
 
 

Załącznik nr 6 

GBO.271.32.2014 

Opis wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia. 

 
Lp
. 
 

 
Nazwa 

 
Ilość 

 
Przykładowe zdjęcie 

 
Opis 

 

 
1. 
 

Odkurzacz 3 
szt. 

 

  
- Wydatek powietrza (l/s) - 55 
-         Podciśnienie (mbar/kPa) - 
245/24,5 
- Pojemność zbiornika (l) - 7 
- Moc maksymalna (W) - 1200 
- Średnica znamionowa (mm) - 
32 
- Kabel zasilający (m) - 7,5 
-    Poziom ciśnienia 
akustycznego (Dba(A)) - 65 
- Częstotliwość (Hz) - 50-60 
- Napięcie (V) - 220-240 
- Ciężar (kg) - 5,3 
-      Wymiary (dł. x szer. x wys.) 
(mm) - 350x310x340 
  
Wyposażenie: 
  
- Wąż ssący, 2 m 
- Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m 
- Zmywalny filtr nylonowy (filtr 
główny) 
- Dysza podłogowa 
- Clip - system łączenia węży 
- Klasa bezpieczeństwa, II 
 

 
2. 

Pralka 2 
szt. 

 
 

Pralka ładowana od frontu, o 
głębokości 60 cm, prędkości 
wirowania 1200 obr/min, 
pojemności wsadu 9 kg, sterowana 
elektronicznie, z 16 programami 
prania, grzałką niklowaną, w klasie 
energetycznej A++ 
 

 
3. 

Froterka 1 
szt. 

 

 
 

Froterka jest przeznaczona do 
podłóg drewnianych, laminowanych, 

kamiennych a także z linoleum. 
 

Dane techniczne : 
Napięcie: 220-240 V 

Częstotliwość: 50-60 Hz 
Szerokość robocza: 290 mm 

Moc: do 600 W 
Prędkość obrotowa: 1000 obr/min 
Pojemność torebki filtracyjnej: 4l 

Kabel zasilający: 7m 
Masa : 7 kg 

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 
385x340x1155 mm 

 



 
 

 
4. 

Krzesełka 
dziecięce  
rozmiar 1 

46 
szt. 

 

 
 

Wykonane ze sklejki. Metalowy 
stelaż. Wymiary krzesełka: wyskość 
26 cm, szerokość 25 cm. Stelaż w 

kolorach: czerwony, żółty, zielony, 
niebieski 

 

 
5. 

Krzesełka 
dziecięce 
rozmiar 2 

36 
szt. 

 

Wykonane ze sklejki. Metalowy 
stelaż. Wymiary krzesełka: wyskość 
31 cm, szerokość 28 cm. Stelaż w 

kolorach: czerwony, żółty, zielony, 
niebieski 

 

 
6. 

Krzesełka 
dziecięce 
rozmiar 3 

22 
szt. 

 

 

Wykonane ze sklejki. Metalowy 
stelaż. Wymiary krzesełka: wyskość 
35 cm, szerokość 32 cm. Stelaż w 

kolorach: czerwony, żółty, zielony, 
niebieski 

 

7. Zestaw mebli 
klasyczny 

1 
zestaw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestaw mebli z drewnianymi 
pojemnikami i kuwetami. 
 
W skład zestawu wchodzą: 

1. Szafa wysoka z dwoma 
parami drzwi- 1 szt.  
(obydwie pary w kolorze 
czerwonym. Stelaż 
wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk, drzwi 
z płyty MDF. Tylna ściana 
wykonana z płyty HDF. 
Wymiary: szer. 84 cm, gł. 
39 cm, wys. 202 cm.) 
 

2. Szafka z półkami (X) – 1 
szt. ( wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk, 
z możliwością montażu 
drzwi z płyty MDF, 
dokupowanych osobno, 
dostępnych w 5 kolorach 
i 5 dostosowanych 
wymiarach. Tylna ściana 
wykonana z płyty HDF. 
Wymiary szafki: szer. 84 
cm, gł. 39 cm, wys. 112 
cm 

 
 

3. Drzwi do szafek (X) 
czerwone – 1 szt. (z płyty 
MDF w kolorze 
czerwonym. Wymiary: 

 



 
 

szer. 40 cm, wys. 94 cm.) 

 
4. Szafka na szuflady i na 

skrzynię (XL) – 1 szt. 
(wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Tylna 
ściana wykonana z płyty 
HDF. Wymiary: szer. 84 
cm, gł. 39 cm, wys. 131 
cm.) 

 
 

5. Szafka z półkami (X) – 1 
szt. (wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Tylna 
ściana wykonana z płyty 
HDF. Wymiary: szer. 84 
cm, gł. 39 cm, wys. 131 
cm) 
 

6. Szafka na szuflady(X) – 1 
szt. (Szafka na pojemniki, 
wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Tylna 
ściana wykonana z płyty 
HDF. Wymiary: szer. 84 
cm, gł. 39 cm, wys. 112 
cm.) 

 
 

7. Szafka na szuflady (L) – 1 

szt. (Szafka na pojemniki, 

wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Tylna 
ściana wykonana z płyty 
HDF. Wymiary: szer. 84 
cm, gł. 39 cm, wys. 93 
cm) 
 

8. Aplikacja domek 
czerwony – 1 szt. 

(Aplikacja do szafek, 

wykonana z płyty MDF. 
Domek, kolor czerwony. 
Wymiary: szer. 84 cm) 

 
 

9. Aplikacja domek zielony 
– 1 szt. (Aplikacja do 
szafek, wykonana z płyty 
MDF. Domek, kolor 
zielony. Wymiary: szer. 
84 cm) 
 

10. Skrzynia duża żółta – 1 

szt. (Duża skrzynia do 

szafek 84 cm. Na kółkach. 
Żółta. Skrzynia wykonana 
z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze 
buk, front skrzyni z płyty 
MDF w kolorze żółtym. 
Wymiary: szer. 77 cm gł. 



 
 

35 cm wys. 30 cm.) 
 

 
11. Szuflady drewniane – 

20szt. (Pojemnik 
drewniany mały. 
Czerwony. Boki 
pojemnika wykonane 
z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze 
buk, front z płyty MDF 
w kolorze czerwonym, 
spód z płyty HDF. 
Wymiary: szer. 25 cm gł. 
35 cm wys. 8 cm.) 
 

12. Pojemniki drewniane – 

32 szt. (Pojemnik 

drewniany duży. 
Czerwony. Boki 
pojemnika wykonane 
z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze 
buk, front z płyty MDF 
w kolorze czerwonym, 
spód z płyty HDF. 
Wymiary: szer. 25 cm gł. 
35 cm wys. 17 cm.) 

8. Szafa na pościel 5 
szt. 

 

 
 
 

Szafa posiada 15 półeczek (na 15 
kompletów pościeli) 
Wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 
36,5 
Wym. 123 x 38 x 98 

9. Drzwi do szafy 
na pościel 

5 
szt. 

 

 
 

 

Wymiar 48,5 x 111 cm. 
Para drzwi 



 
 

10 Zestaw typu 
Cyfry I 

1 
zestaw 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Szafka z parą drzwi, półką 
i aplikacją zawierającą 
cyfry 0 i 1. Stelaż: brzoza. 
Frezy na drzwiach. 
Wymiary 82x38x84 cm. 
Fronty, drzwiczki i 
aplikacje wykonane z 
MDF. 

2. Szafka z parą drzwi i 
aplikacją zawierającą 
cyfry 4 i 5. Stelaż: brzoza. 
Frezy na drzwiach. 
Wymiary 82x38x84 cm. 
Fronty, drzwiczki i 
aplikacje wykonane z 
MDF. 

3. Szafka niska typu niski 
komin z półeczkami i 
aplikacją zawierającą 
cyfrę 6. Stelaż: brzoza. 
Wymiary 41x38x125 cm. 
Fronty, drzwiczki i 
aplikacje wykonane z 
MDF. 

4. Szafka z dwoma parami 
drzwi, półką i aplikacją 
zawierającą cyfry 2 i 3. 
Stelaż: brzoza. Frezy na 
drzwiach. Wymiary 
82x38x166 cm. Fronty, 
drzwiczki i aplikacje 
wykonane z MDF. 

5. Szafka wysoka typu 
wysoki komin z 
półeczkami i aplikacją 
zawierającą cyfrą 9. 
Stelaż: brzoza. Wymiary 
41x38x166 cm. Fronty, 
drzwiczki i aplikacje 
wykonane z MDF. 

6. Szafka z półkami i 
aplikacją zawierającą 
cyfry 7 i 8. Stelaż: brzoza. 
Frezy na drzwiach. 
Wymiary 82x38x84 cm. 
Fronty, drzwiczki i 
aplikacje wykonane z 
MDF. 

 



 
 

11 Szafka 
plastyczna 

2 
szt. 

 

 

Wykonana z MDF 
Wymiary 80x75x40cm 
Wyposażona w kartonowe szuflady 

12 
 

Suszarka na 
kółkach 

2 
szt. 

 

wys. 90 cm 
25 poziomów do ułożenia prac 
wym. 43 x 33 x 90 cm 

13 Meble typu 
ZOOLAND 

Moduł I, Ia, II, III 

1 
zestaw 

 

 

 

 

 

 

1. Szafka – wym.131 x 36 x 
93 cm 

2. Szafka – wym. 131 x 36 x 
93 cm 

3. Szafka  - wym. 66 x 36 x 
120 cm 

4. Szafka – wym. 66 x 36 x 
148 cm 

Stelaż szafek na drewnianych 
nogach, wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej. Tylna ściana 

wykonana z płyty HDF.  

