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CZĘŚĆ III 
 

 

Zabawki, gry, puzzle itp. 

 
Lp. Nazwa produktu Cena 

jednostkowa 
brutto 

Liczba 
artykułów – 
zamówienie 
w 2014 r. 

Liczba 
artykułów – 
zamówienie 
w 2015 r. 

Cenna brutto 

1.  
 
Lalki  od 38 cm 
(chłopiec afrykański, 
dziewczynka afrykańska, 
chłopiec europejski, 
dziewczynka europejska z 
ubrankami, lalka płacząca 
ze smoczkiem, lalka pijąca 
i sikająca z akcesoriami, 
chłopiec, wydające różne 
odgłosy, 
Wykonane z wysoko 
jakościowych materiałów, 
miękkie brzuszki , rączki i 
nóżki wykonane z gumy , 
lalki ubrane, ) 

 

 
 
 

4 szt. 4 szt.  

2.  
 
Bobasy , 
(wykonane z wysoko 
jakościowych materiałów, 
wydające odgłosy 
od 38 cm z akcesoriami 
smoczek, butelka, kocyk, 
ubranko,  chłopiec, 
dziewczynka, mówiący 
mama, tata , papap, 
płaczące, z wanienką,) 
 

 2 szt. 2 szt.  
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3.  
Wózek 
spacerowy trójkołowy 
wykonany z dobrej jakości 
materiałów, estetyczne 
wykończenie, 
wyposażony w szelki do 
umocowania lalek, koszyk 
na zakupy, regulowana 
wysokośc rączki, gumowe 
koła,  wym . min. 
61x33x52) 
 
Wózek głęboki z 
koszykiem na akcesoria, 
torba na drobiazgi, 
regulowana wysokość 
rączki , aluminiowa rama, 
wodoodporny nylon, 
gumowe koła ( od 36-65) 
wymiar 85x48x80 
 
wózek gondola 
składany z nosidełkiem i 
koszykiem na akcesoria, 
wysokość rączek, oparcie 
oraz podnóżek są 
regulowane, gumowe 
koła aluminiowa rama, 
wymiar 63x39x61 
 
wózek spacerowy z 
daszkiem 
składane siedzenie , 
aluminiowa rama, 
gumowe koła, mocny 
nylon, siateczka do 
przechowywania 
drobiazgów, daszek 
wymiary: 72x40 
 
 

 
 
 

 
 
 
1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
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wszystkie  wózki 
zaprojektowane do 
intensywnego użytku, 
kolorystyka różna 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
 
Kołyska  
(drewniana, 
wykonane z solidnego 
drewna z kompletem 
pościeli : materac, 
poduszka, kołdra)wymiary 
ok. 43,5x27,5x23,5 
 
 Kołyska- łóżeczko  
( łatwo zmienić -
podnoszone stopki, z 
kompletem pościeli, 
drewniane, wym.  ok. 
43,5x27,5x23,5) 
 
 

  
 
1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 

 

5.  
Parking z drogą 
 ( trzypoziomowy garaż,  
parking zawiera stację 
benzynową  i stanowisko 
diagnostyczne 
min.3 metry drogi) 
 

 1 szt.   

6.  
Autka  komplet ok.10cm 
(30 szt.)  
Wykonane z 
bezpiecznego, 
elastycznego plastiku 
,można myć w zmywarce, 

 1 komplet   
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gumowe koła, 
wytrzymałości 100kg, 
zapakowane w plastikowe 
wiaderko) 
 

7.  
Wywrotka  ok. 75 cm 
odpinana naczepa, 
uchylna tylna klapa  
 
Wywrotka wykonana z 
elastycznego sprężystego 
tworzywa , myta w 
zmywarce, gumowe koła 
wytrzymałości 100 kg , 
wymiar min. 28 cm 
 
 

 1 szt.  
 
