikami i oparciem.
-Materiał poliester.
-wym. szer. 45 cm, wys. minimum 80 cm
-wym.3x 4 m.
- Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
-Pokryty środkiem uniepalniającym.
- wysokość runa: 7 mm
-Ścianka manipulacyjna wykonana z lakierowanej
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny
o różnych fakturach.
- wym. (szer. x wys.): 130-135 x 115-120 cm
Ścianka manipulacyjna wykonana z lakierowanej
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny
o różnych fakturach.
-wym. (szer. x wys.): 130-135 x 115-120 cm
-trójkąty złączone ze sobą na stałe
Wykonane z tkaniny PCV
-kolor pomarańczowy
- wym. już po rozłożeniu 150 x 150 x 8 cm
-Klocki wykonane z pianki.
-zmywalna tkanina. Możliwość łączenia elementów
w tory przeszkód.
-wym. najmniejszego elem. 30 x 30 x 15 cm
-wym. największego elem. 30 x 30 x 90 cm
- minimum 13 szt.
Zestaw do prac plastycznych. W skład zestawu mogą
wchodzić wchodzić min.:
- Kredki woskowe
-Kredki
- Klej dla malucha
- Farby
- Blok rysunkowy
-Zestaw papierów kolorowych
- Mix pędzli
- Bibuła
- Ciastolina
-Wszystkie instrumenty muszą znajdować się w torbie
zamykanej na zamek
-minimum 17 instrumentów
- instrumenty mają być przeznaczone dla opiekunów

38.

Książeczka
sensoryczna ze
zwierzątkami

1

39.

1

41.

Króliczek zabawka
kontrastowa
Zestaw 3
instrumentówgrzechotek
Piramidka z kółek

42.

Ślimak

1

43.

Zabawka telefon

1

44.

Kolejka plastikowa

1

45.

Chodzik
interaktywny

1

46.

Stolik interaktywny

1

47.

Labirynt drewniany

1

48.

Wieża

1

49.

Drewniana
układanka
zwierzątka
Duży zestaw
klocków

1

51.

Stojak mobilny
z kolorowymi
kwadratowymi
poduszkami

1

52.

Auto

1

40.

50.

1

1

1

-Miękka książeczka dla niemowląt.
- przymocowane dodatkowe sznureczki.
- Książeczka musi zawierać rysunki zwierzątek, duże
lusterko oraz szeleszczące strony.
- brak zawartości BPA, PVC oraz ftalanów
-Przytulanka Króliczek z biało czarnymi elementami.
-Zabawka ma szeleszczące uszy, spódniczkę
Zestaw 3 poręcznych instrumentów-grzechotek dla
najmłodszych. Wykonane z tworzywa sztucznego.
- śr. od 10 cm
-Układanka z ciekawymi efektami wizualnymi. 5
plastikowych kółeczek do układania w piramidkę.
W jednym kółeczku znajdują się różnokolorowe koraliki
wirujące na metalizowanej powierzchni, która zachwyca
maluszka efektami świetlnymi.
-Sorter z kolorowymi klockami w różnych kształtach
dopasowanych do otworów na zabawce.
-Ślimak musi posiadać edukacyjne piosenki.
-Telefon z poruszającymi się oczami i buzią przy
ciągnięciu za sznureczek
-Kolorowa, plastikowa kolejka składająca się
z lokomotywy i 2 wagoników
-kolorystyka dowolna
-Chodzik musi grać wesołe melodie i wydawać
śmieszne dźwięki.
-Chodzik musi być wykonany z plastiku.
- kolorowy blat ze światełkami, ruchome elementy,
przyciski o różnych kształtach i kolorach.
Stolik wykonany musi być bezpiecznego plastiku.
-Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami,
po których przesuwać można różne, drewniane
elementy.
-wym. całkowite: 20-24 x 12-15 x 16-18 cm
-Minimum 10 różnej wielkości sześcianów ukazujących
z każdej strony inny ciąg obrazków
- Możliwość układania z nich wieży itp.
-wys. wieży minimum 75 cm
-Drewniana układanka ze zwierzątkami
-kolorystyka dowolna
-Klocki musza być wykonane z dobrej jakości
tworzywa.
- minimum 30 klocków
-różne wymiary klocków- nie dopuszcza się jednego
wymiaru klocków
-Stojak wykonany z lakierowanej sklejki mobilny, na 20
szt. poduszek do siedzenia.
-Poduszki muszą być wykonane z trwałej tkaniny PCV,
łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką.
- wys. poduszki minimum 3 cm.
-Samochód ma być wyposażony w wygodny fotelik z
wysokim oparciem, otwieranymi drzwiczkami, musi
posiadać kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikający
kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od wlewu paliwa.