 

14 Tęczowe skrytki 
duży moduł 

2 
szt. 

 

Szafka o wymiarach 99x35x112 cm, 
zawierająca 9 skrytek z uchwytem w 
kształcie kuli. Stelaż: płyta wiórowa 
w kolorze brzoza. Fronty drzwiczek 
kolorowe, płyta MDF. 
 



 
 

15 
 

Szafki typu ZOO  
Moduł III 

1 
szt. 

 

Stelaż na drewnianych nogach, 
wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze legno. Tylna 
ściana wykonana z płyty HDF. Moduł 
posiada 8 kwadratowych półek 
z których 5 zakrytych jest drzwiami 
z płyty MDF (4 w kolorze 
jasnozielonym, 1 w kolorze 
beżowym wraz z uchwytem - 
jasnozielone oczko) oraz dużą 
drewnianą skrzynię w kolorze 
jasnozielonym. W zestaw wliczone 
zostały również drewniane uszka. 
Wymiary szafki: szer. 66 cm, gł. 36 
cm, wys. 148 cm. 

16 Zestaw mebli 
typu 

MAXICOLOR 
zestaw duży 

1 
zestaw 

 

Zestaw Maxikolor duży. W skład 
zestawu wchodzą: 1.  - Szafka 
z drzwiczkami 1 szt.(wym. 80 x 47,5 
x 88 cm) 
2. - Komoda 1 szt. ( 80 x 47,5 x 88 
cm) 
3. - Szafka M z półkami 1 szt.( 80 x 
47,5 x 88 cm) 
4. - Szafka D z półkami 1 szt. ( 80 x 
47,5 x 108 cm) 
5. - Szafka rogowa 1 szt. ( 74 x 47,5 x 
88 cm) 
6 - Szafa wysoka 1 szt.( 80 x 47,5 x 
200 cm) 
Stelaż szafki wykonany z płyty 
wiórowej laminoiwanej w kolorze 
brzoza. 
Dzwiczki i szuflady wykonane są 
z płyty MDF w 4 wariantach 
kolorystycznych do wyboru: 
czerwonym, niebieskim, zielonym 
i żółtym. Tylna ściana wykonana 
z płyty HDF. 

17 Stół prostokątny 
z kolorowym 

obrzeżem 

19 
szt. 

 
 

Blat prostokątny w kolorze buk 
wykonany z płyty wiórowej z 
obrzeżem w kolorze niebieskim, 
zielonym, czerwonym lub żółtym o 
wymiarach 75 x 120 cm. Grubość 
blatu około 2 cm. 
 

18 Zestaw mebli 
MAXICOLOR 
zestaw mały 

2 
zestaw 

 

Zestaw Maxikolor Mały W skład 
zestawu wchodzą: 1.  - Szafa wysoka 
1szt. ( 80 x 47,5 x 200cm) 
2 - Szafka M z półkami 1szt. (wym. 
80 x 47,5 x 88 cm) 
3.- Szafka z drzwiczkami 1szt. ( wym. 
80 x 47,5 x 88 cm) 
Stelaż szafki wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze 
brzoza 
Dzwiczki i szuflady wykonane są 
z płyty MDF w 4 wariantach 
kolorystycznych do wyboru: 
czerwonym, niebieskim, zielonym 
i żółtym. Tylna ściana wykonana 
z płyty HDF. 



 
 

19 Szafka na 
pojemniki 

2 
szt. 

 

Szafka X na pojemniki, wykonana 
z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze brzoza. Tylna ściana 
wykonana z płyty HDF. Wymiary 
szafki: szer. 102 cm, gł. 45 cm, wys. 
114 cm. Istnieje możliwość 
dokupienia pojemników , małych 
(miejsce na 30 szt.) lub dużych 
(miejsce na 15 szt.), kartonowych 
lub plastikowych. Szafka 
wyposażona w prowadnice do 
pojemników 

20 Duży pojemnik 
plastikowy ( 4 

kolory) do szafki 

30 
szt. 

 

Duży pojemnik plastikowy  o wym. 
31 x 42 x 17 cm. 4 kolory (czerwony, 
niebieski, zielony, i żółty. 
Dostosowane do szafki na pojemniki 
z poz. 20. 

21 Komoda typu 
MAXICOLOR 

1 
szt. 

 

Komoda Maxikolor. Stelaż komody 
wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza. 
Komoda posiada 4 duże szuflady, 
których fronty wykonane są z płyty 
MDF w 4 wariantach 
kolorystycznych do wyboru: 
czerwonym, niebieskim, zielonym 
i żółtym. Tylna ściana wykonana 
z płyty HDF. Wymiary komody: szer. 
80 cm gł. 47,5 cm wys. 88 cm. 

22 Wykładzina 
elastyczna 

36 mkw 

 

Wykładzina elastyczna PUZZLE 
grubość 3 mm szerokość 2 m 

23 Wykładzina typu 
miasto 

7,5 mkw 

 
 

grubość 6,5 mm; szerokość 4 m 

24 Wykładzina 
dywanowa typu 

happy 

16 mkw 

 

Wykładzina o grubości 4 mm i 
szerokości 4m. Powierzchnia 

wykładziny w kolorze zielonym.  
 

25 Dywan 2 
szt. 

 

wym. 300 x 200 cm 



 
 

26 Pojemnik na 
kółkach 

13 
szt. 

 

Wym. 58 x 39 x 32 cm, 46 l 
 

27 Dywan kolorowy 
świat zwierząt 

1 
szt. 

 

wym. 200 x 300 cm 

28 Regał z 
kieszeniami – 

wysoki 

5 
szt. 

 

Regał na kółkach z 3 dużymi 
kieszeniami. Kieszenie mocowane 

na rzepy. Wymiary regału: 
40x40x115 cm  

 

29 Parawan wysoki 2 
szt. 

 

Parawan wysoki z balonikami. Stelaż 
parawanu wykonany jest ze sklejki 
lakierowanej, natomiast boczne 
wsporniki z płyty MDF w kolorze 
zielonym. Parawan uszyty jest 
z wytrzymałej drelichowej tkaniny 
Wymiary: szer. 87 cm, wys. 168 cm. 

30 Zestaw 
parawanów 

małych 

4 
szt. 

 

Zestaw parawanów małych. W skład 
zestawu wchodzą: parawan niski 
(różne kolory) 7 szt.,  Łączniki do 
parawanu 60° - 2 komplety,  Łączniki 
do parawanu 120° - 2 komplety. 

31 Szafka choinka 1 
szt. 

 

Szafka w kształcie choinki o 
wymiarach 132x65x133 cm z 
półeczkami 
 

32 Teatrzyk ze 
stelażem 

1 
szt. 

 

Kolorowy teatrzyk na stelażu. 
Wykonany z trwałej tkaniny 
z haftowanymi aplikacjami. 
Wysokość teatrzyku zapewnia pełne 
zasłonięcie stojącego za nim małego 
aktora. Dodatkową atrakcję stanowi 
ruchoma kurtyna, którą dziecko 
może zasłonić po skończonym 
przedstawieniu. 
wym. 87 x 165 cm 



 
 

33 Biblioteczka 
wisząca 

5 
szt. 

 

Biblioteczka do powieszenia lub 
postawienia na podłodze o 
wymiarach 92x16x124, zawierająca 
skośne tło ekspozycyjne z czterema 
poziomami półek. Stelaż: brzoza. 
 

34 Biurko dla 
nauczyciela 

5 
szt. 

 

Biurko w kolorze buk o wymiarach 
120x75x76, zawierające trzy 
szuflady. Fronty szuflad w kolorze 
czerwonym, niebieskim , żółtym lub 
zielonym. 
 

35 Krzesło dla 
nauczyciela – 

obrotowe 

5 
szt. 

 

Krzesło obrotowe, tapicerowane. 
Wymiary: 115x65. Wymiary 
siedziska: 46x45 cm. Masa: 16 kg. 
 

36 Tablica 
pojedyńcza – 

biała 

1 
szt. 

 

Tablica biała z powierzchnią 
suchościeralną o właściwościach 
magnetycznych. Wymiry tablicy: 
170x100cm. Pisanie po powierzchni 
za pomocą dedykowanych do tego 
pisaków. 
 

37 Tablice 
ekspozycyjne 

korkowe 

7 
szt. 

 

Tablice wykonane z płyty korkowej 
otoczonej ramą. Wymiary jednej 
tablicy: 123x82 cm. 
 

38 Kosz na śmieci 5 
szt. 

  
 

śr. 26 wys. 39 cm wykonany 
z tworzywa sztucznego 

39 Wyposażenie 
wypoczynkowe: 
kostki –siedziska 

piankowe 

8 
szt. 

 

Siedziska wykonane z trwałej 
tkaniny PCV, lekkie i łatwe do 
przenoszenia już przez najmłodsze 
dzieci. Wym.: 30 x 30 cm, wys.10 cm 
(komplet 5 szt. ,kolory wybierane 
losowo)  
 



 
 

40 Wyposażenie 
wypoczynkowe: 
kącik twórczych 

aktywności 

3 
szt. 

 

Pięcioelementowy zestaw 
kolorowych brył to idealne 
rozwiązanie do każdego kącika 
zabaw dziecięcych. Błękitne 
i czerwone elementy znakomicie 
sprawdzają się jako miękkie 
siedziska, a przy zielonym stoliku 
można wygodnie układać klocki. 
Geometryczne kształty, symetryczny 
układ elementów i ich zróżnicowana 
kolorystyka zachęcają natomiast do 
twórczego manipulowania klockami 
oraz tworzenia własnych układów. 
Kącik twórczych aktywności to nie 
tylko doskonałe miejsce radosnej 
zabawy, ale i okazja do twórczego 
rozwijania wyobraźni przestrzennej. 
wym. 110 x 110 x 47 cm 
pokryte trwałą i łatwą w czyszczeniu 
tkaniną PCW 

41 Wyposażenie 
wypoczynkowe: 

tęczowa 
gąsienica 

6 
szt. 