 
 
1 szt 

 

8.  
Śmieciarka ok. 59cm 
wyposażona w dwa 
kontenery na śmieci 
ruchomy podnośnik, 
otwierana tylna klapa 
 
Śmieciarka  wykonana z 
elastycznego sprężystego 
tworzywa , myta w 
zmywarce, gumowe koła 
wytrzymałości 100 kg , 
wymiar min. 28 cm 
 

 1 szt.  
 
 
 
 
 
 
1 szt. 

 

9.  
Straż Pożarna ok. 78cm 
wysuwana drabiną, z 
zwijanym wężem  
 
 Straż pożarna wykonana 
z elastycznego 
sprężystego tworzywa , 
myta w zmywarce, 
gumowe koła 
wytrzymałości 100 kg , 
wymiar min. 28 cm 

 1 szt.  
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
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10. 

 
Tory kolejowe z 
wagonikami drewniane ( 
min.100 elementów  
wykonane z solidnego 
drewna, długości 150cm) 
 

  
1 szt. 

  

11.  
Warsztat majsterkowicza 
drewniany  
Zestaw zawiera warsztat 
oraz min.26 elementów: 
śrubki, nakrętki, 
śrubokręt, klucz, młotek i 
inne.  
Wymiary:  min. 52 cm x 
31 cm x 87 cm. specjalny 
blat do zabawy oraz 
magnetyczna przednia 
ściana do mocowania 
narzędzi 
 
 
 
 

 1 szt.   

12.  
Drewniana skrzynka z 
narzędziami 

W walizce znajdują się:  

 śrubokręt,  
 klucz,  
 wiertarka,  
 kątomierz,  
 klucz francuski,  
 piła,  
 cążki,  
 kombinerki,  
 młotek.  

Min. 9 elementów z 
drewna 

 1 szt.   
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13.  
Samochody metalowe  
 wykonany z metalu 
pojazd        w skali 1:38 
imitacja prawdziwego 
modelu.  
Wymiary pojazdu  
ok. 12,5 cm x 4,5 cm x 4 
cm. 
 

 10 szt. 10 szt.  

14.  
Wywrotka gigant  
 wytrzymuje obciążenie 
do 100 kg. Wymiary: min. 
dł. 84 cm x szer. 43 cm x 
wys.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 szt.   

15.  Jeździk motocykl 
wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa o dużej 
wytrzymałości  
Wymiar  ok.68,5X48  

Jeździk – rowerek  jest 
pozbawiony hamulca, 
pedałów i dodatkowych 
kółek treningowych, 
regulacja wysokości 

 1 szt.  
 
 
 
 
 
1 szt. 
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siodełka, wykonany z 
lakierowanej sklejki 
brzozowej. Specyfikacja 

  regulacja 
wysokości 
siodełka w 
zakresie 37 – 44 
cm 

 solidna rama 
drewniana ze 
sklejki brzozowej 

 antypoślizgowe 
rączki z tworzywa 
sztucznego 

 wygodne siedzisko 
wykończone 
skórką 

 bezpiecznie 
ograniczony skręt 
kierownicy do ok 
23 stopni 

 w pełni 
pompowane koła 
12″, wyposażone 
w łożyska 

 materiałowy 
koszyczek na 
kierownicę 

 waga 3,5 kg 
 wymiary: D85 x 

SZ37 x H54 cm 

 

 

 

 

 

16  
Jeździk  guad 

 1 szt.  
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wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa o dużej 
wytrzymałości,  wysokość 
siedziska 30 cm  
Wymiar 90x46x 57 
 
Jezdzik samochód 
radiowóz  
(samochód posiada 
zabawną buźkę , 
wyposażone w kierownice 
z klaksonem otwieraną 
klapką do wlewu na 
paliwo, przednie koła 
obracają się o 360 stopni, 
wymiar  
min.40,6x77.5x82,5 cm 
 

 
 
 
 
 
 
1 szt. 

