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ZAPYTANIE OFERTOWE  
1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Sulęczyno 
ul Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno  
Fax:  (58)685 63 98 
e-mail:  sekretariat@ug.suleczyno.pl  

 
2. TRYB  POSTĘPOWANIA  

 
Zamówienie powyżej kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość 4000 euro netto a mniejszej 
niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto. 
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).  
 
W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zastosowanie będzie miało rozeznanie rynku opisane w 
Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedura dotycząca udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Zamówień Publicznych, o wartości ich przedmiotu nie 
przekraczających równowartości 30 000 euro. 
Beneficjent w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty opublikuje zapytanie ofertowe na swojej stronie 
internetowej oraz roześle ww. zapytanie do 3 potencjalnych wykonawców. 

 
 
3. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z logopedii, rytmiki, 

gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju do Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego Gminy Sulęczyno. 
Usługa jest realizowana w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Szczegółowy opis zamówienia  
znajduje się w pkt. 4. 

 
2.  Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
 

W RAMACH CZĘŚCI  I: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z logopedii do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy 
dydaktycznych z logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się 
poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Karty logopedyczne 
„Piotruś” 

1 Gra Piotruś oraz Memory ćwicząca wymowę poszczególnych głosek. 

2. Wibrator 
logopedyczny 

1 Wibrator Squiggle Wiggle 

3. Lustro 
logopedyczne 
(małe) 

1 Lustro w drewnianej ramie z podpórką. Wymiar minimalny bez ramy 24 x 24 

4. Gimnastyka buzi i 
języka 

1 Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Zestaw zawiera 4 zestawy po 10 
kart, format: A5 lub 9 x 9 cm 

5. Różnicowanie 
głosek cz - c 

1 Gra pozwalająca dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek sz-s i 
cz-c. Zawartość: 
- 5 kart pracy formatu A4  
- 42 szt. tafelków z rysunkami o wym. 5 x 5 cm  
- 13 kart domina o wym. 5 x 10 cm  
- 10 szt. żetonów  
- 1 plansza formatu A4 

6. Różnicowanie 
głosek sz - s 

1 Gra pozwalająca dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek sz-s i 
cz-c. Zawartość: 
- 5 kart pracy formatu A4  
- 42 szt. tafelków z rysunkami o wym. 5 x 5 cm  
- 13 kart domina o wym. 5 x 10 cm  
- 10 szt. żetonów  
- 1 plansza formatu A4 

7. Gimnastyka buzi 1 Gra dla 1-2 graczy, pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych. 
Rysunki przedstawiają różne ćwiczenia - wewnątrz jamy ustnej, na zewnątrz oraz 
ćwiczenia mięśnia okrężnego warg.  
- 28 rysunków o wym. 9 x 9 cm podzielonych na 4 serie zaznaczone kolorem 

8. Gra w dmuchane 1 Który zawodnik potrafi umieścić piłkę w bramce przeciwnika i obronić ataki? W tej grze decyduje 
dmuchanie 
przez słomkę o wygraniu mistrzostwa.   
Wymiary :  35 x 25 x 8 cm 

9. Gadające 
zwierzątka, zabawy 
logopedyczne dla 
najmłodszych 

1 Książeczka dla dzieci, wydawnictwo Harmonia. 
- format A4 
- objętość 32 kolorowe strony 
- oprawa miękka 

 
 



 

 

W RAMACH CZĘŚCI  II: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia 
z logopedii do Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół w Mściszewicach. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na 
zajęcia z logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się 
poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Tęczowe wiatraki 1 Zestaw 6 kolorowych wiatraczków, w różnych rozmiarach: 3 małe (śr. 11 cm), 2 średnie 
(śr. 21 cm), 1 duży (śr. 32 cm). Drewniane elementy rączki, kolorowe płatki, funkcjonalny 
system umożliwiający płynność ruchów.  

2. Logopedyczny 
labirynt 

1 Duża tablica magnetyczna z drewnianą ramką przeznaczona do układania na niej 
drewnianych elementów podklejonych taśmą magnetyczną. Dowolna kompozycja klocków 
tworzy ścieżkę przez którą należy przeprowadzić za pomocą strumienia dmuchanego 
powietrza jedną z 3 proponowanych piłek (metalową, drewnianą i do tenisa stołowego). 
Zróżnicowanie materiału piłek zmienia opór jaki stawiają przed powietrzem i różnicuje 
trudność zadania. Gra ćwiczy umiejętność regulacji strumienia powietrza i urozmaica 
żmudne ćwiczenia oddechowe. wym. planszy 45 x 32 x 20 cm; 20 drewnianych 
elementów; 100 słomek. 

3. Słuchawka junior 1 Przyrząd pomocny w terapii logopedycznej i nie tylko. Słuchawka zapewnia akustycznie 
wyraźny odsłuch własnej mowy. Ćwiczenia z użyciem słuchawki ułatwiają kształtowanie 
poprawnej wymowy, zwiększają poziom koncentracji podczas czytania i nauki języków 
obcych. Słuchawka wykonana jest z tworzywa, co umożliwia zachowanie higieny. dł. 
słuchawki 20 cm. 

4. MEMO szumki 1 Zestaw Memo szumki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają 
w swej nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż. 

5. MEMO rerki 1 Zestaw Memo rerki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoską r. 

6. MEMO kapki 1 Zestaw MEMO_kapki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają 
w swej nazwie słowo z głoskami: k, g, h. 

7. MEMO elki 1 Zestaw MEMO_elki to 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej 
nazwie słowo z głoską l. Mamy nadzieję, że karty, pięknie zilustrowane przez Piotra 
Fąfrowicza, będą dodatkowym atutem zachęcającym do wspólnej zabawy. 

