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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy materiałów plastycznych i do dokumentacji pracy
z dziećmi do punktów i zespołów przedszkolnych utworzonych w ramach Projektu
„Kompetentne Przedszkolaki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Materiały plastyczne i do dokumentacji pracy z dziećmi będący przedmiotem dostawy muszą
być dostosowane do wymagań ergonomii i posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty,
zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych
szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
Farby, kleje, kredki i wszystkie pozostałe materiały plastyczne mają być bezpieczne dla
dzieci.

MATERIAŁY PLASTYCZNE

Lp. NAZWA j.m. ilość

1. Klej wini liczny 1 litr szt. 46

2. Klej w sztyfcie 15g - dobrej jakości, szt. 1472

3. Kleje kolorowe brokatowe, opak. Min. 5 różno kolorowych klei każdy po
min. 15ml opak. 138

4. Ołówki HB  gruby min. 10 mm, sześciokątny szt. 736

5. Kredki ołówkowe drewniane grube  ok. 10 mm,   6 kolorów w opak. opak. 460

6. Kredki ołówkowe drewniane 12 kolorów. Dobrej jakości opak. 460

7. Pastele olejne 12 kolorów, dobrej jakości opak. 460

8. Flamastry 12 kolorów, łatwo zmywalne, dobrej jakości, opak. 230

9. Plastelina niebrudząca 12 kolorów, min. 190g opak. 736

10. Nożyczki metalowe dla dzieci, zaokrąglona końcówka, od 3 lat szt. 460

11. Temperówka podwójna z pojemnikiem szt. 230

12. Gumka do mazania kredek, ołówka, miękka biała szt. 138

13. Kreda kolorowa opakowanie min. 6 sztuk, rożne kolory opak. 92

14. Balony mix kolorów opakowanie min. 100 sztuk opak. 46
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Lp. NAZWA j.m. ilość

15. Koła origami, zestaw zawiera min. 11 różnych rozmiarów kół w różnych
kolorach, od 1cm do ok. 20cm, razem kół w zestawie min. 3200 szt. zest. 46

16. Blok techniczny kolorowy A4, min. 10 stron szt. 230

17. Papier pakowny szary, min. 70x92 cm, zestaw min. 50 arkuszy zest. 46

18. Papier biały, A4, 80g, ryza 500 arkuszy ryza 92

19. Papier biały A3, 80g, ryza 500 arkuszy ryza 46

20. Papier A4, 80g, 4 intensywne kolory, każdy po 50 arkuszy, ryza 200
arkuszy ryza 184

21. Papier A3, 80g, min. 8 kolorów, ryza 100 arkuszy ryza 46

22. Bristol format min. B2 (500x707mm) min. 20 kolorów, zestaw zawiera
min. 20 arkuszy zest. 92

23. 
Bibuła marszczona, min. 100x70cm, zestaw 15 różnych kolorów (m.in.
czarny, biały, zielony, żółty, czerwony, niebieski, brązowy,
pomarańczowy, fioletowy, różowy, bordowy, granatowy)

zest. 92

24. Krepina, min. 50x250cm, zestaw zawiera min. 6 kolorów krepiny:
różowy, biały, czerwony, żółty, zielony, jasno - niebieski zest. 46

25. Filc min. 20x30cm, grubość 1mm, zestaw zawiera 5 kolorowych
arkuszy (m.in. czerwony, zielony, brązowy, żółty) zest. 46

MATERIAŁY DO DOKUMENTACJI PRACY Z DZIE ĆMI

Lp. NAZWA j.m. ilość

1. Długopis czarny i niebieski - po 2 sztuki każdy szt. 184

2. Kolorowe cienkopisy (czerwony, zielony) - po 2 sztuki każdy szt. 184

3. Segregator A4 75 mm, z dźwignią, otwór na palec, okienko na opis szt. 184

4. Skoroszyty, zawieszkowe, A4, PCV - opakowanie 10 szt. opak. 138

5. koszulki na dokumenty, A4,  zestaw - 100 szt. zest 138

6. Teczki z gumką na dokumenty A4, cienkie, kartonowe szt. 736

7. Markery (czarny, czerwony, zielony, niebieski) - po 1 sztuce każdy szt. 184

8. Taśma papierowa szeroka 50mm x 50m (lub dłuższa) szt. 46

9. Taśma klejąca dwustronna 38mm x 5m (lub dłuższa) szt. 46
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Lp. NAZWA j.m. ilość

10. Taśma klejąca bezbarwna 24mm x 30m (lub dłuższa) szt. 92

11. Papier ksero biały, A4, 80g, ryza 500 kartek ryza 230

12. Blok techniczny kolorowy, min. 10 kartek, A4 szt. 230

13. Zszywki 24/6 opakowanie 1000szt. opak. 138

14. Spinacze kolorowe 28mm opakowanie 50 szt. opak. 138

15. Szpilki kolorowe z kulką do tablic korkowych opakowanie 100 Szt. opak. 92

16. Pinezki beczułki kolorowe do tablic korkowych opakowanie 100 szt. opak. 46

17. Magnesy  kolorowe do tablicy min. 22mm opakowanie min. 12szt. opak. 92

18. Ozdobne dziurkacze punktowe zestaw 2szt.różne wzory (np. kwiatek,
choinka, śnieżynka)

zest. 46

19. Ozdobne dziurkacze brzegowe zestaw 2 szt. różne wzory zest. 46

20. Nożyczki ze wzorem, zestaw zawiera 3 szt. różne wzory zest. 46

UWAGI:

• Z uwagi na to, że Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający może dokonać zakupu
pojedynczego przedmiotu tylko za cenę niższą niż 350 złoty brutto. Zatem cena
jednostkowa brutto pojedynczego przedmiotu musi być niższa niż 350 zł. brutto.

• Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał przykładowo nazwę
handlową (nazwę producenta, typ produktu), tym samym określił minimalne
dopuszczalne parametry oferowanego asortymentu, to w tym zakresie Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. obejmujących towary innych
producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe,
wydajnościowe, użytkowe od asortymentu wskazanego przez Zamawiającego.

• Ilość poszczególnego asortymentu dostarczonego do 1 punktu/zespołu
przedszkolnego: należy podzielić ilość w każdej pozycji przez 46.

• Zamawiający wraz z umową przekaże Wykonawcy protokoły odbioru dla każdego
punktu przedszkolnego.


