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__________________________
Miejscowość, data
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup i dostawę zabawek w ramach projektu pn. ""Misiowy zakątek Twoją szansą na aktywność

zawodową" współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WSL 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
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..................................................................................................

NIP Oferenta:

..................................................................................................

Adres:

..................................................................................................

Nr telefonu:

………......................................................................................

e-mail:

..................................................................................................

1.

Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę zabawek w żłobku dla dzieci w wieku

od 6 do 36 miesięcy

zlokalizowanego przy ul. Grabowej 2 w Katowicach.

2.

Szczegółowy opis zamówienia:

L.p.

Produkt

Ilość

Opis (specyfikacja)

1

Wieża

6 sztuk

10 różnej wielkości sześcianów
ukazujących z każdej strony inny ciąg
obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10).
Można z nich układać wieże, ciągi,
chować jeden w drugi. Zabawka powinna
kształtować umiejętność liczenia, uczyć
rozpoznawania rozmiarów poprzez
szeregowania od najmniejszego do
największego.
• elementy o wym. od 4 x 4 x 4 cm do
13,5 x 13,5 x 13,5 cm
• wys. wieży ok 85 cm (+/- 5 cm)
• od 12 miesięcy

Zębatki

6 sztuk

Drewniana tabliczka z kołeczkami, na
które nakłada się kolorowe zębatki.
Odrysowane na tabliczce kształty
ułatwiają ułożenie elementów tak, by się
zazębiały. Jedna z zębatek posiada rączkę,

Wartość
Wartość
produktów netto produktów brutto

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

więc gdy już ułożymy wszystkie, możemy
wprawić je w ruch. Żywe kolory i
fantazyjne wzory dają niezwykłe doznania
wzrokowe, gdy zębatki się poruszają.
• min. 12 elem. o wym. od 6,5 x 6,5 x 0,8
cm do 30 x 30 x 2,5 cm (+/- 5 cm)
• od 18 miesięcy
Nakładanka

6 sztuk

Drewniana piramidka w kształcie misia
zapewnia świetną zabawę w nakładanie
kółek różnej wielkości, w kolejności od
największego do najmniejszego.
Doskonale rozwija sprawność manualną
rąk oraz koncentrację. Powinna być w
stonowanych, pastelowych kolorach.
• wys. Ok 13,5 cm (+/- 5 cm)
• śr. Ok 8 cm

Sorter

6 sztuk

Sorter z tworzywa sztucznego z otworami
w różnych kształtach oraz klocki do
umieszczania w odpowiednich otworach.
Sorter uczy porządkowania, logicznego
myślenia oraz koncentracji.
• min. 16 klocków
• wym. Ok 20 x 11,5 x 13 cm (+/- 5 cm)
• od 18 miesięcy

Puzzle
zwierzęta
morskie

6 sztuk

Puzzle gra
edukacyjna

6 sztuk

Gra polegająca na złożeniu 8 obrazków
zwierząt morskich. Każdy obrazek
powinien składać się z 4 puzzli,
wykonanych z grubej tektury.
• łącznie 32 elementy
• od 12 miesięcy
Gra dla najmłodszych polegająca na
połączeniu puzzli przedstawiających
zwierzęta i ich mamy w 16 par. Puzzle są
wykonane z grubej tektury.
• ok. 32 elem.
• od 12 miesięcy

Mini autka
drewniane

6
komplet
ów

W zestawie min. 6 drewnianych
samochodzików z kółkami na metalowych
osiach: taksówka, policyjny radiowóz,
wóz strażacki, karetka, ciężarówka i
spychacz. Wóz strażacki i spychacz
posiadać powinny ruchome elementy tj.
drabina i łyżka z szuflą.
• dł. od 7,5 do 9 cm
• szer. 5,5 cm (+/- 2 cm)
• wys. od 5 do 11 cm
• od 18 miesięcy

2
zestawy

Zestaw min. 17 instrumentów złożony z:
tamburyna. maxi quiro z pałeczką,
podwójna tarka quiro z pałeczką, trójkąty

Torba z
instrumenta
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mi

z pałeczkami 5 szt. O różnej wielkości,
kastaniety drewniane 2 szt., kastaniety z
rączką o min. dł. 21 cm, marakasy
drewniane, drewniany tonblok, tamburyn
z membraną, podwójny tonblok z
pałeczką, podwójny tonblok mały z
pałeczką, klawesy, marakas wałek
Zestaw złożony z min. 4 sztuk
instrumentów grzechotek z tworzywa
sztucznego o różnych kolorach.
Minimalna średnica 10 cm , maksymalna
15 cm
Komplet gumowych piłeczek
sensorycznych o różnych fakturach i
kolorach, min. 8 szt. W komplecie,
• śr. Minimalna 5 cm
• od 6 miesięcy