17. Droga puzzle 
układanka podłogowa  
składająca się z dużych 
elementów/puzzli, będących 
fragmentami jezdni/ pozwala 
ułożyć wiele wariantów 
uliczek. Do zabawy służą 
dołączone dwa modele 
samochodów. Całość 
zapakowana w atrakcyjne  
pudełko z rączką.  
• 32 elem.  
• szer. jezdni 11 cm  
• wym. po złożeniu 121 x 
80 cm 
Droga puzzle- puzzle 
wykonane z miękkiej 
pianki 
puzzle są wytrzymałe, 
bezpieczne i 
nietoksyczne.  
Z puzzli można budować 
kostki lub złożyć jako 
matę,  

  
 
1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
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która świetnie izoluje  
dziecko przed zimną 
podłogą. 
Wymiary maty po 
rozłożeniu:  
62 x 92 x 1,3 cm 
Wymiary jednego puzzla:  
13 x 11 x 1,3 cm 
Wymiary opakowania:  
36,5 x 33,5 x 8 cm  
 
 

18. Mozaika z napami 
-gra edukacyjna 
podstawy do wpinania 
wraz z napami, które 
umożliwiają wykonywanie 
ćwiczeń polegających na 
odtwarzaniu lub 
tworzeniu obrazków i 
ciągów elementów z 
wybranych kształtów i 
kolorów. Dzieci zapoznają 
się z kolorami, figurami 
geometrycznymi, 
rozwijają zdolności 
manualne oraz uczą się 
pracować z kartami 
zadań.  
• 184 napy w 4 kolorach o 
śr. 3,5 cm  
• 4 podstawy o wym. 31,5 
x 21,5 cm  
• 24 kart z zadaniami  
 

 1 szt.   

19. Układanki drewniane 
*nakładanki z uchwytem 

min 8elem. podstawa 
30x21 

- dzikie zwierzęta  
-życie podwodne 
*Labirynty drewniane    
magnetyczne 

  
 
 
2 szt. 
 
 
 
 
 2 szt 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 szt 
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- zoo ( pokryty bezpieczną 
pleksą, 14 kulek, 2 kolory, 
dwa drewniane pisaki) 
- na farmie (pokryty 
bezpieczną pleksą, 8 kulek 
w dwóch kolorach,  
*labirynty drewniane  
dopasowywanie kolorów i 
kształtów 
-zwierzęta 
- postacie bajkowe 
Wymiar 40x30x1,5 
-loteryjki obrazkowe 
szukanie, dopasowywanie 
elementów z właściwymi 
obrazkami zawartość 2 
obrazki tematyczne o 
wym. 12x12, obrazki 6x6 , 
ramka 40x28 

 
 

 
 
 
 
 
1 szt 

 
 
 
 
 
1 szt. 
 
 
 
 
 
2 szt 
 
 
 
 

20.  
 
Piramidka – gra 
zręcznościowa 
(typu. „owocowa wieża” 
układanka przestrzenna 
do nauki rozpoznawania 
kolorów, kształtów, 
przedmiotów 
Gra polega na ustawieniu 
na płytkach jak najwyższej 
wieży z krążków o 
wylosowanych kolorach. 
Gra uczy koncentracji, 
koordynacji wzrokowo - 
ruchowej oraz logicznego 
myślenia. W zestawie 
znajduje się:  
• 16 płytek z kolorowymi 
kółkami  
• 62 elem. o śr. 2,2 i wys. 
1,2 cm w sześciu kolorach  

 1 szt.   
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• kolorowa kostka do gry  
• instrukcja) 
 

21.  
Logiczne układanki 
edukacyjne drewniane 
rozwijające obserwację 
zdolność analityczną, 
logiczne myślenie, 
układanie obrazków w 
ciągu zdarzeń Zawartość 
układanki 
24 drewniane 
obrazki,4,5x6,5 ramka 
29x38 
 (przedmioty, liczenie, 
zabawki, wielkości, figury, 
zwierzęta) 
 

 6 szt.   

22.  
 
Tablica magnetyczna  
70X90 w aluminiowej 
oprawie  
 
 
 
 
 

 1 szt.   