 

7-elementowe siedzisko w formie 
uśmiechniętej gąsienicy rozweseli 
każde wnętrze i będzie jego 
oryginalna ozdobą. Kolorystyka 
tęczy oraz oznaczenie kolejnych 
elementów białymi kropeczkami to 
inspiracja do zabaw 
matematycznych oraz własnych, 
twórczych rozwiązań. 
wym. jednego elementu: śr. 35 cm, 
wys. 30 cm 

42 Łóżeczko z 
kompletem 

wyposażenia 

16 
szt. 

 

Zbudowany ze stalowych rurek oraz 
stabilnych i kolorowych elementów 
z tworzywa. Połączenia rogowe, 
pełniące funkcję nóżek maja 
zaokrąglone brzegi i kryją śruby 
niedostępne dla dzieci. Tkanina z 
niepalnego i nietoksycznego 
materiału w formie siateczki. System 
odpowiedniego splotu materiału 
zapewnia idealną przewiewność 
oraz łatwość w utrzymaniu w 
czystości. Nowoczesny system 
naciągu tkaniny w prosty sposób 
pozwala utrzymać tkaninę napiętą 
pomimo wieloletniego używania. W 
celu wygodnego przemieszczania 
łóżeczek należy umieścić je na 
specjalnym wózku z kółeczkami.  
- wym. 133x57x15cm;  
1 komplet składa się z 6 sztuk 
łóżeczek 
 

43 Wózek na 
łóżeczka 

5 
szt. 

 

Wygodny wózek do składania i 
przemieszczania łóżeczek z poz. 43. 
Wymiarami dostosowany do 
łóżeczka z poz. 43. 
 
- do 15 łóżeczek 

 



 
 

44 Poduszki 
siedziska 

3 
szt. 

 

Kolorowe, wygodne siedziska 
z miękkiej pianki przydadzą się 
w każdej przedszkolnej Sali i szkolnej 
klasie. Można na nich wygodnie 
siedzieć w czasie zajęć w kręgu lub 
podczas słuchania bajek. Nadruki 
w formie dużych cyfr 
i sympatycznych zwierzaków 
inspirują natomiast do zabaw 
tematycznych i matematycznych. 
Siedziska pokryte tkaniną PCW. 9 
szt., średnica 30 cm, wysokość 8 cm 

45 Pościel 
niebieska 

44 
szt. 

 

Bawełniana pościel w pastelowych 
kolorach, przystosowana wymiarami 
do łóżeczka „Śpioszek”. kołderka, 
poduszka, powłoczki i białe 
prześcieradło  
 
kołderka i powłoczka wym. 110 x 94 
cm 
 
prześcieradło mocowane na gumke 
w czterech rogach łóżeczka wym. 67 
x 136 cm 
 
poduszka i powłoczki wym. 38 x 27 
cm 

 

46 Pościel różowa 48 
szt. 

 

Bawełniana pościel w pastelowych 
kolorach, przystosowana wymiarami 
do łóżeczka „Śpioszek”. kołderka, 
poduszka, powłoczki i białe 
prześcieradło  
 
kołderka i powłoczka wym. 110 x 94 
cm 
 
prześcieradło mocowane na gumke 
w czterech rogach łóżeczka wym. 67 
x 136 cm 
 
poduszka i powłoczki wym. 38 x 27 
cm 

 

47 Pokrowiec na 
łóżeczka 

5 
szt. 

 

Wykonany w całości z trwałej 
tkaniny PCV. Służy do 
przechowywania łóżeczek 
dziecięcych z pozycji 43 niniejszego 
zestawienia. Wyposażony w suwaki 
w każdym rogu oraz rzepy, dzięki 
czemu można go dostosować do 
ilości przechowywanych łóżeczek 

48 Tęczowa szatnia 3 
szt. 

 

Funkcjonalne, wygodne szafki na 
ubranka i buciki dzieci. W każdej 
szafce znajduje się wieszaczek i 
półeczka. Specjalnie zaprojektowane 
uchwyty do otwierania oraz 
sympatyczne, ażurowe otwory w 
kształcie misiów i motylków 
zapewniają niezbędną cyrkulację 
powietrza.  
 
- 130 x 35,4 x 172 cm 

 



 
 

49 Szatnia: szatnia 
przedszkolna 

typu VITA 

14 
szt. 

 

Vita to funkcjonalna szatnia 
przeznaczona dla dzieci. 
Wyposażona w półeczkę, wieszak na 
ubrania oraz ławkę pod którą 
znajduje się miejsce na obuwie. 
Zapewnia użytkownikom komfort 
ubierania się i przechowywania 
odzieży . Doskonale Nadaje się do 
małych pomieszczeń. Kolor Brzoza. 
Wym. 113x44x131 cm.  Drzwiczki 
dostępne w oddzielnej sprzedaży. 
 

50 Szatnia: drzwi 
do szatni 

14 
szt. 

 

Drzwi do szatni Vita (zielone, 
niebieskie, pomarańczowe) 
Wym. 92x22 
 

51 Szatnia: szafa 
ubraniowa 

4 
szt. 

 

Funkcjonalna, duża szafa do 
przechowywania ubrań.  
Szafka w całości wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze 
brzoza, posiada drążek na wieszaki 
oraz parę wysokich drzwi. Wymiary: 
szer. 90 cm, gł. 60 cm, wys. 202 cm. 
 

 

52 Szatnia: ławka 
do szatni 

9 
szt. 

 

Ławka do szatni czerwona. 
Blat ławki z zaokrąglonymi 
rogami, wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Nogi 
w kolorze czerwonym 
o przekroju okrągłym, 
wykonane ze stali. 
Wymiary: szer. blatu 36 
cm, dł. blatu 120 cm, gr. 
blatu 25 mm, wys. 34 cm. 

53 Zabawki i 
pomoce: klocki 

duży zestaw 

1 
szt. 

 

Największe klocki konstrukcyjne na 

świecie. Klocki wykonane są 
z polipropylenu spienialnego, często 

określanego jako pianka EPP, 

materiału niezwykle lekkiego, 

sprężystego i bardzo trwałego. 305 

elem: 

20 klocków o wym. 36 x 12 x 5 cm, 
110 klocków o wym. 24 x 12 x 5 cm, 

55 klocków o wym. 12 x 12 x 5 cm, 

12 klocków o wym. 24 x 6 x 5 cm, 
14 klocków o wym. 36 x 6 x 5 cm, 

14 klocków - dach o wym. 12 x 12 x 

5 cm, 
52 klocków - dach o wym. 24 x 12 x 

5 cm, 

28 klocków - dach narożny o wym. 
12 x 12 x 5 cm 

 



 
 

54 Zabawki i 
pomoce: stolik z 

akcesoriami 
sportowymi 

2 
szt. 

 

Wygodna, funkcjonalna szafka 
pozwala utrzymać porządek wśród 
mniejszych akcesoriów sportowych. 
Specjalnie zaprojektowane półki 
zapewniają swobodny dostęp do 
potrzebnych przyborów. Kolorowe 
ścianki boczne i panele frontowe 
zapewniają jej estetyczny wygląd. 
wym. 90 x 60 x 80 cm, 
Skład zestawu zawiera: 
- 1 piłka do rugby 
-3 piłeczki piankowe 
- 2 ringo 
- 16 woreczków z grochem 
- 16 szarf 
- 12 opasek 
- zestaw gimnastyczny 
- kręgle 
- piłeczka sześcian 
- 3 talerze cyrkowe 
- 3 piłeczki cyrkowe 
- 3 pary mini szczudeł 
-platforma na kółkach 

55 Zabawki i 
pomoce: szafka 
z instrumentami 

muzycznymi 

3 
szt. 

 

Wygodna, kolorowa szafka na 
obrotowych kółkach idealna do 
klasowego kącika muzycznego. 

Pojemna szuflada, 6 kartonowych 
pojemników i otwarta półka 

pozwolą zachować porządek wśród 
klasowych instrumentów 

muzycznych. Szafka wykonana 
z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze buk, niebieski front 

szuflady oraz z fronty w kolorze 
czerwonym , wykonane z płyty MDF. 

wym. 56 x 85 x 38 cm Zawartość 
szafki: 

dzwonki na drewnianej rączce (2 
szt.), 

pałeczki z dzwonkami (2 szt.), 
talerze (2 szt.), 
trójkąty (3 szt.), 

talerzyki z rączką (1 szt.), 
marakasy (2 szt.), 

marakasy kolorowe (2 szt.), 
shaker marakas z tarką (1 szt.), 

tarka giro (1 szt.), 
tonblok z tarką (1 szt.), 

klawesy (4 szt.), 
tamburyn z membraną 21 cm (1 

szt.), 
bębenek ręczny 25 cm (1 szt.), 

tamburyn 21 cm (1 szt.), 
pudełka akustyczne (2 szt.), 

kastaniety drewniane (4 szt.), 
kastaniety z rączką (2 szt.), 

marakasy jajka (2 szt.), 
dzwonki z rączką (8 szt.), 

drewniane ksylofony (2 szt.) 
wym. 56 x 85 x 38 cm 

56 Zabawki i 
pomoce: 
logigram 

1 
szt. 