8. Lalki świata  1 Naomi, Klarissa, Emily i Yoko, to cztery dziewczynki pochodzące z różnych stron świata. 
Każda z nich posiada cechy wyglądu i ubioru charakterystyczne dla swojego pochodzenia. 
Wykonane z miękkiej tkaniny, wypełnione watoliną. 4 szt. wys. 35 cm. 

9. Puzzle 
logopedyczne. 
Wacek, Dzidek, 
Anastazy 

1 Puzzle logopedyczne: Wacek, Dzidek, Anastazy (szereg s-z-c-ć-dź) przeznaczone są dla 
dzieci przedszkolnych, rozpoczynających naukę w szkole i starszych, które z różnych 
przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym 
wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu 
i pisaniu. W pakiecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli. W zestawie 
pierwszym dziecko musi połączyć w pary pasujące do siebie obrazki i nazwać, co na nich 
widzi. W zestawie drugim dziecko musi połączyć rozsypane litery w jeden wyraz, odszukać 
go na planszy i poprawnie odczytać. 

10. Puzzle 
logopedyczne. 
Bocian Klemens 
Kle-Kle 

1 Puzzle Logopedyczne: Bocian, Klemens, Kle-Kle, wyrazy dźwiękonaśladowcze - głoski: j, 
ł, ch, n, m. W pakiecie znajdują się 2 zestawy ćwiczeń oraz 2 komplety puzzli. Zestaw 
pierwszy służy do ćwiczeń słuchowych w przyporządkowywaniu zwierzętom i rzeczom 
wydawanych przez nie odgłosów, zapisanych w formie fonetycznej. Dzieci od 
najmłodszych lat rozpoznają i porównują głosy zwierząt, pojazdów i odruchowo naśladują 
je, przez co usprawniają narządy artykulacyjne mowy. Zestaw drugi służy jako materiał 
językowy do utrwalania właściwej wymowy głosek: j, ł, ch, n, m, ich poprawnego czytania, 
pisania oraz dzielenia wyrazów na sylaby. 

11.  Słowny ekspres. 
Gra słowna. 

1 Gra słowna w której gracze muszą wykazać się spostrzegawczością refleksem i celnością 
skojarzeń. Ten kto szybciej potrafi ułożyć wyraz z karcianych liter uderza w dzwonek 
i zgarnia nagrodę.  



 

 

12. Mówię poprawnie. 1 Gra planszowa. której nadrzędnym celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy 
u dzieci będących w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

13. Przygoda z 
głoskami syczącymi 
i szumiącymi. 

1 Logopedyczno-glottodydaktyczna gra planszowa służąca ćwiczeniu w zabawie słuchu 
fonemowego, wymowy wyrazów zawierających głoski syczące (s, z, c, dz) i szumiące (sz, 
ż, cz, dż), uczy wyróżniania głosek w wyrazach, doskonali liczenie. W wyrazach 
zaznaczono litery podstawowe i niepodstawowe, co powinno ułatwić podział wyrazów na 
głoski. Wieloznaki są również podane w takiej postaci, że z podziałem na głoski nie 
powinno być większych problemów. 

14. Domino sylabowo-
logopedyczne 

1 Jest to układanka uwzględniająca 71 sylab, doskonaląca wymowę głosek szeregu 
syczącego, szumiącego i ciszącego a także głoski ,,r". Domino przydatne jest 
w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz 
wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć "koniec" i "początek" wyrazu.                   71 elem. 
o wym. 6 x 8,6 cm. 

15. Litery i sylaby. 
Klocki edukacyjne 

1 Klocki edukacyjne dla najmłodszych. Zestaw doskonali u dziecka znajomość literek i sylab. 
18 elementów. 

16. Domino 
logopedyczne. L-R 

1 Przeznaczone są do zabaw edukacyjnych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi 
rozpoczynającymi naukę czytania lub mającymi z nim problemy. Uczy rozróżniania głosek 
oraz ich prawidłowej wymowy. Mogą być wykorzystywane zarówno przez logopedów, jak 
i rodziców. Przydatne są w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy 
i syntezy słuchowej a, także wzrokowej. Układ obrazków oraz wyrazów może być 
wykorzystywany podczas zajęć logopedycznych lub kompensacyjno-korekcyjnych. 
w zestawie: 27 par obrazków (8 x 5 cm) ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, 
których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi wskazanymi na pudełku. 

17. 100 tekstów 
logopedycznych 

1 Małgorzata Skorek. Autorka, doświadczony logopeda-terapeuta, proponuje zestaw 100 
tekstów, podzielonych na grupy ze względu na rodzaj dysfunkcji, jaką one podczas 
ćwiczeń kształtują.  

 

W RAMACH CZĘŚCI III: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z logopedii do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sulęczynie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na 
zajęcia z logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się 
poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Iloś
ć w 
szt. 

Opis 

1. Chrząszcz Szczepan – 
sz, ż/rz, cz, dż + 
Pszczółki Tuptusie – t, 
d  

1 Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż  oraz t, d 
(nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 dzieci.  

