Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.:

„Rozwój kompetencji kluczem
M. Konopnickiej w Przeczycach”

do

sukcesu

Szkoły

Podstawowej

im.

Cześć 1.
Pomoce dydaktyczne do zajęć bilogiczno - chemicznych
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Statyw laboratoryjny

1

W skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze
sobą łączone tworzą statyw demonstracyjny z
wyposażeniem. Zestaw pozwali przeprowadzić wiele
ciekawych eksperymentów w pracowniach szkolnych.
Prosty, funkcjonalny statyw z bazowym wyposażeniem,
stanowiący nieodłączne wyposażenie każdej pracowni i
laboratorium szkolnego W skład zestawu wchodzą:podstawa z prętem - łącznik krzyżowy - łapa do kolb
- stojak do lampki spirytusowej - lampka spirytusowa
- stojak do próbówek- łapa do próbówek- szczotka do
czyszczenia próbówek - łyżko-szpatuła
- szczypce laboratoryjne - pęseta Wysokość całkowita:
510 mm Wymiary w opakowaniu: 520 x 150 x 110 m

2

Krystalizator

2

Krystalizator szklany z wylewem, wykonany z wysokiej
jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą
ISO 3585 DIN 12 338, PN 70 0121, odpornego na
działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów
zasadowych. Służy do przeprowadzania procesu
krystalizacji.

3.

Plansza Ścienna Porosty

1

Format:70 x 100 cm
Oprawa:
- foliowanie dwustronne
- metalowe listwy z zawieszeniem

4.

Zestaw
cząstek

do

budowy

2

Zestaw około 500 umożliwiających budowę bardzo
szerokiej gamy struktur. W zestawie znajdują się modele
wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników
symbolizujących
wiązania
(m.in.
pojedyncze
kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i
jonowe). Zbudowane struktury są duże, a co ważniejsze wyraźne i przejrzyste. W zestawie układ pierwiastków
oraz
przykłady
budowy
modeli.
Całość w estetycznym pojemniku.

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.

Część 2.
Zakup pomocy dydaktycznych do geografii

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Globus

1

Globus fizyczny o średnicy 420mm i wysokości 62cm.
Osadzony na stopce z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Zaopatrzony w metalowy meridian. Wyróżnia się dużą
dokładnością rysunku oraz atrakcyjną i żywą kolorystyką.

2.

Kompas

1

Specyfikacja:obrotowa tarcza ułatwia wyznaczanie
azymutów, 2 wykresy do przeliczania skali mapy na
odległość rzeczywistą, linijka i sznurek do powieszenia
kompasu na szyi. igła zanurzona w niezamarzającej cieczy,
Materiał: przezroczysty plastik + grafitowa pokrywa etui,
Średnica tarczy: 40 mm

3.

Barometr

1

Barometr - Pomiar ciśnienia atmosferycznego, Termometr
Pomiar temperatury, Higrometr - Pomiar wilgotności
powietrza, obudowa drewniana, kolor czereśnia, wymiary:
wysokość 38 cm, szerokość 14 cm, grubość 5 cm
Średnica tarczy: 9 cm

4.

Zegar

1

Zegar szklany kwadratowy Warszawa staje się to nie
tylko prostsze, ale i bardzo przyjemne. Zegar szklany
kwadratowy Warszawa może zawisnąć w wybranym
miejscu naszego mieszkania, tak by dobrze było go widać i
mógł eksponować swój nietuzinkowy walor dekoracyjny.
Trwałość materiału i najlepsza jakość nadruku pozwala na
to, że Zegar szklany kwadratowy Warszawa cieszy oczy
przez długie lata rozmiar: 30x30 cm

5.

Mapa polityczna Azji

1

Dwustronna mapa ścienna Azji w skali 1:8 000 000.
Pierwsza strona mapy zawiera podział polityczny oraz
krótką charakterystykę każdego kraju (flaga, stolica,
powierzchnia, liczba mieszkańców). Druga strona
przedstawia
ukształtowanie
powierzchni
(mapa
fizyczna).Wymiary: 164x140, rodzaj oprawy: biały,
plastikowe rurki, zawieszka ze sznurka, rodzaj laminatu
gładki błyszczący.

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.