 

Dziecko utrwala znajomość 
podstawowych figur płaskich 

i kształtuje umiejętność 
różnicowania ich pod względem 

wielkości, koloru i obrysu. Ćwiczenia 
angażują kilka zmysłów 

jednocześnie, pobudzają do 
samodzielnego myślenia, dają 



 
 

możliwość samodzielnego 
wypowiadania się i argumentowania 

działań, pozwalają na tworzenie 
zbiorów, uczą kolejności działań. 3 

plansze, 20 szablonów zadaniowych 
z 5 polami, 30 płytek zadaniowych 
z pojedynczymi polami, 150 płytek 
z figurami do rozwiązywania zadań. 

Całość wykonana z drewna, 
zamknięta w drewnianej skrzyni, 
w której każdy element ma swoje 

miejsce 

57 Zabawki i 
pomoce 

dydaktyczne – 
komplet 
zabawek 

5 
komplet 

 Komplet składa się z : 
- Klocki drewniane 1 zestaw ( duży 
zestaw drewnianych elementów 
złożonych z różnorodnych figur 
geometrycznych oraz małych 
krążków i cylindrów. Ilość oraz 
różnorodność elementów pozwala 
na ułożenie ciekawej mozaiki 
układanek geometrycznych w 
poziomie oraz wieżyczek i 
konstrukcji w pionie. 100 szt.) 
-klocki drewniane 1 
zestaw(klasyczne kolorowe klocki 
drewniane 100 szt. wym. 2,5 do 3 
cm) 
- klocki drewniane 1 zestaw (klocki 
drewniane małe; klasyczne 
kolorowe klocki dające liczne 
możliwości konstrukcyjne; do 
wykorzystania także w trakcie nauki 
segregowania, zbiorów itp. wym. Od 
3 do 9 cm; 54 elementy) 
- geometryczne kształty – beleczki- 3 
zestawy ( Solidne, duże klocki 
drewniane, umożliwiające 
budowanie ciekawych i masywnych 
konstrukcji. Dołączone klocki w 4 
podstawowych kolorach ożywiają i 
urozmaicają budowle z belek w 
naturalnym odcieniu; trwały i 
estetyczny worek pozwala na 
wygodne przechowywanie klocków; 
wym. 22,5 x 3,4 x 1,6 cm; 50 szt w 
kolorze naturalnym i 10 szt. 
kolorowych) 
- samochód wywrotka 10 szt ( 
kolorowa wywrotka wykonana z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego; 
posiadająca ruchomą skrzynię 
ładunkową, do zabaw w 
pomieszczeniu jak i w plenerze o 
długości min. 40 cm) 
- plansza do zabawy samochodami 1 
szt. (wykonana z dobrej jakości 
tkaniny odpornej na zniszczenia; na 
macie m.in. budynki , ulice, drzewa; 
wym 150 x 100 cm.) 
- lalki 4 szt. ( lalka, która śpi kiedy 
ma zamknięte oczy, pochrapuje, a 
jej brzuszek rusza się w górę i w dół. 
Różne wzory, opakowanie folia ; 
dł.35cm 
- zestaw perkusyjny 2 zestawy( w 
skład zestawu wchodzą następujące 
instrumenty: tamburyn, tamburyn z 
membraną, 5 trójkątów(10-20 cm), 



 
 

2 drewniane marakasy, duże guiro z 
tarką, 2 tonbloki 2 tony, ton blok 1 
ton, pudełko akustyczne, 2 
kastaniety, kastaniety z rączką, para 
klawe sów, shaker metalowy; 
praktyczna torba z licznymi 
kieszeniami z trwałej tkaniny 
zamykana na zamek. Po otwarciu 
może być zawieszana wym. torby po 
zamknięciu 40 x 40 cm  
-gra planszowa szczęśliwy traf żabki 
1 zestaw (gra planszowa, która w 
swojej podstawowej postaci kształci 
koordynację wzrokowo-ruchową 
oraz doskonali celność rzutów; 
Kolorowa tarcza –plansza o 
wymiarach 150 x 150cm do gier i 
zabaw plenerowych; w narożnikach 
metalowe oczka, do trwałego 
zamocowania szpilkami na trawie; 
łatwo zmywalna faktura. W 
komplecie 4 metalowe szpilki.; do 
planszy załączona instrukcja z 
zastosowaniem planszy zarówno w 
kształceniu językowym jak i 
matematycznym. Przykłady 
wykorzystania: rozgrzewka 
matematyczna, utrwalenie zasad 
ortograficznych, działania twórcze 
- skakanki 25 szt. (sznurkowe 
skakanki dł. 2m.) 
- piłki 5 szt. ( kolorowe piłki 
wykonane z tworzywa sztucznego 
do zabaw ruchowych, śr. 30cm) 
Lalki 8 szt. ( różne lalki , wielkość od 
25 – 44 cm długości 
- drewniane łóżeczko dla lalek 1 szt. 
(z różowymi elementami, 
charakteryzuje się doskonałym 
wykończeniem oraz gładkimi i 
zaokrąglonymi krawędziami – wym. 
52,5 x 30 x 35 cm) 
- Zestaw lekarski 3 szt(wózek 
medyczny wykonany z tworzywa 
sztucznego, wraz lekarskimi 
akcesoriami: mikroskop stetoskop, 
stetoskop, basen, lusterko czołowe, 
lusterko z rączką, młoteczek; wym. 
42 x 14 45 cm) 
-Kuchenka 1 szt. (wyposażona w 
palniki pokrętła, piekarnik oraz 
półeczki na przechowywanie 
akcesoriów. Wym. 68 x 38 x 48 cm (z 
aplikacją 90 cm) 
-pojemnik na zabawki 3 szt. 
pojemnik z tworzywa sztucznego, 
wielobarwny wym. 40 x 34 x 17 cm) 
-kasa z kalkulatorem 1 szt. ( kasa 
sklepowa pomagająca poznać 
podstawy arytmetyki i 
przygotowująca do samodzielnego 
robienia zakupów; wykonana  z 
tworzywa sztucznego z działającym 
kalkulatorem  i świecącym na 
czerwono skanerem.; zawiera 2 
baterie AA, mini koszyczek na 
zakupy, sałata, ketchup, sok 
owocowy, monety, banknoty, karta 



 
 

płatnicza, wym. 35 x 17,5 x 15cm 
- piłka skacząca 3 szt. ( posiada 
stabilne uchwyty do trzymania; 
średnica 45 cm.) 
- piłka skacząca  3 szt.(posiada 
stabilne uchwyty do trzymania; 
średnica 55 cm) 
Ringo sensoryczne 15 szt. (dzięki 
dodatkowym kolcom oddziałuje na 
receptory, świetnie nadaje się do 
masażu; wykonane z doskonałej 
jakości gumy, odpornej na chlor, 
może być używane także do ćwiczeń 
i zabaw na basenie; różne kolory; 
średnica 17 cm 
- kolorowe woreczki 3 zestawy( 
woreczki – kolory, 8 kolorów , wym. 
10 cm) 
- misie pluszowe 5 szt (misie 
pluszowe różnych wielkości od 30 
do 35 cm wysokości 
-zestaw obiadowy z naczyniami 3 
zestawy (zestaw obiadowy w 4 
kolorach, skladający się z 4 
widelców, 4 noży, 4 łyżek, 4 kubków, 
4 głębokich talerzyków, 4 płaskich 
talerzyków, rondelka) 
-samochód straż pożarna 3 szt. ( 
czerwony wóz strażacki z żółtą 
drabiną – wym. 47cm) 
-samochód betoniarka 3 szt. 
(kolorowe auto typu betoniarka; 
samochód ma kręcący się bęben; 
wym. 38 cm) 
Samochód koparka 3 szt. (kolorowy 
pojazd wykonany z tworzywa 
sztucznego; wym. 30cm) 
- drewniane puzzle 5 zestawów 
(drewniane puzzle o różnorodnej 
tematyce, różne ilości elementów, 
wym. podstawy 30 x 22,5 cm) 
 

58 Pomoce 
dydaktyczne: 

mówiące 
obrazki 

5 
Szt. 

 Mówiące obrazki to program 
wspomagający terapię dzieci 

z zaburzeniami słuchu i rozwoju 
języka. Jest pomocny na wstępnym 
etapie każdej terapii logopedycznej 

oraz sprawdza się jako narzędzie 
wspomagające stymulację języka 

u dzieci rozwijających się 
harmonijnie. Stanowiąc pomoc 
w nauce rozróżniania dźwięków 

i przyporządkowywania ich 
konkretnym przedmiotom lub 
sytuacjom, korzystnie wpływa 

zarówno na rozwój funkcji 
słuchowych, jak i umiejętności 

społecznych. Poznawanie dźwięków 
otaczającego świata nigdy nie było 

tak łatwe i ciekawe. Mówiące 
obrazki to: ponad 100 

interaktywnych ilustracji i animacji, 
idealny wstęp do doskonalenia 

mowy i rozwoju zasobu 
leksykalnego dziecka, świetny 
materiał do pracy z dzieckiem 
małym lub niepełnosprawnym 

(również intelektualnie), ciekawe 



 
 

kategorie tematyczne (m.in. Odgłosy 
z życia domowego i inne 

onomatopeje, Antonimy, Kosmici na 
Ziemi), ponad 100 ilustracji do 
wydruku, ćwiczenia słuchowe 

i ćwiczenia sprawdzające 
rozumienie. 