2. Czarne czy białe. Gra  1 Zadania zawarte w grach rozwijają pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, 
uczą logicznego myślenia, naśladowania i tworzenia sekwencji, przygotowują do nauki 
czytania i pisania. Autor: Agnieszka Bala, wydawnictwo Arson 

3. Articula – program 
ćwiczeń aparatu mowy 
z lusterkiem 

1 Zawartość:  
- 36 kart ćwiczeniowych z prostą instrukcją 
- otwierany segregator mierzy: po otwarciu 60 x 22 cm, po zamknięciu 18 x 22 cm 
- zawiera wbudowane, bezpieczne lusterko 

4. Bańki mydlane 50ml 20 Bańki mydlane dla dzieci, pomocne w ćwiczeniach oddechowych. 

5. Hinz Magdalena Bingo 
Logopedyczne – 
głoska SZ 

1 Wydawnictwo Harmonia, oprawa miękka, liczba stron: 82 

6. Gra buziaki śmieszaki 
- układanka 

1 Wydawnictw Adamingo, gra uczy rozpoznawania stanów emocjonalnych na podstawie 
grymasów twarzy. 



 

 

7. Domino logopedyczne 
– głoski J-R 

1 Domino logopedyczne uczy rozróżniania głosek j oraz r. 

8. Flecik do nosa – 
pomoc do ćwiczeń 
oddechowych 

1 Flecikiem skutecznie można ćwiczyć nosowy tor wydechowy i utrwalać różnicę z torem 
ustnym, nadaje się do ćwiczenia samogłosek nosowych ą, ę. 

9. Flipper logopedyczny 
PILCH 

1 Niecodzienna pomoc logopedyczna dla dzieci w wieku od 3 lat. 

10. Foremki 
stereognostyczne 

1 Kształtki przestrzenne wykonane bardzo precyzyjnie z metalu.PRZEZNACZENIE: do 
ćwiczeń stereognozji oralnej, poczucia ułożenia narządów mowy, rozpoznawania 
kształtów. 

11. Foremki 
stereognostyczne – 
ALFABET 

1 Kształtki przestrzenne literek alfabetu wykonane bardzo precyzyjnie z 
metalu.PRZEZNACZENIE: do ćwiczeń stereognozji oralnej, poczucia ułożenia narządów 
mowy, rozpoznawania kształtów. 

12. Głoski do zabawy – 
gra logopedyczna 

1 Głoski do zabawy to gra dla dzieci, która poza walorami czysto rozrywkowymi dostarcza 
także materiału do nauki czytania i pisania. 

 
W RAMACH CZĘŚCI IV: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z logopedii do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podjazach. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na 
zajęcia z logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się 
poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Iloś
ć w 
szt. 

Opis 

1. Jarmark logopedyczny, 
Mariola Małkiewicz   

1 Książka, format A5, oprawa miękka 

2. Dmuchajka logopedyczna 
– czteropak w tubie  

1 Cztery dmuchajki (w 4 kolorach - naturalnym, czerwonym, zielonym i 
niebieskim) wykonane z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 
5 cm, 4 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 4 słomki. 
Całość zapakowana w elegancką tubę. 

3. Pacynka logopedyczna 
Moovik 

1 Pacynka została wykonana z wysokiej jakości materiału, kolorowa. 

4. Pacynka logopedyczna 
Żyrafka 

1 Pacynka została wykonana z wysokiej jakości materiału, kolorowa. 

5. Kocham mówić. Historyjki 
obrazkowe z tekstami. 

1 Historyjki obrazkowe z tekstami autorstwa Jagody Cieszyńskiej i Andrzeja Dąbka. 
Pakiet 75 kart w pudełku (15 kart z ilustracjami oraz 60 kart z tekstami) 

6. Kocham Czytać – pakiet 
18 zeszytów 

1 Jagoda Cieszyńska, Wydawnictwo Edukacyjne.  

7. Gra logopedyczna 
„Dmuchaj na torcik” 

1 Gra rozwija motorykę ust i narządów artykulacyjnych, a tym samym rozwój mowy. 

8. WhisperPhone – 
słuchawka 

1 Słuchawka zapewnia akustycznie wyraźny odsłuch własnej mowy. 

9. Trampolina – zabawy 
logopedyczne 

1 "Trampolina +. Zabawy logopedyczne" to zbiór ćwiczeń, zabaw, kart pracy i gier 
logopedycznych, które można wykorzystać podczas codziennych zajęć 
przedszkolnych. 

10. Akademia wzorowej 
wymowy. Ćwiczenia 
logopedyczne z naklejkami 

1 Celem ćwiczeń jest pomoc w nauce prawidłowej wymowy głoski cz. 



 

 

-CZ 

11. Akademia wzorowej 
wymowy. Ćwiczenia 
logopedyczne z naklejkami 
-C 

1 Ćwiczenia adresowane są do tych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
które mają problemy z poprawnym wymawianiem głoski C. 

12. Szpatułka ZV ŁOPATKA 
MIĘKKA;  

4 Łopatka do wibratorów logopedycznych. 

13. Gra edukacyjna – litery i 
słowa;  

1 Litery i słowa to zbiór gier edukacyjnych, które w przyjazny sposób wprowadzają 
dziecko w świat liter i słów. 

14. Woreczki logopedyczne 
(sensoryczne);  

1 Poprzez ćwiczenia i zabawę z ich użyciem, można zachęcać dzieci do rozmów, 
znakomicie uatrakcyjnią też często żmudne dla dzieci - ćwiczenia artykulacyjne. 

15. Gra logiczna 
MARCHEWKA;  

1 Dzięki bogatemu programowi edukacyjnemu dzieci mają możliwość rozwoju logicznego 
myślenia, grając z Magiczną Marchewką, która mówi i świeci. Jest tu wiele 
różnorodnych zadań i wesołych wierszyków. 

16. Gniotek – zabawka 
sensoryczna 

1 Jest idealny do usprawniania motoryki dłoni oraz zwiększania siły uścisku. 

 
 
W RAMACH CZĘŚCI V: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z logopedii do Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Węsiorach. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy 
dydaktycznych na zajęcia z logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” 
znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Onomatopeje. Ćwiczenia 
sekwencji słuchowej 

1 Karty typu „Piotruś” mają na celu zapoznanie dziecka z dźwiękami i 
odpowiadającymi im rysunkami, a dołączone do nich paski z sekwencjami symboli 
dźwięków są materiałem do ćwiczeń pamięci słuchowej. 