Grzechotki
krążki
komplet

6
komplet
ów

Piłeczki
sensoryczne

6
komplet
ów

Sorter
ślimak

6 sztuk

Sorter
chatka z
pianinkiem

6 sztuk

Labirynt na
kółkach

8 sztuk

Magnetycz
ny labirynt

8 sztuk

Kolorowy labirynt z płyty pilśniowej lub
sklejki i pleksi, z magnetycznym
patyczkiem na sznurku. Różne wzory,
• wym. 12 x 14 cm (+/- 2 cm)
• dł. Sznurka ok. 15-17 cm

Drewniana
wieża

8 sztuk

Nakładank
a kurka

8 sztuk

Drewniana wieża z kolorowymi klockami
w różnych kształtach, które należy do
siebie dopasować. Zabawa powinna
rozwijać motorykę rąk, wyobraźnię
przestrzenną i koordynację wzrokoworuchową
• wys. 25 cm-30 cm
Nakładanka piramidka w kształcie kurki.
Powinna polegać na nakładaniu

Sorter w kształcie ślimaka z min. 10
klockami o różnych kształtach, otwierana
muszla, wykonany powinien być z
tworzywa sztucznego. Powinien wydawać
dźwięki i grać melodyjki, by zachęcić
dzieci do zabawy.
• od 6 do 36 miesięcy
Sorter powinien pozwalać na poznanie
min. 3 podstawowych figur
geometrycznych, powinien recytować
wierszyki i śpiewać piosenki w języku
polskim. Wykonany z tworzywa
sztucznego, kolory dowolne.
Mobilny, kolorowy labirynt dla
najmłodszych. W zestawie powinien
zawierać się drut oraz koraliki do
nawlekania.
• wym. około 14 x 12 x 8 cm (+/- 2 cm)
• od 12 miesięcy
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Przekręcani
e kształtów
gra

8 sztuk

Gąsienica
manipulacy
jna

8 sztuk

Kostka
manipulacy
jna
Kostka
manipulacy
jna zebra
Drewniane
zwierzaki
manuane
zestaw
Zestaw
paneli
manipulacy
jnych

6 sztuk

6 sztuk

6
komplet
ów
2
zestawy

Zestaw
paneli
manipulacy
jnych

2
zestawy

Klocki
tęczowe łuki

4 sztuki

Klocki
wafle

4
zestawy

kolorowych kółek różnej wielkości, w
kolejności od największego do
najmniejszego.
• wys. 15 cm (+/- 2 cm)
• śr. 13 cm (+/- 2 cm)
Gra powinna umożliwiać wkręcanie
elementów na specjalnie wyprofilowany
statyw
• wym. 18 x 5 x 18 cm (+/- 2 cm)
Kolorowe, drewniane gąsienice do
nakładania i skręcania. 6 kółek do
nakładania.
• dł. 15 cm (+/- 2 cm)
• śr. Minimalna 4 cm
Piankowe sześciany ze sznurkami,
napami, guzikami, klamerkami oraz
suwakami. Minimalny wymiar 30x30 cm
Piankowe sześciany ze sznurkami,
napami, guzikami, klamerkami oraz
suwakami. Minimalny wymiar 30x30 cm
W zestawie trzy różne drewniane
tabliczki, różne zwierzątka w ubrankach,
które posiadają napy, suwaki i guziki.
• Wym. 10 x 15 cm (+/- 2 cm)
W zestawie powinien się znaleźć:
Panel manipulacyjny z tkaniny - teczka
Panel manipulacyjny z tkaniny - trampki
Panel manipulacyjny z tkaniny - warkocz
Panel manipulacyjny z tkaniny - but
Panel manipulacyjny z tkaniny - piórnik
Panel manipulacyjny z tkaniny kamizelka
Wykonane z tkaniny welurowej i
kaletniczej. Elementy dodatkowe
wykonane z filcu. Wymiary 30-35 cm
W zestawie powinien się znaleźć:
Panel manipulacyjny z tkaniny –
klepsydra
Panel manipulacyjny z tkaniny – zegar
Panel manipulacyjny z tkaniny - figury
Panel manipulacyjny z tkaniny - dłonie
Panel manipulacyjny z tkaniny –
układanka
Panel manipulacyjny z tkaniny - pizza
Wykonane z tkaniny welurowej i
kaletniczej. Elementy dodatkowe
wykonane z filcu. Wymiary 30-35 cm
Drewniane różnokolorowe klocki do
układania od najmniejszego do
największego,
87 elementów w zestawie, wymiary
elementów od 4 cm do 25 cm, wykonane
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zestaw
Zestaw
naczyń
metalowych