59 Pomoce 
dydaktyczne 

(komplet 
pomocy 

dydaktycznych 
potrzebnych do 
zrealizowania 

zajęć w 1 grupie 
przedszkolnej) 

5 
komplet 

 Komplet składa się z : 
- bajki grajki – 2 zestawy ( zestaw 
bajek grajek to odnowione bajki 
muzyczne; głosu bohaterom użyczyli 
najlepsi polscy aktorzy: Irena 
Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, 
Magdalena Zawadzka, Iga 
Cembrzyńska, Władysław Hańcza, 
Jan Kobuszewski, Piotr Fronczewski, 
Wiesław Michnikowski, Marian 
Kociniak. Atutem bajek-grajek jest 
ich wartość edukacyjna; bajka 
muzyczna to materiał odbierany za 
pomocą słuchu, który pobudza do 
rozwoju funkcje słuchowo – 
językowe; słuchanie tego typu bajek 
przede wszystkim uczy skupiać 
uwagę na informacjach 
dźwiękowych, zapamiętywać je i 
przetwarzać; pozwala na odbieranie 
mowy ze zrozumieniem, służy 
wzbogaceniu słownika; zestaw 10 
bajekna płytach CD) 
- gra Jaś i Małgosia 1 zestaw( gra 
planszowa i książeczka z bajką o tym 
samym tytule dla najmłodszych 
dzieci; książeczkę należy przeczytać 
dzieciom przed rozpoczęciem gry; 
poznają w ten sposób świat i 
bohaterów bajki, w oparciu o którą 
została opracowana gra) 
-gra Czerwony kapturek 1 zestaw 
(gra skierowana do najmłodszych 
dzieci; jej proste zasady oparte są na 
fabule tej najpopularniejszej z bajek) 
-Uczymy się słówek – książka z 
ćwiczeniami 25 szt.(400 kart ze 
zdjęciami do kserowania i wycięcia. 
Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, 
żywność, meble, przedmioty 
codziennego użytku, 
przeciwieństwa, ludzie, zabawki, 
rodzina, uczucia, artykuły szkolne, 
zawody i inne. Do nauki słówek i 
budowania zdań w każdym języku. 
Wymiatr zeszytu 28 x 21,5 cm, 3 gry 
planszowe, puzzle z numerami od 1 
do 20, gra lotto i bingo) 
- Skojarzenia-karty do angielskiego 1 
zestaw (karty przedstawiające 
przedmioty z najbliższego otoczenia 
dziecka. Każda ilustracja posiada 
nazwę po angielsku; 20 
plastikowych kart o wym. 13 x 13 
cm.) 
- gra memory-flagi 2 szt. (Flagi jest 
doskonałą grą towarzyską dla 
wszystkich, rozwija pamięć, uczy 
koncentracji; zestaw zawiera 80 
kartoników przedstawiających 40 
flag państw świata; od 5 lat dla 2-6 



 
 

graczy 
-gra Unia Europejska 1 szt. (dwie gry 
planszowe, dzięki którym dzieci 
mogą zdobywać wiedzę o Unii 
Europejskiej; gracze poznają 
państwa należące do Unii, ich 
lokalizacje na kontynencie 
europejskim oraz nazwy 
poszczególnych stolic. Odwiedzając 
stolice różnych krajów zbierają flagi 
narodowe i zapoznają się z 
podstawowymi informacjami na 
temat każdego z państw 
członkowskich. Zawartość pudełka: 
dwustronna plansza do gry o wym 
67 x 48 cm – 4 pionki – kostka – 100 
kartonowych flag – 4 podkładki do 
układania flag – instrukcja) 
4 sezonowe drzewa – plansze - 1 
zestaw ( 4 ciekawe plansze z 
różnymi porami roku- 4 plansze z 
napisami o wymiarach 32,5 x 12,5 
cm – 4 plansze drzewa o wys. 62,5 
cm) 
- gra sortowanie odpadów 1 szt. (gra 
planszowa mająca na celu 
przybliżenie dzieciom problematyki 
ochrony środowiska – sortowania 
odpadów; przeznaczona dla dzieci 
powyżej 4 lat; plansza o wym 39 x 
39 cm – 4 ciężarówki – 20 
pojemników do sortowania) 
- ekologiczne puzzle 5 szt. (gra 
rozwija świadomość związaną ze 
środowiskiem naturalnym. Dziecko 
dowiaduje się, w jaki sposób ludzie 
mogą wpływać na jego 
funkcjonowanie; tematem 
przewodnim jest ekosystem , cykl 
wodny, energii i odpadów. Gra 
Domino – Mały Ekolog polega na 
dopasowaniu kart z pozytywnymi 
zachowaniami do kart z 
zachowaniami negatywnymi; 
zawiera system samokontroli – 48 
szt. domina- wym. po złożeniu 20 x 
10 cm – grubość 2 mm – dla 2-4 
graczy 
- magnesy liczbowe – 6 zestawów 
(pomoc edukacyjna do nauki liczenia 
w zakresie od 1 do 10. Ćwiczy i 
rozwija u dzieci logiczne myślenie. 
Zestaw zawiera 12 magnetycznych 
kart o wym. 25 x 5 cm; 60 
magnetycznych żetonów o wym. 4,8 
x 4,8 cm; instrukcję.) 
- liczydło na stojaku – 1 
szt.(drewniane liczydło stojące; 
koraliki w 2 kolorach: żółtym i 
czerwonym – wym. 85 x 120 cm 

60 Artykuły 
plastyczne ( 

komplet 
artykułów 

plastycznych 
potrzebnych do 
zrealizowania 

zajęć w 1 grupie 

5 
komplet 

 Komplet sklada się z : 
-15 zestawów ( brystol mix kolorowy 
A3,10 kolorów,100szt.) 
-15 zestawów (brystol biały A4, 100 
szt.) 
-15 bloków (kolorowy blok 
rysunkowy A4 składający się z 30 
dwustronnie kolorowych arkuszy 



 
 

przedszkolnej) - 30 zestawów bibuła mix(10 szt. 
200x50 cm) 
-6 zestawów nożyczek 
przedszkolnych(5szt. dł. 13cm.) 
- 2 zestawów taśmy samoprzylepnej 
(8 szt. Przezroczystej i bezwonnej 
taśmy samoprzylepnej, 18 mm x 
30m) 
- 15 sztuk kleju w sztyfcie 
(bezbarwny, bezwonny oraz 
zmywalny i niebrudzący. 
Przeznaczony do papieru, fotografii, 
tektury i tkanin, nie zawiera 
substancji szkodliwych 8g.) 
-15 sztuk klej uniwersalny 0,5 l. (klej 
do papieru , tektury, bibuły, drewna 
itp. Świeży zmywa się z pędzelków 
wodą, bezpieczny dla dzieci 
-10 zestawów papier pakowy szary 
(A3,100 ark.) 
-15 zestawów markery – znikające 
kolory ( zestaw 9 kolorowych 
flamastrów, których barwa znika 
pod wpływem dodatkowego 
flamastra, 9+1 szt.) 
- 25 pudełek plasteliny (6 kolorów 
po 1 pałeczce z koloru) 
30 pudełek kredki 12 kolorów ( 
trójkątne kredki ołówkowe, 12 
kolorów , dł. 175, gr.6,6mm,) 
-5 zestawów tempera 1 litrowe-6 
kolorów( nietoksyczne, 
przeznaczone do malowania na 
papierze i płótnie, gipsie i drewnie 6 
butelek x 1 litr farby w 
podstawowych kolorach na bazie 
wody) 
-10 zestawów pędzle mix 12 szt. ( 
wys.16,7; 17,2; 17,9; 18,4 cm, śr.4, 
8, 11 ,13 mm; włosie nylon) 
15 zestawów tektura falista mix 
kolorów ( 21x29,7 cm, 10 szt.) 

61 Gaśnica 
przeciwpożarow

a 4 kg 

5 
szt. 

 

Gaśnica znajduje szczególne 
zastosowanie w obiektach 

użyteczności publicznej, transporcie 
kolejowym (możliwość gaszenia 

urządzeń elektrycznych o napięciach 
do 1000V) oraz w zakładach 

przemysłowych, magazynach, 
hurtowniach, garażach, itp. 

Podstawowe cechy : 
 *trwały zbiornik stalowy z powłoką 

epoksydową 
 *bezszwowy płaszcz zbiornika 

 *zbiornik nie podlega okresowym 
kontrolom UDT 

 *wąż gumowy ulatwiający 
manewrowanie strugą proszku 

gaśniczego 
 *wskaźnik umożliwiający stałą 

kontrolę ciśnienia gaśnicy 
 *trwały zawór szybkootwieralny 

wykonany z mosiądzu pozwalający 
na dozowanie emisji środka 

gaśniczego 
 *możliwość mocowania gaśnicy na 

ścianie 
 *możliwość wielokrotnego 



 
 

napełniania 
 *prostota obsługi 
 *niezawodność 

Dane techniczne: 
 Rodzaj środka gaśniczego Ogniotex 

112 (Furex ABC Plus) 
 Wysokość całkowita 472 mm 
 Średnica zbiornika 140 mm 

 Masa całkowita 6,8 kg 
 Czynnik roboczy azot 

 Masa środka gaśniczego 4 kg 
 Masa czynnika roboczego - 

 Skuteczność gaśnicza 21A 113B C 
 Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar 

 Ciśnienie robocze 15 bar 
 Zakres temperatur stosowania -30C 

+60C 
 Pożar pod napięciem do 1000V 

 Czas działania min. 9 s 
 

62 Oznakowanie 
ppoż - kierunek 

drogi 
ewakuacyjnej 

31 
szt. 

 

 

FORMAT: 150 x 300 
 

MATERIAŁ: płyta 
fotoluminescencyjna samoprzylepna 

 

63 Kierunek drogi 
ewakuacyjnej 

11 
szt. 