2. Kwestionariusz do badania 
artykulacji 

1 Odpowiednio przygotowany materiał językowy daje możliwość sprawdzenia 
realizacji danej głoski w izolacji, w sylabach, wyrazach w każdej pozycji (nagłosie, 
śródgłosie i wygłosie), zwrotach, zdaniach oraz mowie swobodnej. 

3. Słyszę, widzę, wymawiam 1 Pomoc przeznaczona jest do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej w zakresie głosek 
środkowojęzykowych (ś/si; ź, zi; ć, ci; dź/dzi) przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c, 
dz) i przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, ż/rz,cz, dż). 

4. Kolorowanka logopedyczna 1 Książeczka składa się z 22 kolorowych postaci, każda służy do utrwalania wymowy 
głosek: sz, ż, cz, dż, s, z, c, ś, ź, ć, dź, l, r, t, d, p, b, k, g, f, w. 

5. Materiał wyrazowo – 
obrazkowy sz, ż, cz, dż 

1 Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Materiał do ćwiczeń prawidłowej 
wymowy głosek przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

6. Materiał wyrazowo – 
obrazkowy s, z, c, dz 

1 Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Materiał do ćwiczeń prawidłowej 
wymowy głosek przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

7. Materiał wyrazowo – 
obrazkowy ś, ź, ć, dź 

1 Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Materiał do ćwiczeń prawidłowej 
wymowy głosek przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

8. Dwie wieże – kto prędzej 1 Gra logopedyczna służąca do ćwiczeń artykulacji oraz różnicowania głosek k-g i t-
d. 

9. Loteryjka obrazkowa – gra 
logopedyczna 

1 Ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w 
zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego sz-ż-cz-dż, poszerzenie 
słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. 

10. Rymowanki 1 Gra kształtuje tak ważne umiejętności jak synteza sylabowa wyrazów, umiejętność 



 

 

analizy, percepcja słuchowa oraz koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. 

11. Encyklopedia dla malucha 1 Quiz zawiera zagadki o przedmiotach i zjawiska z codziennego życia człowieka. 

12. Kostki z obrazkami do 
układania baśni 

1 Dzięki nim dzieci nauczą się budować zdania i skupiać uwagę oraz poszerzą 
słownictwo. 

13. Logo zabawy. Część VI – 
różnicowanie szeregów 

1 Programy wspierające terapię logopedyczną. 

14. Mały gwizdek z wiatraczkiem 1 Dmuchanie w gwizdek to znakomite ćwiczenie logopedyczne. 

 
W RAMACH CZĘŚCI VI: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z logopedii do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z 
logopedii na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Karty logopedyczne „Piotruś” 1 Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany tak, aby dzieci bawiąc się 
ćwiczyły poprawną wymowę poszczególnych głosek. 

2. Wibrator logopedyczny 1 Wibrator aktywizuje, pionizuje i usprawnia motorykę przedniej części języka. Praca 
z aparatem przyspiesza pojawianie się głosek szumiących (ułatwia ich 
wywoływanie). 

3. Lustro logopedyczne (małe) 1 Lustro w drewnianej ramie z podpórką. Wymiar minimalny bez ramy 24 x 24 

4. Gimnastyka buzi i języka 1 Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. Zestaw zawiera 4 zestawy po 
10 kart, format: A5 lub 9 x 9 cm 

5. Różnicowanie głosek cz - c 1 Gra pozwalająca dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek 
sz-s i cz-c. Zawartość: 
- 5 kart pracy formatu A4  
- 42 szt. tafelków z rysunkami o wym. 5 x 5 cm  
- 13 kart domina o wym. 5 x 10 cm  
- 10 szt. żetonów  
- 1 plansza formatu A4 

6. Różnicowanie głosek sz - s 1 Gra pozwalająca dziecku na nabycie umiejętności słuchowego różnicowania głosek 
sz-s i cz-c. Zawartość: 
- 5 kart pracy formatu A4  
- 42 szt. tafelków z rysunkami o wym. 5 x 5 cm  
- 13 kart domina o wym. 5 x 10 cm  
- 10 szt. żetonów  
- 1 plansza formatu A4 

7. Gimnastyka buzi 1 Gra dla 1-2 graczy, pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji narządów 
artykulacyjnych. Rysunki przedstawiają różne ćwiczenia - wewnątrz jamy ustnej, na 
zewnątrz oraz ćwiczenia mięśnia okrężnego warg.  
- 28 rysunków o wym. 9 x 9 cm podzielonych na 4 serie zaznaczone kolorem 

8. Gra w dmuchane 1 Który zawodnik potrafi umieścić piłkę w bramce przeciwnika i obronić ataki? W tej grze 
decyduje dmuchanie 
przez słomkę o wygraniu mistrzostwa.   
Wymiary :  35 x 25 x 8 cm 

9. Gadające zwierzątka, 
zabawy logopedyczne dla 
najmłodszych 

1 Książeczka dla dzieci, wydawnictwo Harmonia. 
- format A4 
- objętość 32 kolorowe strony 
- oprawa miękka 

 
 
 



 

 

W RAMACH CZĘŚCI VII: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej do Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół  
w Mściszewicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu 
stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji projektu 
„Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Faktury stopy 5 Kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy, o chropowatej powierzchni, 
przydatne do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw sportowych.  
- dł. 21 cm  
- 2 szt. 