53.

Jeździk

1

54.

Puzzle zwierzęta

1

55.

Skrzynka plastikowa
na klocki

1

56.

Lalka chłopiec

1

57.

Lalka dziewczynka

1

58.

Ubranka dla lalek -

1

59.

Komplet pacynek zawody

1

60.

Zestaw naczyń
z suszarką

1

61.

Koszyk z zakupami

1

62.

Zestaw artykułów
spożywczych

1

63.

1

64.

Mini autka
drewniane
Koparka

65.

Wywrotka

1

66.

Traktor

1

67.

Traktor z przyczepą

1

68.

Pojazdy w wiaderku

1

69.

Helikopter policyjny

1

1

Pojazd musi nadawać się do wprawiania w ruch za
pomocą nóg dziecka.
- jeździk wyposażony w 4 kółka
-lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja
- miękkie krawędzie zabawki
- kierownica z klaksonem
- wym. 70-75 x 30-35 cm x 30-35 cm
- kolorystyka brązowa
-Puzzle z elementami zwierząt morskich.
-Wykonanie z grubej tektury.
Plastikowa skrzynka z otworami drenażowymi, dzięki
którym klocki można myć w pojemniku z pokrywą
-wym. 40-45 x 30-33 x 25-30 cm · 1 szt.
-kolorystyka dowolna
-wykonana z plastiku
-dł. minimum 40 cm
- wykonana z plastiku
-dł. minimum 40 cm
-Ubranka dla lalek z tkaniny syntetycznej i bawełny
-zestaw musi zawierać minimum 3 kpl.
-Zestaw pacynek musi reprezentować różne zawody.
-Pacynki muszą być wykonane z przyjemnego w dotyku,
miękkiego materiału
- 10 szt.
-Duży zestaw kuchennych akcesoriów wykonanych
z tworzywa sztucznego.
-minimum 50 elementów
-Koszyk musi służyć do zabawy w sklep.
-minimum 16 elementowy
-Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia,
bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru. Artykuły maja służyć zabawie w dom oraz sklep.
Wymiary dowolne.
-Zestaw 6 drewnianych samochodzików
-Kolorystyka dowolna
- wykonanie z tworzywa sztucznego.
-Kolorystyka dowolna
- wykonanie z tworzywa sztucznego
-Masywny i bezpieczny pojazd, dzięki czemu dziecko
może np. usiąść na kabinie traktora i jeździć na nim
odpychając się nogami.
Masywny, duży traktor w zestawie razem z przyczepą.
Przyczepka po odczepieniu dyszla z zestawu
przekształca się w wózek do ciągnięcia
-długość minimum 90cm.
-Pojazdy niewielkich rozmiarów
- pojazdy mogą być różnej wielkości
-wykonane z miękkiego plastiku
-możliwość mycia pojazdów w zmywarce
- minimum 30 sztuk.
- wykonanie z miękkiego plastiku
-możliwość mycia w zmywarce.

70.

Ambulans

1

71.

Betoniarka

1

72.

Samochód Van

1

73.

Garaż

1

74.

Zwierzęta dżungli

1

75.

Koń na biegunach

1

76.

Koń na biegunach

1

77.

Pchacz

1

78.

Wózek pchacz

1

79.

Zabawka ptak

1

80.

Zabawka owad

1

81.

Pociąg express

1

82.

Kuchnia z
akcesoriami
Krzesełko do
karmienia

1

83.