 

FORMAT: 100 x 300 MATERIAŁ: 
płyta fotoluminescencyjna 

samoprzylepna 
 

64 Wyjście 
ewakuacyjne 

10 
szt. 

 

FORMAT: 200 x 400 MATERIAŁ: 
płyta fotoluminescencyjna 

samoprzylepna 
 

65 Drzwi 
ewakuacyjne 

lewe lub prawe 

5 
szt. 

 

FORMAT: 150 x 150 MATERIAŁ: 
płyta fotoluminescencyjna 

samoprzylepna 
 

66 Zabezpieczenie 
gniazdek 

elektrycznych 

21 
szt. 

 

Zabezpieczenie skutecznie chroniące 
dzieci przed wkładaniem różnych 
przedmiotów do gniazd sieciowych. 
Zaślepki na wszystkie nieużywane 
gniazdka, służące uniknięciu 
przykrych wypadków. Komplet 
(sztuka) zawiera 9 zaślepek i 3 
klucze.  
 

67 Zabezpieczenie 
kątowe mebli 

20 
komplet 

 Te mocne, narożniki z pianki 
zaprojektowane specjalnie, aby 
chronić dzieci przed ostrymi rogami i 
krawędziami zabudowy 
pomieszczeń. Narożnik  zbudowany 
tak, aby można go było nałożyć na 
grubsze elementy np. łazienkowej 
zabudowy - rogi wanny, brodzika, 
murku oddzielającego 
pomieszczenia. Zabezpieczenia 
ognioodporne, nietoksyczne i łatwe 
w instalacji.  
Komplet zawiera 4szt. nakładek 
 



 
 

68 Apteczka z 
kompletnym 

wyposażeniem 

5 
szt. 

 

WYMIARY:  
wysokość - 400 mm 
szrokość - 240 mm 

głębokość - 110 mm 
MATERIAŁ: 

blacha stalowa tłoczna 
LAKIEROWANIE: 

kolor biały 
WYPOSAŻENIE APTECZKI : 

chusteczki higieniczne ze spirytusem 
LECO 4op. 

opaska elastyczna 4 m x 10 cm 
Matoban 1szt. 

opaska elastyczna 4 m x 8 cm 
Matoban 1szt. 

bandaż dziany 4 m x 5 cm 2szt. 
bandaż dziany 4 m x 10 cm 2szt. 

opatrunek indywidualny jałowy typ 
A 1op. 

kompresy gazowe 9 x 9 cm 2szt. 
kompresy gazowe ½ m² 1szt. 

plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 
6 cm 1op. 

plaster z opatrunkiem Prestovis 10 x 
8 cm 1op. 

plaster bez opatrunku Polovis 5 x 
1,25 cm 1szt. 

rekawiczki ambulatoryjne niejałowe 
1 para. 

maseczka do sztucznego oddychania 
1szt. 

nożyczki 1szt. 
wata 50g 1op. 

spis zawartości 1egz. 
 

69 Instrukcja 
udzielania 
pierwszej 
pomocy 

5 
szt. 

 

FORMAT : 250 x 350 
 

MATERIAŁ : płyta PCV 
 

70 Rolety okienne 5 
zetaw 

 Zestaw rolet okiennych  
Niezbędnych do wyposażenia 

pomieszczeń obejmujących oddział 
przedszkolny 

71 montaż rolet 
okiennych 

5 
zestaw 

  

72 Zabezpieczenie 
grzejników 

zabudową – 
zakup i montaż 

osłon 

5 
zestaw 

 Zestaw zabezpieczeń do grzejników 
Niezbędnych do wyposażenia 

pomieszczeń obejmujących oddział 
przedszkolny  

73 Skaner 1 
szt. 

 

Skanowanie 
Rozdzielczość optyczna [dpi] 2400 x 

4800 
Rozdzielczość interpolowana [dpi] 

19200 
Prędkość skanowania - kolor [s] 16 

Inne Skan wstępny 14 sekund 
Tryb automatycznego skanowania: 

uproszczone skanowanie i zapis 
Techniczne 

Układ optyczny CIS 
Maksymalny format dokumentu A4 

Kodowanie koloru [bit] 48 



 
 

Wyświetlacz Nie 
Przyciski 4 przyciski 

Skanuj do PDF 
Skanuj do E-maila 

Kopiuj 
Skanuj 

 

74 Drukarka 
laserowa 

2 
szt. 

 

Druk 
Rodzaj Monochromatyczna 
Technologia druku GDI (emulacja) 
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 
2400 x 600 
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] Nie 
dotyczy 
Prędkość druku - czerń [str/min] 20 
Prędkość druku - kolor [str/min] Nie 
dotyczy 
Czas wydruku pierwszej strony - 
czerń [s] 10 
Czas wydruku pierwszej strony - 
kolor [s] Nie dotyczy 
Obciążenie [str/mies] 1600 
Automatyczny druk dwustronny Nie 
Nośniki 
Obsługiwane formaty: A4, B5, A5, 
B6, A6, Executive 
Letter 
Rodzaje nośników: Papier zwykły, 
Papier cienki, Papier z wtórnego 
przerobu, Papier typu Bond, 
Etykiety,Koperty 
Obsługa papieru Podajnik na 250 
arkuszy 
Odbiornik na 100 arkuszy 
 

75 Drukarka 
atramentowa 

1 
szt. 

 

Druk 
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 

1200 x 1200 
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 

4800 x 1200 
Prędkość druku - czerń [str/min] 20 
Prędkość druku - kolor [str/min] 16 
Automatyczny druk dwustronny Tak 

Druk bez marginesów tak 
Eksploatacja 

Ilość wkładów 4 
Ilość kolorów podstawowych 4 

Nośniki 
Maksymalny format nośnika A4 

Nadruk na kopertach Tak 
Obsługiwane nośniki Papier zwykły 

Papier gruby 
Papier matowy 

Papier fotograficzny 
Papier do drukarki atramentowej 

Papier błyszczący 
Karty okolicznościowe 

Broszury 
Pojemność podajnika na papier [szt] 

250 
 

76 Telewizor 2 
szt. 

 

42-calowy telewizor LCD o 
rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. 
Wyposażony w technologię Triple 

XD Engine, Picture Wizard II, 
SimpLink, Dolby Digital, Clear Voice 

II i Infinite Surround. Posiada 2 
złącza HDMI, Component video, 



 
 

Euro, antenowe oraz złącze USB 2.0. 
Moc głośników 10 W 

 

77 Odtwarzacz dvd 5 
szt. 

 odtwarza płyty DVD-Video, DVD-R, 
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD DA, 

CD-R, CD-RW i formaty MPEG2, 
MPEG4, DivX, JPEG, MP3, LPCM i 
WMA.  Urządzenie wyposażone w 
technologię Dolby Digital i Super 

Scan Playback. Posiada złącza: 
SCART, Wyjście kompozytowe (RCA) 

i Cyfrowe wyjście audio.  

78 Radioodtwarzac
z 

5 
szt. 

 

Odtwarzanie dźwięku 
Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 
Tryby odtwarzania płyt: szybkie 
odtwarzanie do przodu/do tyłu, 

wyszukiwanie 
następnej/poprzedniej ścieżki, 

odtwarzanie 
wielokrotne/losowe/zaprogramowa

ne 
Tryby odtwarzania przez 

bezpośrednie połączenie USB: 
szybkie przewijanie do tyłu/do 

przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, 

poprzedni/następny, odtwarzanie 
zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie 

Możliwości połączeń 
USB: Host USB 

Wyjście audio/wideo: Gniazdo 
słuchawek (3,5 mm) 

Wejście audio (3,5 mm): TAK            
Dźwięk 

Korekcja dźwięku: 2-stop. 
dynamiczne wzmocnienie basów, 

cyfrowa korekcja dźwięku 
Sprzęt nagłaśniający: stereo 

Regulator głośności: obrotowy 
(cyfrowy) 

Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS 
Głośniki 

Liczba wbudowanych głośników: 2 
Funkcje i cechy głośników: 2-drożne 

głośniki Bass Reflex 
Tuner/Odbiór/Transmisja 

Antena: Antena FM 
Pasma tunera: FM 
Pamięć stacji: 20 

Funkcje i cechy dotyczące tunera: 
automatyczne dostrajanie cyfrowe 

 

79 Tablica 
interaktywna 
rezystancyjna 

(dotykowa) 

5 
szt. 

 

- Przekątna powierzchni 
zewnętrznej: 82" 

 
- Wymiary zewnętrzne tablicy (cm): 

168x126x4  
 

- Przekątna powierzchni aktywnej: 
78"    

 
- Wymiary powierzchni aktywnej 

(cm): 157x119  
 

- Pasek skrótów na powierzchni 



 
 

aktywnej:  Po obu stronach  
 

- Obsługa za pomocą: Palec bądź 
pióro dotykowe 

 
- System operacyjny:  

Windows2000/XP/32bits Vista, W7  
 

- Rozdzielczość:  8192x8192 
 

- Szybkość reakcji: 480 punktów/s 
 

- Waga 20,5 kg 
 

- Port: USB 1.1-2.0 
 

- Zastosowana technologia 
dotykowa w tablicy 

 
- Rysowanie w dowolnym kolorze  

 
- Kreślenie podstawowych figur 

geometrycznych  
 

- Podstawowe narzędzia kreślarskie  
 

- Wstawianie obrazów oraz grafik 
dostarczonych z oprogramowaniem 

 
- Klawisze funkcyjne po prawej 

stronie oraz dolny panel (taca) z 
dodatkowymi klawiszami szybkiego 

dostępu 
 

- Dostępne również rozmiary 64" i 
101" 

 
- Powierzchnia suchościeralna 

 
- Temperatura pracy: -15°C do +50°C 

 
- Gwarancja: 5 lat  

 
- W zestawie: 2 pióra interaktywne, 

3 kolorowe pisaki suchościeralne 
(czarny, czerwony, niebieski), kabel 
USB, oprogramowanie i instrukcja w 

języku polskim, zestaw do 
powieszenia na ścianie 

 
- Akcesoria opcjonalne: moduł 

bezprzewodowej łączności tablicy z 
komputerem, stojak samojezdny, 

stojak samojezdny w wysięgnikiem, 
tablet bezprzewodowy, programy 

edukacyjne do tablic 

 

80 Komputer 
przenośny typu 

laptop 

5 
szt. 