4
zestawy

Zestaw
fryzjerski

4
zestawy

Walizka
lekarza

4
zestawy

Kamienie
rzeczne
zestaw

4
zestawy

Aktywny
miś

2 sztuki

Poduchy
sensoryczne
zwierzątka

6 sztuk

z tworzywa sztucznego, 10 kart pracy z
grubego kartonu
Zestaw do zabawy, w skład którego
powinny wchodzić 3 garnki z
pokrywkami o śr. 9 cm (+/- 2 cm)
5 narzędzi do nakładania posiłków o dł.
ok. 12 cm (+/- 2 cm)
W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka,
lusterko, nożyczki, 4 spinki, wykonane z
tworzywa sztucznego, w walizce.
W zestawie stetoskop, strzykawka,
nożyczki, opaska, miseczka lub młoteczek
oraz szpatułka. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Wym. Walizki min. 15 x 15
cm
Zestaw 6 kamieni , w skład którego
wchodzą 3 kamienie o długości boku 36
cm i wys. 8,5 cm oraz 3 kamienie o
długości boku 25 cm i wys. 4,5 cm.
Możliwe odstępstwa od wymiarów 2 cm.
Wykonane z tworzywa sztucznego z
gumowymi podstawkami, różne kolory,
obciążenie maksymalne 100 kg
Zestaw kart do zabaw ruchowych z
ćwiczeniami usprawniającymi motorykę
dużą i koordynację ruchową. • min. 45
kart (37 z ćwiczeniami oraz 8 czystych,
wymiary ok 9 x 9 cm (+/- 2 cm).
Miękkie, wygodne poduchy wypełnione
lekkim i miękkim granulatem, poduchy w
wesołych kolorach, w kształtach
zwierzątek: kotek myszka, piesek.
Pokryte trwałą, zmywalną tkaniną PCV
bez ftalanów.
Wymiary (+/- 10 cm)

Elementy
konstrukcy
jne kładki
wyspy

2
komplet
y

Sensoryczn
e kamienie
zestaw

4
zestawy

• wys. 60 cm
• śr. 80 cm
• elementy sensoryczne: guziki,
piszczałki, miłe w dotyku futerka,
elementy wypełnione grochem
Komplet elementów konstrukcyjnych
złożony powinien być z: min. 20 kładek o
wym. Ok 35x12x5 cm (+/- 0,5 cm), co
najmniej 2 wysp o wym. Ok 45x45x5 cm
(+/- 2 cm). Co najmniej 2 posmostów o
minimalnej długości 50 cm i szerokości
min. 14 cm), kolorowe i wykonane z
tworzywa sztucznego.
krągłe dyski sensoryczne z wypustkami,
do ćwiczeń równowagi, w zestawie min. 4
elementy, kolory dowolne, wymiary 8 x
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Półkule
zestaw

4
zestawy

Regulowan
e oduszki
zestaw

4 zestaw

Fakturowe
kwadraty
zestaw

2
zestawy

Gąsienica
sensoryczn
a

2 sztuki

Tęczowe
wyspy

2
zestawy

16 cm (+/- 2 cm)
Wyprofilowane, antypoślizgowe elementy
wypełnione piaskiem. Mają służyć do
chodzenia po nich z zachowaniem
równowagi.
• śr. 15 cm (+/- 2 cm)
• wys. 7 cm (+/- 2 cm)
• minimum 5 elementów w zestawie
• maksymalne obciążenie 100 kg
Wypełnione powietrzem, do ćwiczeń
rehabilitacyjnych oraz zabawy.
• wym. 12 x 12 cm (+/- 2 cm)
• minimum 5 elementów w zestawie
• różne kolory
Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z
pokryciem z tkaniny bawełnianej,
podszyte antypoślizgową gumą. W
zestawie min. 5 elementów. Wypełnienia i
pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko,
krótkie futerko, groch, folia, chropowata
guma
• wym. elem. Ok 40 x 40 cm (+/- 5 cm)
Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa
gąsienica, w której każdy element jest
inny. Elementy złożone m.in. z folii,
miękkiej tkaniny, koraliki, grochu.
Elementy możliwe do łączenia za pomocą
rzepów, napów, sznurowadeł. Długość ok
170 cm (+/- 5 cm)
6 kolorowych wysp z miękkiego
tworzywa w 3 rozmiarach i fakturach,
które można nakładać na siebie. Obrzeża
pokryte antypoślizgową gumą.
• 2 małe wyspy
• 2 średnie wyspy
• 2 duże wyspy
• maksymalne obciążenie 80 kg