2. Skakanka 10 Sznurkowe skakanki o długości 2 m  

3. Drabinka z 
kółkami hoops 

1 Drabinka koordynacyjna złożona z połączonych ze sobą, kolorowych obręczy. Łatwa do 
złożenia i transportowania. Można łączyć ze sobą więcej drabinek, by urozmaicić 
ćwiczenia.  
- długość 5 m  
- śr. kółek 44 cm 

4. Woreczki z 
grochem 

2 - wym. 10 x 10 cm  
- 8 kolorów  

5. Taśmy 
rehabilitacyjne 

5 - z lateksu 
- wym. 150 x 15 cm  
- grubość 0,35 mm  

6. Taśmy 
rehabilitacyjne 

5 -  z lateksu 
- wym. 150 x 15 cm  
- grubość 0,45 mm  

7. Piłka lekarska   1 
kg 

2 Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. 
- śr. 11 cm  
- waga 1 kg 

8. Piłka lekarska   2 
kg 

2 Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. 
- śr. 13,5 cm  
- waga 2 kg 

9. Fasolki 55 cm 2 - wym. 55 x 100 cm  
- 1 kg  

10.  Podążamy 
szlakiem 

 

1 Piankowa dróżka do ćwiczeń składa się z elementów, które można dowolnie ze sobą 
łączyć, ustalając bieg i kierunek trasy. Każdy element składa się z dwóch warstw: jedna 
strona jest niebieska z żółtymi figurami, druga odwrotnie. Dwuwarstwowa pianka 
połączona jest bez użycia kleju. Zabawa w podążanie szlakiem rozwija koordynację 
wzrokowo-ruchową, uczy równowagi, określania odległości oraz kierunków. 
wym. 50 x 50 x 1,5 cm; wykonane z wysokiej jakości pianki EVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

W RAMACH CZĘŚCI VIII: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na z gimnastyki korekcyjnej do 
Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sulęczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Przyrząd do 
ćwiczeń 
koordynacji 
ruchowej 

1 Ufo-dysk to przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej i równowagi oraz rehabilitacji stóp, 
kolan i bioder. Posiada walory urządzenia zabawowego. Wykonany ze sklejki pokrytej 
antypoślizgową wykładziną gumową, śr. 34 cm. 

2. Przyrząd do 
leczenia 
płaskostopia 

1 Urządzenie do profilaktyki i leczenia płaskostopia i koślawości pięt. Ćwiczenia prowadzone 
na ufo-jeżu poprawiają ukrwienie stóp, zapewniają odpowiednie działanie bodźcowe na 
mięśnie krótkie stóp. Masaż stóp wykonywany przy użyciu urządzenia eliminuje bóle 
głowy, pleców, bezsenność oraz zaburzenia metabolizmu i krążenia. Ufo-jeż jest również 
świetnym urządzeniem zabawowym. Wykonany z odpowiednio profilowanej podstawy ze 
sklejki, na którą naklejona jest mata tworzywowa o strukturze iglastej, śr. 30 cm. 

3. Dysk sensoryczny 1 Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny, do ćwiczeń równowagi. 
- śr. 33 cm 
- maksymalne obciążenie 225 kg 

4. Rehabilitacyjny 
bączek 

1 Pomoc rehabilitacyjna rozwijająca koordynację ruchową dziecka. Doskonała zarówno dla 
dzieci zdrowych, jak i tych z porażeniem mózgowym. Bączek może być wykorzystywany 
jako karuzela, schowek, a także jako łódka na basenie. Bezpieczna budowa chroni przed 
przyciśnięciem palców. Przeznaczona do zabaw na zewnątrz i wewnątrz, śr. 80 cm, wys. 
44 cm  

5. Huśtawka nożna 1 Huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację ruchową dziecka. Ma antypoślizgową 
powierzchnię oraz wykonaną z gumy amortyzację, która zabezpiecza podłogę przed 
uszkodzeniem.  
- wym. 52 x 22 x 14 cm  
- maksymalne obciążenie 75 kg 

 

W RAMACH CZĘŚCI IX: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podjazach. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy 
dydaktycznych na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia 
Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Chusta  1 Kolorowa i lekka do wielu gier i zabaw zespołowych. Ma grubą linę wszytą w środkowej 
części (do regulacji średnicy otworu w chuście) oraz uchwyty pozwalające na uczestnictwo 
w zabawach wielu osób.  
- śr. 3,5 m, 8 uchwytów, maksymalne obciążenie 10 kg, na środku siateczka. 

2. Piłki do skakania  2 Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. 
Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną, śr. 55 
cm. 

3. Piłka siatkowa 2 Piłka do gry w piłkę siatkową, wykonana z PCV, śr. 21 cm. 

4. Piłka nożna 
gumowa 

4 Piłka do gry w piłkę nożną, śr. 21,8 cm. 

5. Skakanka 20 Sznurkowe skakanki o długości 2 m  

6. Woreczki z 5 Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez 



 

 

grochem zabawę, usprawniają koordynację ruchową, wym. 12 x 12 cm, 100 g, zestaw 4 szt.  

7. Aktywne ringo 2 Zestaw aktywnych obręczy wykonanych z dobrej jakości tworzywa, które można rozciągać 
bez ryzyka odkształceń. Służy do zabaw wspomagających ruchowy rozwój dzieci: rzuty do 
celu, rzuty do siebie, żonglowanie, chodzenie na palcach po okręgach, taniec itp., śr. 16,4 
cm, 6 szt., różne kolory 

8. Pachołki z 
cyferkami 

2 Do zabaw ruchowych z wykorzystaniem cyfr od 0 do 9. Wykonane z tworzywa sztucznego, 
wys. 23 cm, 10 szt. 

9. Hula – hop 50 cm 15 Hula-Hop wykonane z tworzywa sztucznego, śr. 50 cm. 

 
10. Serso 2 Gra zręcznościowa polegająca na umieszczeniu obręczy na prętach. Wykonana z pianki, 

wym. 30 x 30 x 13 cm, 5 obręczy o śr. 12 cm. 
 