Część 3.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Zestaw nagłaśniający

1

Zestaw nagłośnieniowy PSS302 marki Vonyx składa się z
dwóch pasywnych kolumn 10" o mocy 150W każda. Na
tylnym panelu jednej kolumny znajduje się Powermixer,
drugi natomiast posiada schowek na resztę dołączonego
asortymentu. Mixer posiada 8 wejść: na 4 mikrofony,
kanał 5/6 i 7/8 są wejściami stereo do podłączenia
odtwarzacza MP3, CD lub instrumentów muzycznych.
Zestaw wyposażony jest w Bluetooth dla audio
streamingu, port USB i SD, wejście z kontrolerem Mp3,
equalizer i wiele różnych efektów dla muzyki i wokalu. W
zestawie dodatkowo znajduje się mikrofon przewodowy
oraz dwa statywy kolumnowe.

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.
Część 4.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Dzwonki chromatyczne

8

Dzwonki chromatyczne 27-tonowe.Zdjęcie
poglądowe, w zestawie pałeczki do dzwonków
drewniane

2

Zestaw instrumentów
perkusyjnych

1

Zestaw zawiera:
Marakasy plastikowe (para)
Trójkąt z pałeczką
Tamburyn mały z membraną
Talerze (para)
Pudełko akustyczne
Janczary na trzonku drewnianym
Janczary plastikowe (para)
Jajka - grzechotki (para)
Kastaniety drewniane na palec (para)
Idiofon drewniany z talerzykami

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.

Część 5.
Wyposażenie pracowni języków obcych

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Wizualizer

1

Rozdzielczość wyjściowa / Full HD 1080p, Szybki,
dynamiczny wyświetlacz z 30 fps, Wyjście VGA Wyjście
HDMI, Profesjonalny czujnik 2-krotny zoom, 12-krotny
zoom cyfrowy, Czujnik Superior zapewnia krystalicznie
czystą jakość obrazu, Wbudowany mikrofon, Jednoczesne
audio / wideo nagrywanie za pomocą jednego przycisku,
Zintegrowane gniazdo kart SD, SDHC i SDXC, do 64 GB
rozszerzalnej, Bardzo elastyczny wysięgnik, Plug-andPlay, Unikalna automatyczna optymalizacja obrazu,
Innowacyjny, zintegrowany zasilacz, Kompatybilny ze
wszystkimi wiodącymi tablicami interaktywnymi

Część 6.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Skrzynia

1

Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa skośna. Srzynia
wykonana jest z 5 elementów nakładanych na siebie .
Segmenty wykonane ze sklejki liściastej o grubości 18mm.
Dodatkowo skrzynia posiada specjalne otwory do
przenoszenia dolne elementy zaopatrzone w cztery
antypoślizgowe stopki. Segment dolny: wys.110cmdł. 134
szer.75cm, poduszka gr.6cm, dł 140cm szer.40cm

2.

Piłka do piłki nożnej

5

Rozmiar 4 piłka do szlifowania umiejętności .
Powłoka TPU i zszywaną maszynowo konstrukcją,
misi być wytrzymała

3.

Piłka siatkowa

5

Pitka Wynonna z wodoodprnej syntetycznej skóry.
Posiada attest FIVA. Miksa

4

Materac gimnastyczny

2

Wymiary 200x120x10 Materiał PCV kostka, antypoślizgowy, klasa
niepalności M2 bez flantów

5

Woreczki

20

Woreczki gimnastyczne. Rózne kolory z nadrukiem
alfabetu

6

Skakanki

15

Łożyskowana skakanka do ćwiczeń z wygodnymi
ergonomicznymi uchwytami z łożyskami zapobiegającymi
skręcaniu się linki w trakcie ćwiczeń. Profilowane rączki
ergonomicznym.

7

Rakietki do ping ponga

10

Rakietka do tenisa stołowego Atemi 700 Standard Line.,
Wykonana z 5-cio warstwowej sklejki oraz gąbki o
grubości 1,8 mm, Prędkość: 70 Rotacja: 80 Kontrola: 80
Certyfikat: ITTF

8

Zestaw stożków

1

Różne kolory w zestawie 6 szt.

9

Płotki koordynacyjne

1 zestaw

Zestaw zawiera 8 sztuk płotków

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.

Część 7.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych

Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

12

Po dwie 2 szt. – czerwony, niebieski, żółty, zielony,
pomarańczowy, biały

2.

Farby tempery (1 litr) – czerwony,
niebieski, żółty, zielony,
pomarańczowy, biały
Paletki do mieszania farb

8

Paleta do farb, posiadająca miejsce na 9 farb

3.