Dyski z
fakturami

2
zestawy

klocki
drewniane
zestaw

4
zestawy

Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych
dysków wykonanych z przyjemnej w
dotyku gumy. Elementy powinny
zawierać różne faktury i kolory. Do
zestawu powinna być opaska na ocz oraz
woreczek do przechowywania i losowania
z niego dysków. Średnica dysków od 10
do 30 cm
W zestawie min. 100 drewnianych
elementów (klocków) w różnych kolorach
i co najmniej 10 różnych kształtach.
Wymiary klocków od 2 do 8 cm. Powinna
być w zestawie również instrukcja z
przykładowymi konstrukcjami.
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Minimum 45 elementów w zestawie,
klocki z wbudowanymi silnymi
magnesami neodymowymi. Za pomocą
trójkątów, kwadratów, pięciokątów i
innych kształtów, można zbudować
trójwymiarowe budowle. Wymiary
elementów (klocków) od 5 do 10 cm
Minimum 30 elementów w zestawie,
klocki z wbudowanymi silnymi
magnesami neodymowymi. Za pomocą
trójkątów i kwadratów można zbudować
figury trójwymiarowe.
Lalka bobas z miękkim tułowiem
wydająca dźwięki, w zestawie z butelką.
Wysokość 40-50 cm.
Shaker wykonany z tworzywa sztucznego,
z kolorowymi kuleczkami w środku, wys.
Minimum 20 cm.
Tu ba wykonana z tworzywa sztucznego.
Kolorowe kulki przesypujące się
wewnątrz wydaja delikatny dźwięk.
Długość min. 40 cm
W zestawie 3 sztuki kolorowych
grzechotek w różnych kształtach,
wykonane z tworzywa sztucznego.
Wymiary ok 10 cm (+/- 2 cm)
Zestaw 4 różnych instrumentów dla
najmłodszych. Wykonane z tworzywa
sztucznego.
• różne kolory

Klocki
magnetyczn
e

4
zestawy

Klocki
magnetyczn
e

4
zestawy

Lalka
bobas

10 sztuk

Tęczowy
sheker

10 sztuk

Tuba
deszcz

10 sztuk

Muzyczne
grzechotki
zestaw

2
zestawy

Instrument
y muzyczne

2
zestawy

Zestaw
wirtuoza

2
zestawy

Zestaw
maestro

2
zestawy

Zestaw 4 instrumentów-shakerów dla
najmłodszych. Wykonane z tworzywa
sztucznego.
• różne kolory, sprzedawane losowo
• wys.15 cm (+/- 2 cm)

Muzyczna
wieża
malucha

7
zestawó
w

Tamburyn
maluszka

7 sztuk

Zestaw instrumentów, z którego
dodatkowo można zbudować wieżę,
pozwoli dziecku tworzyć pierwsze
melodie i odkrywać różne dźwięki. Kostki
wykonane ze sklejki.
• wym. od 4 do 15 cm
Tamburyn wykonany z tworzywa
sztucznego, powleczony skórą, z
poręcznym uchwytem i metalowymi
dzwoneczkami. Średnica od 10 do 15 cm.

• Wymiary ok 10 cm (+/- 2 cm)
Zestaw 5 różnych instrumentów dla
małego muzyka. Wykonane z tworzywa
sztucznego.
• różne kolory,
• wym. 10-20 cm
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Bębenek
maluszka

7 sztuk

Akordeon
maluszka

7 sztuk

Piankowa
mata dla
niemowląt

2
zestawy

Pufy
piankowe
zwierzątka

9 sztuk

Bębenek wykonany z tworzywa
sztucznego, imitujący delikatny dźwięk
oceanu. Średnica od 15 do 20 cm.
Powinno używać się instrumentu jak
prawdziwego. Powinien być zasilany na
baterie.
wym. 10 x 10 x 20 cm (+/- 2 cm)
• od 6 miesięcy
Piankowe maty z wizerunkami wesołych
zwierząt, pokryte trwałą tkaniną
kaletniczą, wodoodporne.
• śr. 140 cm (+/- 10 cm)
• wys. Minimalna 3 cm
Miękkie poduchy z bawełnianym
pokrowcem, który można prać.
Wypełnienie z pianki.
• śr. Minimalna 35 cm
• wys. Minimalna 30 cm
Pufy w kształcie biedronki lub kotka lub
małpki

ścianka
dekoracyjn
o
fakturowa
sensoryczn
a

1 sztuka

Ścianka służy do stymulowania zmysłu
dotyku oraz wzroku. Wykonana z
lakierowanej sklejki.