 

W RAMACH CZĘŚCI X: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Borku Kamiennym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i 
ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju 
na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Ważka optyczna 1 Ważka wyposażona w 6 różnych szkieł służących do obserwowania przyrody. Można je na 
siebie nakładać. Zawiera dwa szkła powiększające: 2x i 5x, soczewkę naśladującą oko 
owada oraz 3 kolorowe szkła: żółte, niebieskie i czerwone (nakładanie soczewek pozwala 
na uzyskanie szkła powiększającego 10x oraz kolorów pochodnych). Wym. po rozłożeniu 
23 x 20 x 6 cm, śr. szkieł 3,5 cm. 

2. Fakturowe 
poduszeczki 

1 Szorstkie, śliskie, jedwabiste czy miękkie? Młodzi uczniowie budują swoją dotykową 
świadomość i poznają nowe słownictwo przy pomocy dwudziestu fakturowych kwadratów, 
których wymiary dostosowano do małych rączek dzieci. Poliestrowe wypełnienie. 20 
kwadratowych poduszeczek (10 par) o wym. ok. 6 x 6 cm, woreczek ze sznurkiem do 
przechowywania, arkusz z propozycjami zabaw. 

3. Zestaw 
sensorycznych 
piłeczek 

1 Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, 
masażu rąk itp. 
- 20 piłek  
- śr. od 4 do 7,5 cm  
- worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm. 

4. Sensoryczna 
gąsienica 

1 Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa gąsienica. Każdy z elementów jest inny. Na 
pierwszym umieszczono głowę z wypełnieniem z miękkiej pianki, na drugim - koraliki, w 
trzecim znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i piąty (wykonany z miłej w dotyku tkaniny) 
można wypełnić dowolnym materiałem, a szósty zawiera groch. Elementy łączą się ze 
sobą w różny sposób (rzepy, napy, sznurowanie), co stanowi dodatkową atrakcję dla 
maluchów i usprawnia motorykę dłoni. Gąsienica rozwija zmysł dotyku oraz percepcję 
wzrokową. Wym. 41 x 172 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

W RAMACH CZĘŚCI XI: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na 
zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” 
znajdujący się poniżej. 
 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Ważka optyczna 1 Ważka wyposażona w 6 różnych szkieł służących do obserwowania przyrody. 
Można je na siebie nakładać. Zawiera dwa szkła powiększające: 2x i 5x, 
soczewkę naśladującą oko owada oraz 3 kolorowe szkła: żółte, niebieskie i 
czerwone (nakładanie soczewek pozwala na uzyskanie szkła powiększającego 
10x oraz kolorów pochodnych). Wym. po rozłożeniu 23 x 20 x 6 cm, śr. szkieł 3,5 
cm. 

2. Fakturowe poduszeczki 1 Szorstkie, śliskie, jedwabiste czy miękkie? Młodzi uczniowie budują swoją 
dotykową świadomość i poznają nowe słownictwo przy pomocy dwudziestu 
fakturowych kwadratów, których wymiary dostosowano do małych rączek dzieci. 
Poliestrowe wypełnienie. 20 kwadratowych poduszeczek (10 par) o wym. ok. 6 x 
6 cm, woreczek ze sznurkiem do przechowywania, arkusz z propozycjami 
zabaw. 

3. Zestaw sensorycznych 
piłeczek 

1 Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu 
dotyku, masażu rąk itp. 
- 20 piłek  
- śr. od 4 do 7,5 cm  
- worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm. 

4. Sensoryczna gąsienica 1 Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa gąsienica. Każdy z elementów jest inny. 
Na pierwszym umieszczono głowę z wypełnieniem z miękkiej pianki, na drugim - 
koraliki, w trzecim znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i piąty (wykonany z 
miłej w dotyku tkaniny) można wypełnić dowolnym materiałem, a szósty zawiera 
groch. Elementy łączą się ze sobą w różny sposób (rzepy, napy, sznurowanie), 
co stanowi dodatkową atrakcję dla maluchów i usprawnia motorykę dłoni. 
Gąsienica rozwija zmysł dotyku oraz percepcję wzrokową. Wym. 41 x 172 cm. 

 

W RAMACH CZĘŚCI XII: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia  
z rytmiki do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na 
zajęcia z rytmiki na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość 
w szt. 

Opis 

1. Marakasy (2 szt. W 
zestawie) 

6 Instrument muzyczny samobrzmiący (idiofon), wykonany z drewna,2 szt., wym. 20,5 x 
5,5 cm 

2. Dzwonki z rączką ( 8 szt.) 1 Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi rączkami. Każdy 
kolor oznacza inny dźwięk.  
- 8 szt.  
- dł. 13,5 cm  
- śr. 7,4 cm  

3. Deszcz 2 Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku umieszczono małe kolorowe 
koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk, dł. 53,5 
cm, śr. 4,5 cm. 



 

 

4. Piłeczki ze wstążkami 18 Wykonana z twardej pianki, śr. 6 cm, kolorowe wstążki o dł. 40 cm, różne kolory. 

5. 25-tonowe dzwonki 
chromatyczne 

1 To doskonały instrument muzyczny dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją muzyczną 
przygodę. 25 dźwięków jest ułożonych tak jak w fortepianie, a ich rozpoznawanie 
ułatwia różny rozmiar płytek - mniejsze wydają wyższe dźwięki, a większe - niskie 
dźwięki. Dodatkowo na płytkach zostały wygrawerowane nazwy dźwięków. Cymbałki 
zamknięte w poręcznej walizce ułatwiającej transport instrumentu. 