2

-kółka nie mogą rysować powierzchni
- długość minimum 25 cm.
- wykonanie z miękkiego plastiku
-możliwość mycia w zmywarce.
-kółka nie mogą rysować powierzchni
- długość minimum 25 cm.
- wykonanie z miękkiego plastiku
-możliwość mycia w zmywarce.
-kółka nie mogą rysować powierzchni
- długość minimum 25 cm.
Duży pojazd wykonany z wytrzymałego tworzywa
sztucznego. Otwierane klapy.
-minimum 3 poziomowy
-zestaw musi zawierać elementy dróg
-różne modele zwierząt dżungli
-wykonanie z plastiku
-minimum 5 zwierząt
-wymiary zwierząt dowolne
-Koń musi posiadać uchwyty
-wygodne siedzisko
- kolor niebieski
-zabawka musi nie wymagać montażu
-wym. 85-90 x 27-30 x 40-45cm
Koń musi posiadać uchwyty
-wygodne siedzisko
- kolor czerwony
-zabawka musi nie wymagać montażu
-wym. 85-90 x 27-30 x 40-45cm
-Drewniana mobilna zabawka pchacz w kształcie
zwierzątka z kijem z przeznaczeniem dla lalek
-wykonanie z drewna
-kolorystyka dowolna
-Lekka, elastyczna i pełna niespodzianek piłeczkagryzak dla najmłodszych.
-Wykonana z wysokiej jakości tworzywa, które nie
zawiera szkodliwego dla zdrowia BPA, ftalanów i PCV.
-Lekka, elastyczna i pełna niespodzianek piłeczkagryzak dla najmłodszych.-Wykonana z wysokiej jakości
tworzywa, które nie zawiera szkodliwego dla zdrowia
BPA, ftalanów i PCV.
Zawartość zestawu musi zawierać minimum:
-pociąg zmieniający światła i wydający dźwięki
-czujnik koloru
- zwrotnice kolejowe
-karty inspiracji online
-podręcznik nauczyciela online
-aplikację kompatybilną z systemem iOS i Android
-Zestaw musi zawierać minami 25 elementów, które
nadają się do mycia w zmywarce.
-Krzesło do karmienia z uprzężą zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem.
-Taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa
sztucznego.

84.
85.
86.
87.

Miska
Płytki talerz
Kubek
Zestaw sztućców

20
20
20
Wg
uznania
oferenta//
ewentualn
a liczbę
kpl.
należy
wykazać
w
kalkulacji
zał. nr 3
4

88.

Kosz na śmieci

89.

Nakładka sedesowa

1

90.

Podest dziecięcy

1

91.

Radioodtwarzacz
przenośny

1

92.

Aplikacja jeżyk

1

93.

Aplikacja sarenka

1

94.

Aplikacja ptak

1

95.

Aplikacja zajączek

1

96.

1

97.

Aplikacjaniedźwiadek
Aplikacja muchomor

98.

Dekoracje na ścianę

1

1

-Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV - łatwa do
utrzymania w czystości.
-Składanie krzesełka
-wykonanie z melaniny
-wykonanie z melaniny
-wykonanie z melaniny
-Łyżka 20szt.
-Widelec 20szt.
-Nóż 20szt.
-Łyżeczka 20szt.
Wykonane ze stali.

-Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego,
z uchylną pokrywą.
-10l.
-elementy w kolorystyce zielonej
Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi
końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem
się z wc.
-kolorowa, kolor spójny z podestem dziecięcym
-Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi
antypoślizgami.
-kolorowa, kolor spójny z nakładką sedesową
-odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- tuner radiowy FM
- liczba wbudowanych głośników: 2
-wyświetlacz LCD
-port USB i wejście audio
- dynamiczne wzmocnienie basów
- szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
- przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu
- wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki
- odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Aplikacja do zamontowania na ścianie
- wykonane z płyty HDF i filcu
-Duże dekoracje mają służyć do samodzielnego
zawieszenia na ścianie.

99.

Dekoracje na ścianę

2

100. Makatka

1

101. Makatka

1

102. Makatka

1

103. Makatka

1

104. Dekoracja na ścianę

1

105. Duża tabliczka
ścienna

1

106. Zawieszki
samoprzylepne

Szafko -ławeczka
z materacem

Wg
uznania
oferenta//
ewentualn
a liczbę
kpl.
należy
wykazać
w
kalkulacji
zał. nr 3
1