 Ekran:17,3" LED-backlit TFT LCD. 
Procesor Intel® Core™i3-3120M,  4G 

DDR3,karta graficzna NVIDIA 
Geforce GT 740M 2GB DDR3, 
dysk twardy 750GB. Złącza 1 x 

HDMI; 4 x USB2.0. System 
operacyjny Windows 8 

 

 



 
 

81 Drukarka 
laserowa 

2 
szt. 

 

Drukarka zapewniająca 
profesjonalne wydruki i intuicyjne 
zarządzanie. Urządzenie drukuje z 
prędkością 14 stron na minutę w 

rozdzielczości 600 x 600 dpi. 
Połączenie z drukarką możliwe jest 

za pomocą portów USB, 
wbudowanej karty sieciowej 

Ethernet 10/100Base-TX lub Wi-Fi 
802.11b/g/n. Komunikację z 

urządzeniem ułatwia 2-wierszowy 
wyświetlacz LCD. Zastosowana 

technologia Instant-On zapewnia 
możliwość szybkiego drukowania z 

trybu uśpienia. Chwilę po 
ukończeniu wydruku urządzenie 
przechodzi do trybu Powersave, 

zmniejszając pobór energii i poziom 
hałasu. 

 

82 Telewizor 1 
szt. 

 

Przekątna ekranu [cal] 40 
Format HD Full HD 

Rozdzielczość 1920 x 1080 
Kontrast dynamiczny Mega 

Zastosowane technologie LED 
Full HD 

Digital Noise Filter Moc głośników 
[W] 20 

Ilość głośników 2 głośniki  
Ilość złącz HDMI 2 szt. 
Ilość złącz USB 1 szt. 

Eurozłącze (Scart) 1 szt.  
Wyjście słuchawkowe tak 

Wyjście cyfrowe audio Optyczne 
 

83 Logorytmika 
program 

multimedialny 

5 
szt. 

 Logorytmika jest programem 
multimedialnym wykorzystującym 

muzykę w profilaktyce i terapii 
logopedycznej. To doskonały zestaw 
ćwiczeń kształtujących umiejętności 

językowo-słuchowo-ruchowe 
dziecka. Opracowany przez dr Annę 
Walencik-Topiłko, znaną specjalistkę 

w dziedzinie muzykoterapii 
logopedycznej, stanowi doskonałe 
narzędzie pracy poprzez zabawę 

przy dźwiękach muzyki. Logorytmika 
to:  

• możliwość pracy indywidualnej i 
grupowej,  

• Kreator zajęć – aplikacja do 
tworzenia autorskich programów 

lekcyjnych,  
• ponad 100 ćwiczeń ruchowych, 

słuchowych, a także słowno-
muzycznych opartych na 

atrakcyjnych wierszach i piosenkach,  
• zestaw programów 

narzędziowych, np. Wirtualna 
klawiatura, Kompozytor melodii, 

Wartości rytmiczne,  
• system wzmocnień pozytywnych 

motywujących dziecko do 
wykonywania ćwiczeń.  

84 Ćwiczenia 
ruchowe 

”Klaszczę, tupię, 
podskakuję” 

5 
szt. 

 Seria programów multimedialnych z 
ćwiczeniami grafomotoryki, 

matematyki i ruchu to unikatowa na 
polskim rynku propozycja 



 
 

zawierająca materiał dydaktyczny 
dla przedszkoli i pierwszych trzech 

klas szkoły podstawowej 
przeznaczony do użytku na tablicy 
interaktywnej i przy wykorzystaniu 

rzutnika multimedialnego. Programy 
te wykorzystują w pełni te nowe 

możliwości technologiczne w 
procesie edukacyjnym zarówno 

podczas pracy indywidualnej jak i 
grupowej. W atrakcyjny sposób 

wspierają rozwój dzieci w 
podstawowych obszarach.Jest to 

różnorodny zestaw filmów 
wspierających organizację 

grupowych ćwiczeń ruchowych. 
Składa się z kilkudziesięciu pozycji 
dotyczących stymulacji motoryki 

dużej, której prawidłowe 
funkcjonowanie jest niezbędne 

przed przejściem do ćwiczeń 
motoryki małej związanej z 

płynnymi ruchami ręki podczas 
pisania. Filmy zawierają pokaz 
będący wzorem w wykonaniu 

terapeuty oraz dwójki dzieci przy 
określonym pokładzie muzycznym, a 

każde ćwiczenie poparte jest 
komentarzem i poleceniem. 

Zaproponowane zabawy słuchowo-
ruchowe polegają na dostosowaniu 
ruchu do zróżnicowanego tempa, 

rytmu, akcentu i metrum oraz 
wysokości dźwięków. Dzięki 

ćwiczeniom zaprezentowanym w 
filmach dziecko rozwija także swoją 
orientację w przestrzeni i schemacie 
ciała. „Klaszczę, tupię, podskakuję” 

obejmuje ćwiczenia:  
• podstawowych ruchów 

lokomocyjnych (chodu i biegu oraz 
umiejętności ich łączenia),  

• podskoków i przeskoków oraz 
koordynacji ruchowej (w połączeniu 
z koordynacją wzrokowo-słuchową). 
Zabawy ruchowe zaprezentowane 
na filmach zawierają różnorodne 

elementy:  
• płynne ruchy obu ramion,  

• rytmiczne ruchy zmienne obu 
ramion,  

• manipulowanie różnymi 
przedmiotami (sznur, piłka, kule 

papierowe),  
• kreślenie ręką, nogą, nosem 

dużych płynnych ruchów i różnego 
typu linii,  

• chodzenie po linii (np. po sznurze). 
Program oferuje też przykładowe 

zabawy relaksacyjne uwzględniające 
ćwiczenia oparte na dotyku takie jak 
„masażyki”, ćwiczenia oddechowe 

oraz wizualizacje. Takie zabawy 
doskonalą umiejętność napinania i 

rozluźniania mięśni określonych 
części ciała 

 
 



 
 

85 Ćwiczenia z 
grafomotoryki 
„od szlaczka 
krzywego do 

pisma pięknego” 

5 
szt. 

 Seria programów multimedialnych z 
ćwiczeniami grafomotoryki, 

matematyki i ruchu to unikatowa na 
polskim rynku propozycja 

zawierająca materiał dydaktyczny 
dla przedszkoli i pierwszych trzech 

klas szkoły podstawowej 
przeznaczony do użytku na tablicy 
interaktywnej i przy wykorzystaniu 

rzutnika multimedialnego. Programy 
te wykorzystują w pełni te nowe 

możliwości technologiczne w 
procesie edukacyjnym zarówno 

podczas pracy indywidualnej jak i 
grupowej. W atrakcyjny sposób 

wspierają rozwój dzieci w 
podstawowych obszarach.Program 
zawiera zestaw plansz do ćwiczeń 

grafomotorycznych 
wprowadzających dziecko w 

tematykę pisania od początku aż do 
osiągnięcia przez nie pełnej 

samodzielności. Materiały zostały 
podzielone na dwie grupy w 

zależności od poziomu trudności 
ćwiczeń dzięki czemu mali uczniowie 

mają możliwość stopniowego 
wykształcenia swoich umiejętności. 

Te dwie grupy zadań to: 1. 
Prezentacja jak pisać literę – plansze 

do wstępnych ćwiczeń pisania 
kształtu bez liniatury, 2. 

Samodzielne rysowanie i pisanie 
liter w liniaturze – plansze służące 
dokończaniu podanych na tablicy 

wzorców. „Od szlaczka krzywego do 
pisma pięknego” to bogaty zbiór 
ponad 100 plansz zawierających:  

• ilustracje złożone figur 
geometrycznych do ćwiczeń 

pisania/wypełniania kolorem w polu 
ograniczonym, które można także 

wykorzystać na zajęciach z edukacji 
matematycznej (figury 

geometryczne, wielkość, kształt, 
różnicowanie),  

• szlaczki i wzory litero podobne,  
• litery prezentacyjne, do wstępnych 

ćwiczeń pisania kształtu bez 
liniatury,  

• litery do ćwiczeń pisania w 
liniaturze,  

• cyfry,  
• połączenia liter w postaci krótkich, 

dwuliterowych wyrazów,  
• karty pracy do wydruku i 

samodzielnej pracy dziecka. 

86 Oprogramowani
e Harmonijny 
rozwój zestaw 
multimedialny 

5 
szt. 