Ścianka
dekoracyjn
o
fakturowa
sensoryczn
a
Aplikacja
scienna
zajączek

1 sztuka

1 sztuka

aplikacje do zamontowania na ścianie
wykonane z płyty wykonane z HDF i
filcu. Elementy montażowe w
komplecie.wym. 50 x 30 cm (+/- 10 cm).
Motyw zajączka.

Aplikacja
scienna
niedźwiade
k
Listwa do
tabliczek
manipulacy
jncyh

1 sztuka

wykonane z HDF i filcu. Elementy
montażowe w komplecie.wym. 70 x 40
cm (+/- 10 cm). Motyw niedźwiadka.

5 sztuk

Listwa dopasowana do tabliczek
manipulacyjnych. Pozwala zamieścić
dwie tabliczki. Zamocowanie jej do
ściany umożliwia wysuwanie plansz i
pracę dzieci w postawie stojącej.
Tabliczka powinna mieć możliwość
wsadzenia dwóch tabliczek o wym. 35 x
35 cm.

• wym. 145 x 104 cm (+/- 10 cm)
Motyw na ściance: zwierzątka, krajobraz.
Wesołe kolory, dziecięce motywy.
wzroku. Wykonana z lakierowanej sklejki.
• wym. 80 x 100 cm (+/- 10 cm)
Motyw na ściance: zwierzątka, rośliny.
Wesołe kolory, dziecięce motywy.
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Tabliczki
manipulacy
jne

1 zestaw

Tabliczka wykonana ze sklejki o wym. 35
x 35 cm Motywy po 1 sztuce: pisklak,
konik, żabka, rybka, myszka. Powinny
posiadać sensoryczne i manipulacyjne
elementy.

labirynt
magnetyczn
y

1 sztuka

Labirynt z magnetyczną kulką i sztyftem
na sznureczku zakończonym magnesem,
służącym do przesuwania kulki po
labiryncie.

słoneczko
manipulacy
jne

1 sztuka

Dekoracyjne elementy ze sklejki z
różnego rodzaju motywami, które zachęcą
dzieci do zabawy, obserwacji i
doświadczania dotykiem. Elementy
przytwierdzone do ściany. Powinna
posiadać możliwość manipulowania
sznureczkami i rozpoznawania faktur
dotykiem dzieci Zestaw wraz z
elementami mocującymi do ściany.
• wym. 35 x 35 cm (+/- 5 cm)

Domek
manipulacy
jny

1 sztuka

Dekoracyjne elementy ze sklejki z
różnego rodzaju motywami z obszaru
domu, które zachęcą dzieci do zabawy,
obserwacji i doświadczania dotykiem.
Powinna posiadać możliwość
manipulowania sznureczkami i
rozpoznawania faktur dotykiem dzieci
Zestaw wraz z elementami mocującymi
do ściany.
• wym. 35 x 35 cm (+/- 5 cm)

Panel
sensoryczn
y

1 szuka

Dekoracyjne elementy ze sklejki z
różnego rodzaju motywami, które zachęcą
dzieci do zabawy, obserwacji i
doświadczania dotykiem. Elementy
przytwierdzone do ściany, oprócz
walorów estetycznych, stanowią kącik
zabawy. Dzięki manipulowaniu
sznureczkami i rozpoznawaniu faktur
dotykiem dzieci rozwijają sprawność rąk i
zmysł dotyku. Dostarczane z elementami
mocującymi do ściany.
• wym. 35 x 35 cm

Aplikacja
ścienna

1 sztuka

Kolorowa aplikacja ścienna z motywem
min. 3 różnych zwierząt leśnych oraz
natury do zamontowania na ścianie
wykonane z płyty HDF i filcu wraz z
elementami do montażu. Poniższe
wymiary mogą oscylować w zakresie
• wym. Całkowity 130 x 165 cm (+/- 15
cm)
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• wym. Zwierzątek 20-30 cm
3.

Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
..................................netto, słownie.......................................................................................
..................................VAT, słownie.......................................................................................
..................................brutto,
słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto.

4.

Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

5.
6.

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte,
w tym termin realizacji zamówienia.

7.
8.

Zobowiązuję się w przypadku wybrania nas do realizacji zamówienia do wystawienia faktury w zgodnie z
pozycjami i kwotą podaną w formularzu ofertowym z dokładnością do 0,01 zł.
Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego.

................................................
data

.........................................
podpis Oferenta
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