6. Zestaw perkusyjny  1 Zestaw instrumentów muzycznych. W komplecie torba, 6 rodzajów instrumentów: - 
tamburyn, śr. 20 cm - plastikowe marakasy, dł. 12,3 cm - jajka muzyczne, 2 szt., wym. 
5,5 x 3,5 cm - dzwoneczki na rękę, dł. 9,5 cm , 1 para - kastaniety drewniane, śr. 5,5 
cm, 1 para - kastaniety z rączką, dł. 21,8 cm. 

 

W RAMACH CZĘŚCI XIII 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Przedszkola 
Samorządowego przy Zespole Szkół w Mściszewicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby 
realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Deszcz 2 Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku umieszczono małe kolorowe 
koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk, dł. 53,5 cm, 
śr. 4,5 cm. 

2. Dzwoneczki na 
rękę  

2 Nietypowy instrument muzyczny dla dzieci. Dzwoneczki wykonane z wytrzymałego 
plastiku, wydają czysty dźwięk. Na rączce znajduje się 10 dzwoneczków, 1 para, wym. 10 
x 8,5 cm. 

3. Mały bębenek na 
rączce 

2 Wykonany z drewna, pokryty owczą skórą. Wydaje dźwięk poprzez uderzanie kuleczek, dł. 
32 cm, śr. 15 cm.  

4. Młynek pozytywka 2 Lekka, metalowa puszka, w której umieszczony jest mechanizm grający. Dziecko kręcąc 
korbką słyszy wydobywające się z zabawki dźwięki, które przypominają przyjemne dla 
ucha "melodyjne pstrykanie". Zabawka stymuluje układ słuchowy oraz usprawnia rączkę 
dziecka. Dźwięk wydobywający się z puszki ma kojący wpływ na dzieci pobudzone i 
agresywne, śr. 7,5 cm, wys. 11 cm. 

5. Dzwonki z 
przyciskiem 

2 Kolorowe metalowe dzwonki, wyróżniające się czystym brzmieniem i trwałością. Gra za 
pomocą tych kolorowych dzwonków jest wspaniałym wstępem do nauki gry na 
instrumentach. Instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy 
indywidualnej lub zespołowej. Z jednego kompletu jednocześnie może korzystać 8-10 
osób. Każdemu dźwiękowi przyporządkowany został określony kolor i numerek. W skład 
zestawu wchodzi 8 dzwonków. 

6. Torba z 
instrumentami 

1 Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po 
otwarciu może być zawieszana. wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm waga: 3,50 kg 
Zawartość: 
tamburyn, 
tamburyn z membraną, 
5 trójkątów (10-20 cm), 
2 drewniane marakasy, 
duże guiro z tarką, 
2 tonbloki 
2 tony, 
tonblok (1 ton), 
pudełko akustyczne, 
2 kastaniety, 
kastaniety z rączką, 
para klawesów, 
shaker metalowy. 

7. Kastaniety 2 Kolorowe kastaniety wykonana z drewna, 2 szt. śr. 5,5 cm. 



 

 

drewniane 

8. Kastaniety 2 Wykonane z tworzywa sztucznego, 2 szt. 
wym. 5,8 x 5,8 x 1,6 cm 

 

W RAMACH CZĘŚCI XIV: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Przedszkola 
Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Węsiorach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby 
realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Bębenek  3 Daje możliwość uwrażliwienia i rozwoju słuchu muzycznego. Uczy różnicowania rytmów, 
dźwięków i melodii.  
- 1 pałeczka  
- wym. 20 x 3,5 cm  

2. Kolorowe 
kastaniety 

1 Instrument ten składa się z dwóch drewnianych muszelek, przymocowanych do siebie za 
pomocą sznurka. Całość idealnie mieści się do dziecięcej dłoni.  
- śr. 5 cm  
- 12 szt.  

3. Plastikowe 
marakasy 

5 Wykonane z tworzywa sztucznego, 2 szt., wym. 13 x 4 cm.  

4. Dzwoneczki na 
rękę 

8 Nietypowy instrument muzyczny dla dzieci . 4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej 
taśmie.  
- 2 szt.  
- dł. taśmy 23 cm  
- śr. dzwonka 2 cm. 

5. Pompony duże 
zielone 

2 Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego. Dł. pasków 30 cm, szer. 
pasków 5 mm, 130 g. 

6. Pompony duże 
żółte 

2 Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego. Dł. pasków 30 cm, szer. 
pasków 5 mm, 130 g. 

7. Pompony duże 
niebieskie 

2 Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego. Dł. pasków 30 cm, szer. 
pasków 5 mm, 130 g. 

8. Pompony duże 
czerwone 

2 Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego. Dł. pasków 30 cm, szer. 
pasków 5 mm, 130 g. 

9. Pompony duże 
pomarańczowe 

2 Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa sztucznego. Dł. pasków 30 cm, szer. 
pasków 5 mm, 130 g. 

10. Kolorowe szarfy 
niebieskie 

9 1 szt., szer. 3 cm, dł. 94 cm. 

11. Kolorowe szarfy 
żółte 

9 1 szt., szer. 3 cm, dł. 94 cm. 