 Harmonijny rozwój to najnowszy 
zestaw multimedialnych gier i zabaw 
wspierający wszechstronny rozwój 
dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i starszych grup 

przedszkolnych. Atrakcyjne 
ćwiczenia zawarte w programie 
aktywizują dzieci i oswajają je z 

pracą zespołową, przygotowując 
jednocześnie do nauki. Zadania 



 
 

pomagają realizować cele 
wychowania przedszkolnego z 
podstawy programowej mogą 

stanowić uzupełnienie wybranego 
przez nauczyciela programu 

nauczania. Różnorodne moduły. 
Program Harmonijny rozwój składa 

się z różnorodnych modułów 
zawierających oprogramowanie 

multimedialne oraz pomoce 
tradycyjne:  

• Mowa i rozmowa  
• Poznawanie i rozumienie  
• Zdrowie i bezpieczeństwo  
• Twórczość i konstrukcje  

• Przyroda  
• Ekologia  

• Myślenie matematyczne  
• Przygotowanie do czytania i 

pisania  
• Społeczeństwo Wszystkie 

elementy zestawu wykorzystują 
metodę nauki przez zabawę 

pozwalającą na naturalne dla dzieci 
współdziałanie, 

eksperymentowanie, twórczą 
ekspresję i ruch, nie zaniedbują też 

ćwiczeń samokontroli oraz 
koncentracji. [rysunek – interfejs 
aplikacji] Zabawa w zespołach. 

Warto korzystać z multimediów! 
Program „Harmonijny rozwój” 

wykorzystuje metodę pracy 
zespołowej z wykorzystaniem 

funkcji wielodotyku /multi-touch/ 
tablicy interaktywnej. Innowacyjne 

gry i zabawy zaprojektowane są 
specjalnie dla kilkuosobowych 

zespołów dzieci i wykorzystują ich 
naturalne zainteresowanie nowymi 
technologiami, aby przygotować je 

do nauki w szkole podstawowej. 
Tablica może stać się też narzędziem 

wspólnej twórczości plastycznej i 
muzycznej, pozwalając na oswojenie 
dzieci z multimediami edukacyjnymi. 

Dzięki programowi „Harmonijny 
rozwój” możliwe są różnorodne 
formy pracy w kilkuosobowych 

zespołach, np.: - współpraca 
czteroosobowego zespołu przy 

tablicy z rotacją całych zespołów lub 
jednostek po wykonaniu zadania. 

[rysunek – grzyby, sklep] - 
współzawodnictwo w odgrywaniu 
gry planszowej na ekranie tablicy 

interaktywnej z funkcją multidotyku, 
[rysunek piraci, morze] Przy podziale 
uczniów na grupy i organizacji pracy 

w zespołach nauczyciel może 
wykorzystać kolorowe czapki z 
kartonu – złożone i ozdobione 

samodzielnie przez dzieci, a potem 
towarzyszące im przez cały rok w 
zabawie i nauce z „Harmonijnym 
rozwojem”. [rysunek – czapeczki] 

Wsparcie samodzielności. Naturalny 
sposób działania dzieci w wieku 



 
 

przedszkolnym to praca w grupie. 
Trzeba jednak ćwiczyć również 
samodzielność i koncentrację 

uwagi– dlatego w zestawie 
przygotowaliśmy atrakcyjne karty do 

pracy indywidualnej, które przy 
okazji stanowią doskonałe ćwiczenia 

grafomotoryki. Nauczyciel może 
kopiować karty dołączone do 

zestawu lub drukować je z płyty z 
oprogramowaniem. Harmonijny 

rozwój to: Zestaw dla przedszkola 
1.Płyta z programem Harmonijny 

Rozwój zawiera:  
• 21 gier i zabaw grupowych na 

tablice multimedialne,  
• 42 karty pracy do wydrukowania. 

2.Wielkowymiarowa gra „Segregacja 
odpadów” Gra wielkowymiarowa 

pozwala na zaangażowanie w 
zabawę całej grupy. Poprzez 

wspólne działanie, przeżywanie i 
aktywność dzieci uczą się szybciej i 
chętniej! 3.Poradnik metodyczny. 

4.42 karty pracy z licencją na 
kopiowanie. 

87 Task Magik 
program 

komputerowy 

4 
szt. 

 Task Magic to program do tworzenia 
interaktywnych lekcji, ćwiczeń i 

quizów z dowolnego przedmiotu dla 
dowolnej grupy wiekowej. Jest to 
pakiet szablonów pozwalających 

przygotować interaktywne lekcje, 
prezentacje i ćwiczenia w oparciu o 
dowolna treść. Przygotowanie lekcji 
trwa kilka minut. Program pozwala 

błyskawicznie „wyczarować” 
kilkanaście wariantów zadań, gier i 

zabaw utrwalających materiał z 
dowolnego przedmiotu: historii, 
języka polskiego, języka obcego, 

matematyki, nauk przyrodniczych, 
religii, muzyki itp. Licencja dla całej 

placówki 

88 Projektor 
multimedialny 

5 
szt. 

 

- Technologia LCD 
- Wyświetlacz 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si 

LCD Panel with MLA 
- Jasność 2600 ANSI lumenów 

- Kontrast 2000:1 
- Korekcja koloru ściany 

- Opcjonalne złącze WLAN 
- Szybki start (bezpośrednie 

wyłączanie zasilania) 
- Głośnik 1x10 W mono 

- Zdalne sterowanie i zarządzanie 
przez LAN i interfejs RS232 

- Gniazdo zabezpieczające typu K-
Slot  

- Funkcja EcoMode 
- Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 

(XGA)  
- Moc lampy: 185 W AC (145 W AC 

Eco Mode) 
- Żywotność lampy: 5000 godzin 
(6000 godzin w trybie EcoMode) 
- Współczynnik projekcji: 0.47 : 1 
- Odległość projekcji [m] 0,6 - 1,1 

- Przekątna ekranu [cm]: Minimum: 
152,4 / 60"; Maksymalnie: 279,4 / 



 
 

110"   
- Obiektyw: F= 2.0, f= 00 mm 
- Kąt projekcji: [°] 37,3 - 38,6 

- Zoom: Ręczny; Zoom cyfrowy 
- Zabezpieczenie hasłem 

- Ręczne ustawienie ostrości 
 

- Obsługiwane rozdzielczości: 1360 x 
768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 
1600 x 900 (WXGA++);1440 x 900 
(WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 

1152 x 870 (MAC 21"); 1400 x 1050 
(SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 

800 (WXGA);1280 x 768 (WXGA); 
1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 
1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 
23"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 

1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 
(HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 

1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 
800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 

16"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 
x 480 SDTV 576p/576i 

 
- Częstotliwość: Horizontal: 15-100 

kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); 
Pionowa: 50 – 120 Hz 

- Automatyczna i ręczna korekcja 
efektu Keystone (trapezowego): V= 

±20° 
- Porty wejścia: 2 x Mini D-sub 15-
pin, kompatybilne z component 

(YpbPr); 1 x HDMI® (głębia koloru, 
synchronizacja obrazu i dźwięku) z 

HDCP; Video (1 x RCA); S-Video             
(1 x Mini DIN 4-pin); Audio (2 x 3.5 

mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo 
); PC Control 1 x D-Sub 9 pin (RS-232 

męskie);  
- Porty wyjścia: (1 x 3.5 mm Stereo 

Mini Jack) 
- Inne porty LAN (RJ-45); USB 2 x 
Type A (USB 2.0 high speed); 1 x 

Type B 
- Obsługiwane systemy video: PAL; 
PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; 

PAL-M 
- Funkcja wirtualnego pilota; 

- Funkcje pilota: Wybór żródła 
sygnału; Automatyczne 

dostosowanie geometrii obrazu; 
Proporcje obrazu; Automatyczne 

dostosowanie obrazu; 
Dostosowanie obrazu; Sterowanie 

dźwiękiem; Tryb obrazu; 
Zatrzymanie obrazu; Tryb Help Eco; 

Zoom cyfrowy; Prezentacja i 
sterowanie myszką; Wyciszenie AV; 

Numer ID 
 

- Zasilanie: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz 
- Pobór mocy [W]: 239 (Normal) / 
193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 

0,4 (Stand-by) 
- Wymiary: 398mm x 140mm x 

309,5mm (bez nóżek i obiektywu)    
- Waga: 4 kilogramy 

- Poziom szumu: 29 db (A) w trybie 



 
 

Eco, 35 db (A) w trybie Normal 
- Temperatura otoczenia podczes 

pracy [°C] 5 do 40 
- Wilgotność otoczenia podczas 

pracy [%] 20 do 80 
- Temperatura przy przechowywaniu 

[°C] -10 do 50 
- Wilgotność przy przechowywaniu 

[%] 20 do 80 
- Zawartość opakowania: Pilot (RD-

448E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; 
Kabel zasilający (1,8m); Security 

Sticker; Podręcznik użytkownika na 
płycie CD; Krótka instrukcja obsługi; 

Zaślepka obiektywu 
- Dostępne akcesoria: Lampa 

(NP15LP); bezprzewodowy moduł 
LAN (NP02LM2); Zestaw do montażu 

naściennego (NP02WK) 
- Bezpieczeństwo i ergonomia: CE; 

TÜV GS; RoHS; Gost-R 
- Gwarancja: Na projektor 3 lata 

(gwarancja europejska); Na lampę 6 
miesięcy, maksymalnie 1000 godzin 

89 Uchwyt sufitowy 
do projektora 

5 
szt. 

 Uniwersalny uchwyt do projektorów 
z poz. 89,  montowany do sufitu. 
Konstrukcja stalowa w kolorze 

białym. Wyposażony w 4 
regulowane ramiona, umożliwiające 

przymocowanie każdego typu 
projektora o wadze do 10 kg. 

Gwarancja: 2 lata.  
• dystans od sufitu: 8 - 98 cm 

90 Kserokopiarka 5 
szt. 

 

Urządzenie wielofunkcyjne 
składające się z kolorowej drukarki 
laserowej, skanera  o rozdzielczości 
optycznej 600×600 dpi i kolorowego 

faksu.  
 

 


