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Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 
Tabela 1 
 
PRZEDSTAWIENIE DLA SPOŁECZNO ŚCI SZKOLNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA W W ĘSIORACH 
 

Nr 
opisu  

Rodzaj 
zamówienia 

Zajęcia Pomoc dydaktyczna  Specyfikacja techniczna  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej: 
 
 
 
 
 

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 
 
 
 
 
 

Farby Tempera 6l zestaw 
Farby łatwo rozprowadzają się i dobrze 
kryją, ,odpowiednio gęsta konsystencja 
zapewniają swobodne malowanie. Farby 
są na bazie wody, dzięki czemu łatwo 
zmywają się z rąk i ubrania.  
• 6 szt.  
• poj. 1000 ml  
 Kolory: żółty, biały, brązowy, niebieski, 
czerwony, zielony. 

2 
 
 
 
 
 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Farba Tempery pojedyncze 
kolory jasnozielony 

Kolor jasno zielony. Pojemnik o 
pojemności  1000ml  
 
 
 
 

3 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Farba Tempery pojedyncze 
kolory różowy 

Kolor różowy. Pojemnik o pojemności 
1000ml. 
 
 
 
 

4 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Farba Tempery pojedyncze 
kolory fioletowy 

Kolor fioletowy. Pojemnik o pojemności 
1000ml. 
 
 
 
 

5 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Farby Tempery pojedyncze 
kolory czarny 

Kolor czarny. Pojemnik o pojemności 
1000ml. 
 
 
 
 

6 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Papier ksero kolorowy 
(kremowy i żółty) 

Papier ksero . 
Format A4  
-2x500  sztuk. 
 
 
 

7 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Brystol Mix A2 Brystol mix A2. • 20 arkuszy • 10 kolorów • 
180 g/m2 
 
 
 

8 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Bibuła karbowana kolorowa Zestaw pakowany po 15 sztuk, wymiary 
200cm x 1 
 
 



 

2 
 

szkolnej:   

9 
 
 
 
 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

MIX pędzli dużych  
Pędzle z włosiem i z gąbki, z drewnianymi 
uchwytami.  
• 25 szt. 
 
 

10 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Pastele suche Pastele w różnych kolorach można łatwo 
ze sobą mieszać, stosować na mokro i na 
sucho, a także łączyć z innymi technikami. 
Posiadają certyfikaty zgodności z normą 
EN-71 i atesty. • wym. 1 x 1 x 6,6 cm 
•24 szt. 

11 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Giotto- Kredki do malowania 
twarzy klasyczne 

Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne 
stworzone specjalnie do rysowania po 
skórze. Gruby rysik o średnicy 6,25 mm 
pozwala szybko zamalować szerokie 
powierzchnie. Niełamliwy i bardzo 
wytrzymały. • 6 kolorów 

 

12 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Papier  pakowy szary 
makulaturowy 

Papier szary o wymiarach 100 cm/130 cm 
Używany do dekoracji 
 
 
 

13 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Pinezki Pinezki do tablic korkowych posiadające 
plastikowe łebki, opakowanie min. 50 szt. 
 
 
 
 

14 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Taśma klejąca wąska i szeroka 
dwustronna: po 2 sztuki 

Taśma dwustronna klejąca , rozmiar 
50mm x 10m, 25mm x 10m 
 
 
 
 
 

15 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Płótno malarskie białe Płótna bawełniane cechuje zawartość 
100% bawełny. Wyjątkowo delikatna. 
Tkaniny te posiadają wszelkie certyfikaty 
dopuszczające do malowania. Kolor biały, 
szerokość 200 cm, długość 10 metrów. 

16 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Pisaki 12 kolorów Pisaki Bambino 12 kolorów, długość 15cm 
 
 
 
 

17 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

 Zakreślacze 4 szt. 
Niezbędnik plastyczny , zakreślacze w 
czterech kolorach: żółty, pomarańczowy, 
różowy, zielony. 
 

18 Pomoce Przedstawienie Brystol KolorA1 Brystol Kolor A1 20 arkuszy mix Beniamin 
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zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

dla 
społeczności 
szkolnej 

 
 
 
 

19 

Pomoce 
zużywalne  do 
przedstawienia dla 
społeczno ści 
szkolnej:  

Przedstawienie 
dla 
społeczności 
szkolnej 

Brystol biały A2 Beniamin Brystol biały formatu A2/20 arkuszy, offset 

170g 

 

 
                       JĘZYK NIEMIECKI – SZKOŁA PODSTAWOWA W SUL ĘCZYNIE 
 

Nr 
opisu  

Rodzaj 
zamówienia 

Zajęcia Pomoc dydaktyczna  Specyfikacja tec hniczna  

1 

Pomoce do zaj ęć: 
język niemiecki  

Język 
niemiecki 

Mapa krajów 
niemieckojęzycznych 

Format: 120cm x 160cm  jedna strona-
ogólnogeograficzną mapa Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii , druga strona- podział 
administracyjny tych państw, publikacja w 
wersji niemieckojęzycznej 

2 

Pomoce do zaj ęć: 
język niemiecki  

Język 
niemiecki 

Słownik duży niemiecko – polski, 
polsko - niemiecki 

NOWY SŁOWNIK DUŻY NIEMIECKO-POLSKI 
POLSKO-NIEMIECKI , oprawa miękka, 
wydawnictwo LektorKlett 

 