- Wykonanie z twardej tektury, z możliwością
zamontowania. Komplet dekoracji ma przedstawiać
zwierzęta, najlepiej zoo.
-Duże dekoracje mają służyć do samodzielnego
zawieszenia na ścianie.
- Wykonanie z twardej tektury, z możliwością ich
zamontowania. Dekoracje mają przedstawiać
przynajmniej kpl. motylka, pszczółki i ptaszka.
-Dekoracja na ścianę o tematyce przedstawiającej zamek
lub pałac.
-Wykonane z weluru i pianki poliuretanowej.
-Makata ma mieć możliwość zawieszenia na ścianie.
- wym. 130-140 x 100-110 cm
-Dekoracja na ścianę o tematyce przedstawiającej statek
piracki.
-Wykonane z weluru i pianki poliuretanowej.
-Makata ma mieć możliwość zawieszenia na ścianie.
- wym. 140-150 x 110-120 cm
-Dekoracja na ścianę
-Wykonanie z weluru wypełnionego gąbką
- możliwość mocowania do ściany
- wym. 120 x 50-60 cm
-dekoracja musi przedstawiać drogę z drzewami lub
autami
-Dekoracja na ścianę
-Wykonanie z weluru wypełnionego gąbką
- możliwość mocowania do ściany
-dekoracja musi przedstawiać drogę z drzewami lub
zwierzętami
-wym. 125-130 x 60-65 cm
-Duże dekoracje mają służyć do samodzielnego
zawieszenia na ścianie.
- Wykonanie z twardej tektury, z możliwością ich
zamontowania. Dekoracje mają przedstawiać słońce,
chmurą lub pogodę.
-Tabliczka ma za zadanie stymulować zmysły u dziecka.
-Tabliczka ma być wykonana z płyty MDF
z możliwością przykręcania do ściany.
-Tabliczka ma przedstawiać samolot
- wym. minimum 150 cm szer.
Zawieszki do mocowania dekoracji na ścianie
20 stuk. zawieszek

-Niska szafka z siedziskiem, wyposażona w 3 szuflady.
-Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
klonu.

107. Szafka domek z 2
półkami

1

108. Maskotki
109. Pufa

1
1

110. Chusta

2

110. Pufa

1

112. Poduszka

1

113. Poduszka

1

114. Poduszka

1

115

Poduszka

1

116. Wałki
pomarańczowe

2

117. Wałki szare tkanina trudnopalna

2

118. Materac

1

119. Materac 3 częściowy

1

120. Mata

1

121. Mata

1

-Piankowy materac pokryty trwałą tkaniną PCV,
niezawierającą ftalanów
-wym. minimum. 100 cm szer.
-materac w kolorze zielonym
-Szafka w kształcie domku z 2 półkami
-wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu 18 mm
-dwie pary drzwiczek w kolorze białym i zielonym
-wym. szerokość do 80 cm.
-komplet 4 sztuk różnych maskotek
-Miękka pufa przedstawiająca pieska
-wykonana z pianki, z pokrowcem z tkaniny PCV
-wym. 45-50 x 50-55 x 40-45 cm
-Kolorowa i lekka, ma służyć do zabawy.
-śr. 3,5 m
-Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem,
wypleniona pianką.
-przedstawiająca baranka lub owcę
-wys. 30 cm
-Miła w dotyku, miękka poduszka.
-w kształcie kwiatka.
-poduszka ma służyć do kącików zabaw
-wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
-Miła w dotyku, miękka poduszka.
-w kształcie jeża
-poduszka ma służyć do kącików zabaw
-wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
-Miła w dotyku, miękka poduszka.
-w kształcie pieska.
-poduszka ma służyć do kącików zabaw
-wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
-Miła w dotyku, miękka poduszka.
-w kształcie słonia.
-poduszka ma służyć do kącików zabaw
-wym. od 35 x 25 x 10 do 40 x 40 x 10 cm
-2 sztuki pokrowcowych wałków wykonanych z
bawełny
-wym. minimum 110 cm wysokości
-2 sztuki pokrowcowych wałków wykonanych z tkaniny
trudnopalnej
-wym. minimum 110 cm wysokości
-Materac kwadratowy lub prostokątny z motywem
trawy, w kolorze zielonym
-Materac 3-częściowy, obszyty tkaniną PCV,
przedstawiający jakiekolwiek zwierzątko,
- długość min.160 cm.
-Mata przedstawiająca ulice, lotnisko lub parking.
Mata ma za zadanie służyć do zabawy
w miasto.
-wym. 70-80 x 90-100 cm
-Miękka mata do zabawy wykonana z włókniny
poliestrowej, z antypoślizgowym podłożem,
przedstawiająca miasto
-wym.120-130x170-180