Pastele olejne 24 kolorów

6

Duża zawartość pigmentu, odporność na
blaknięcie, wysoka wydajność, a także
neutralny zapach.Każdy pastel posiada
ochronną owijkę.

4

Pastele suche

2

Sennelier zestaw extra suchych pasteli 12 kolorów w
zestawie

5

Kredki

3

Przekrój kredki - 10 mm, Długość kredki - 15 cm,
Średnica pręcika – 5, 3 mm, Ilość kolorów – 18,
Ilość sztuk w opakowaniu – 18, Temperówka w
zestawie

6

Plastelina

Plastelina ASTRA 12 kolorów

7

Nożyczki

8
8

8

Papier ksero białego
kolorowego.
Szary papier - duże arkusze

i

4

2 ryzy białego, 2 ryzy kolorowego
Szary papier do prac plastycznych - format A2.

,

11

Taśma klejąca dwustronna
taśma klejąca
Klej vikol 1 litr

20
9

Do drewna i papieru

12

Klej w sztyfcie

3
3

13

3

14

Srebrny papier wizytówkowy (90
– 120g)
Brokat sypki biały

15

Brokat sypki srebrny

3

16

Brokat sypki złoty

2

17

Brystole duże białe

18

Brystol duży żółty

19

Piasek kinetyczny 3 kg

15
1
1

9
10

3

Nożyczki dla dzieci na zajęcia plastyczne

Dwustronna 4 szt, taśma klejąca -5 szt

20g, do biura, do papieru, do szkoły, klej, klej w
sztyfcie, Magic, na biurko
Karton wizytówkowy Kreska A4 W33 gładki
srebrny 215/10
Brokaty nadający się do wszelkiego rodzaju
aktywności twórczej, jak również do zdobienia prac
kreatywnych
Brokaty nadający się do wszelkiego rodzaju
aktywności twórczej, jak również do zdobienia prac
kreatywnych
Brokaty nadający się do wszelkiego rodzaju
aktywności twórczej, jak również do zdobienia prac
kreatywnych
100x70
100x70
Piasek kinetyczny w naturalnym kolorze o
delikatnym, owocowym zapachu :) Jest miły w
dotyku i bardzo plastyczny.

20

Folia streczowa

1

21

Zastawy pędzli

3

Folia nawijana na cienkie gilzy o średnicy 50mm,
szerokości 53cm.
Ilość pędzli w zestawie: 15
Zestaw pędzli amatorskich na blistrze zawiera 9
pędzli okrągłych i 6 płaskich.

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.
Część 8.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Magnetofon

1

Różnorodne źródła muzyki: Odtwarzacz CD, radio FM,
USB, AUDIO IN i BluetoothKaraoke: Z mikrofonem
dla dzieci i funkcją sing-a-long, Elastyczny i przenośny:
Zasilanie sieciowe oraz bateryjne, Roadie Sing
Boombox CD radio UKF show świetlne odtwarzacz CD

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.
Część 9.
Pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Płyty CD

5

Płyty CD z muzyką relaksacyjną klasyczną 1. Pustki
Najmniejszy koncert świata, 2. Klasyka Dla Dzieci –
Beethoven, 3. Miniatury: Muzyka klasyczna dzieciom, 4.
Sensorycznie wszystko gra! Piosenki z zabawami
rozwijającymi integrację sensoryczną (z 2 płytami CD), 5.
Mruczący kotek. Zajęcia relaksacyjne (z 2 płytami CD)

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.
Część 10
Pomoce do realizacji zajęć matematycznych
Lp.

Nazwa

Ilość

Opis

1.

Matematyka plansze
interaktywne – szkoła
podstawowa

1

Matematyka - plansze interaktywne zawiera materiał
przeznaczony dla 5 lat nauki. Główne cechy Matematyka
- plansze interaktywne: 31 tematów, Ćwiczenia
umożliwiające sprawdzenie zdobytej wiedzy, Ciekawe
przykłady ułatwiające zrozumienie zagadnień
matematycznych, Ponad 500 ilustracji, 100 filmów i
animacji

W każdym przypadku gdzie wskazano lub użyto znaków towarowych, patentów lub
wskazano pochodzenie materiałów należy rozumieć, że dopuszcza się stosownie
materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach i wydajności.