12. Szarfy z rączką 
tęczową 

8 Kolorowe szarfy z drewnianym uchwytem do zabaw taneczno-ruchowych. Dł. uchwytu 48 
cm, dł. szarfy 170 cm.  

 

 

 

 

 



 

 

W RAMACH CZĘŚCI XV: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podjazach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby 
realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Zestaw bum bum rurki 
przedszkolny 

2 Zestaw jest złożony z 1 zestawu Diatonicznego, na którego dźwiękach można ze 
straszkami grać proste melodie korzystając z książeczki Bum, Bum Przedszkole 
oraz 2 zestawów Pentatonicznych, które dublują nam część dźwięków z diatoniki 
i doskonale nadają się do rytmiki w grupie. Zestaw zawiera dwadzieścia rurek, w 
tym : 3 sztuki rurek: C’,E’,G’A’,C”, - 1 sztuka rurek: F’, H’. Zestaw zawiera 
dodatkowo: - książeczkę Bum, Bum Przedszkole, - 1 Bum Bum Worek mały. 

2. Zestaw bum bum rurki 
diatoniczny 

1 Zestaw diatoniczny, zawiera 8 rurek wytworzonych z wysokiej jakości plastiku. 
Rurki mają różne długości, dzięki czemu odzywają się dźwiękami od: od C’ do 
C”. Są to dźwięki popularnej gamy C-dur. Zestaw zawiera 8 rurek (C’, D’, 
E’,G’,A’, H’ C”) o długościach od 30 do 62 cm. – śpiewnik „znane piosenki” 
zawierających 10 popularnych piosenek zapisanych za pomocą kolorowych nut. 

 

W RAMACH CZĘŚCI XVI: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Gminnego 
Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i 
ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby realizacji projektu 
„Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej. 

Lp. Nazwa produktu Ilość w 
szt. 

Opis 

1. Marakasy (2 szt. w 
zestawie) 

5 Wykonane z drewna. • 2 szt. • wym. 20,5 x 5,5 cm 

2. Dzwonki z rączką (8 szt. 
w zestawie) 

1 Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach, z plastikowymi rączkami. 

3. Deszcz 2 Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku umieszczono małe 
kolorowe koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu 
dźwięk. 

4. Tęczowe piłeczki z 
chustami (6 szt. w 
zestawie) 

3 Kolorowe, cienkie chustki z miękką kulką na końcu. 

5. Piłeczka ze 
wstążeczkami 

16 Wykonana z twardej pianki, śr. 6 cm, kolorowe wstążki o dł. 40 cm, różne kolory 

6. Onomatopeje - karty do 
prezentacji (50 kart) 

1 50 kart demonstracyjnych formatu A5 przedstawiających onomatopeje - wyrażenia 
dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta domowe, zwierzęta natura, 
przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez człowieka 

7. Shaker 1 Metalowy, w środku umieszczono opiłki metalu. • wym. 20,3 x 4,9 cm 

 
 

 

 



 

 

Wszystkie elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany 
wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. 

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym 
zapytaniu ofertowym.   

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych  towarów łącznie 
z rozładowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. 

 
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  
2. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie 

osobiście, przez posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres: 
 

Urząd Gminy Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26, 
83-320 Sulęczyno 

 
Z dopiskiem: Oferta dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego  Gminy Sulęczyno w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka”. 

 
3. Termin składania ofert upływa 31.10.2017 r. o godz. 13.00 
4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie. 
5. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 

bez rozpatrzenia wpięte do akt projektu, o czym dany Wykonawca zostanie poinformowany.  
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one 

braki lub błędy do ich korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres 
wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dopuszcza się dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają 
na treść złożonej oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o 
charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty. 

7. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania 
ofertowego, a zwłaszcza opisu zamówienia lub Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania. 

8. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
przeciwko Zamawiającemu. 

9. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
6. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje wartość 100 
pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:  
                                                                        Cn 
                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt 

                                                                        Cb 
gdzie: 
Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.  
Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania. 
Cb – cena badanej oferty. 
 
Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych. 



 

 

 
7. WYBÓR WYKONAWCY 
1. Do zrealizowania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów w 

ocenie złożonych ofert. 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę oraz umieści 

stosowną informację za pośrednictwem strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie 
ofertowe.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy 
lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższych 
przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.  

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców postępowanie 
zostanie zamknięte bez rozpatrzenia i przeprowadzone ponownie. 

5. Zamawiający dopuszcza wybranie oferty, której wartość jest wyższa o max 10% niż środki posiadane na 
realizację zamówienia.  

 
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI 
1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, sposób i terminy płatności oraz inne istotne warunki realizacji 

zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów z badania 

złożonych ofert.  
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania 

umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym w danej części postępowania Wykonawcą stało się 
niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi 
uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert w danej części.  

4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w danej części wpłynie tylko jedna oferta nie 
podlegająca odrzuceniu, oraz cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę nie 
przekracza kwoty zarezerwowanej przez Zamawiającego na realizację zamówienia oraz Zamawiający 
potwierdzi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
EFES na lata 2014-2020, że proponowana przez Wykonawcę cena jest rynkowa, Zamawiający podpisze 
umowę  
z Wykonawcą, który złożył ofertę. 
 

9. OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 
Zmiana postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiający może nastąpić  
w szczególności w przypadku, gdy:  

• Nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 

• Niezbędna jest zmiana terminu, sposobu i miejsca wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana 
taka jest niezbędna do prawidłowego wykonywania umowy. 

• Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy nie jest możliwe ze względu na 
okoliczności, na które strony nie mają wpływu.  

 
 

10.  INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu 
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia. 
 
 
 



 

 

11. INFORMACJE NT. ZAPYTANIA 
1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielą pracownicy Zespołu ds. projektów – tel. 

730 000 497, e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl  
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowanej zostanie 20.10.2017 r. opublikowane 

na stronie  www.suleczyno.biuletyn.net  
 
12.  ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2. 
 
 
 
Sulęczyno, dnia   20.10.2017 r.                                                  

…………………………………………………………… 
                                                                                                                             
(podpis , pieczęć Zamawiającego)  