23. Gry edukacyjne  np.: 
-„Figury i kształty” 
- Super pamięć( 10 plansz, 
uchwyty z magnesami, 
legenda, plansze 
zróżnicowane 
tematycznie, estetyczna 
skrzynka zamykana 
zasuwa o wym.40x25) 
- Cukiereczki 
-Przeciwieństwa 
- Patyczaki 
-20 gier Karotka 
-Kosmiczne twarze 
(plansza, 1 ruletka, 4 

 
 
 
 
 

 
1 szt. 
1 szt. 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 szt. 
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statki kosmiczne, 20 
przybyszów w 4 kolorach) 
- złota rybka zestaw 
zawiera 80 plakietek 
rybek 
11 pionków , woreczek do 
losowania, plansza staw, 
instrukcję 5 gier,  
-Twister 
- Przedszkolaczek –
elektroniczna gra Zestaw 
zawiera: 12 plansz o 
różnej tematyce (420 
rysunków - połącz literki, 
dopasuj obrazki itp.),opis 
do gry 
- Spadające małpki 
Komplet zawiera drzewo, 
30 małpek, 30 patyczków 
w trzech kolorach i 
specjalną kostkę 
- Elefun święcące motylki 
Zawartość: 
- słonik Elefun na baterie, 
- trąba słonia, 
- 2 siatki na motyle, 
- 2 plastikowe uchwyty i 
obręcze, 
- 31 motylków, 
- instrukcja. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 szt. 
 
 
 
 
1 szt. 
1 szt. 
 
 
 
 
 
1 szt. 
 
 
 
1 szt. 

24.  
Przewlekanki  
But z drewna +sznurówki 
Ubrania+ sznurówki 
Z przyroda na ty( cztery 
pudła tematyczne każde 
zawiera ok. 150 elem z z 

 3 szt.   
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otworami do 
przewlekania, komplet 
patyków różnej długości,  
4 sznurki,) 
 

25.  
Puzzle   drewniane  
24 elementowe  
Pory roku   
wymiar 20x20 
zwierzęta   
wymiar 20x20  
 

 3 szt 
 
 

 
 
 
 
3 szt 

 

26.  
Układanka mozaika z 
klipsami 
(kwadratowa mozaika do 
układania 
geometrycznych wzorów 
350 elem. 2,3x2,3 
1 podkładka plastikowa o 
dł.boku 37cm 
12 różnych kolorów+ 
karty pracy do mozaiki 6 
dwustronnych kart z 
różnymi wzorami  o wym. 
16x16) 
 

 1 szt.   

27.  
„Dźwięki pełne emocji” 
loteryjka na płycie 
znajdują się nagrania 
dzieci wyrażających różne 
emocje. Zawartość: 12 
fotografii osób - 12 plansz 
do gry - 60 żetonów z 
tworzywa - płyta CD z 
nagraniem – instrukcja 
 
 
 
 
 
 

 1 szt.   
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28.  
„Ładnie mówię głoski” – 
gra 
logopedyczna 
„Chrząszcz Szepan- 
Pszczółki Tuptusie” 
wymiar Planszy 40x34cm 
„Ośmiornica Urszula-
Pająk Bogdan”  
wymiar Planszy 40x34cm 
„Dwie wieże – Kto 
prędzej” 
44 obrazki z głoskami sz z 
cz dz 
44 obrazki z głoskami s z c 
dz 
Plansza dwustronna  16 
pionków, kostka 

 3 szt.   

29.  Puzzle    
tekturowe 
30 elem. bajkowe 
 

 3 szt 3 szt   

30. Wielkie domino 
drewniane 
każda płytka podzielona 
na 2 kwadraty z owocami, 
liczbami i kropkami, 
zestaw zawiera 28 płytek, 
rozmiar XXL 25X12CM , 
stojak do 
przechowywania 63x32 
cm 

 1 szt   

31.  Klocki drewniane WIEŚ 
(typu Kukuryku na 
patyku) 
Makieta wioski budowana   
na 6 płytach 38x38 – 
gospodarstwo rolne, 
farma, parking itp, 
wymiar makiety 130x150  
drewniane pudło pięknie 

 1 zestaw   
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Opoczno, dnia …………………………..  …………………………………………….
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