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opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary

1. Biblioteczka skośna literka Szt. 2

2. zestaw 2

3. Dywan Maciuś Szt. 1

4. lustro – fala Szt. 1

5. Makatka na jadłospis szt 1

Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, akcesoriów do pracy z dziećmi na potrzeby nowo utworzonej 
grupy w Żłobku Miejskim nr 4 w Płocku, realizowana w ramach zadania pod nazwą: „ Przebudowa i rozbudowa 
Żłobka Miejskiego nr 4 przy  ul.Lachmana 10 w Płocku – kontynuacja wraz z zapewnieniem funkcjonowania 
nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi”.

Lp.
Przedmiot zamówienia / 

Wyszczególnienie
Ilość objęta 

zamówieniem

Biblioteczka stojąca, przeznaczona do 
przechowywania książek, gier lub zabawek, 
doskonale nadająca się do aranżacji kącików 
tematycznych. Boki biblioteczki wykonane są 
z płyty wiórowej laminowanej w kolorze zielonym, 
połączone są zaś 6 drewnianymi kołkami, 
pomiędzy którymi znajduje się 5 głębokich 
kieszeni, wykonanych z wytrzymałej tkaniny 
poliestrowej.  wym. szer. 72 cm, gł. 38 cm, wys. 
111 cm.

Stolik z dwoma 
krzesełkami -

Zestaw

W skład zestawu wchodzi stolik i 2 krzesełka. 
Zestaw charakteryzuje się funkcjonalnością i 
solidnym wykonaniem o dopuszczalnym 
obciążeniu 50 kg. Stolik, po odwróceniu blatu, 
może pełnić również funkcję planszy do klocków 
Lego lub piaskownicy do zabawy. Kolorystyka do 
wyboru przez zamawiającego z oferty producenta
Wymiary stolika:  blat 51x51 cm, wysokość 47 cm.
Wymiary krzesełka: siedzisko 31x31 cm, 
wysokość do siedziska 26 cm,  wysokość oparcia 
26 cm, wysokość całkowita 46 cm. 

Dywan z wzorem nawiązującym do postaci 
bajkowych ciepłymi kolorami i wesołą tematyką 
rozwesela każde wnętrze. Skład runa 100% PP 
heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada 
Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.  
• wym. 1,9 x 2,8 m
lustro zniekształcające obraz daje dzieciom okazję 
do zabawy, lustro  nietłukące, akrylowe, 
umieszczone w stabilnej ramie wykonanej z płyty 
laminowanej w tonacji brzozy, przystosowane do 
zamocowania na ścianie na haki / kołki 
montażowe, wymiary lustra: szer.: 68 cm wys.: 
147,5 cm
Makatka w kształcie garnuszka z warzywami, na 
której można umieścić jadłospis na dzień lub 
tydzień w żłobku  • wym. 58 x 50 cm
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6. Tunel stonoga Szt. 1

7. Szt. 1

8. Szt 1

9. SZT 1

10. Szt. 1

11. Staw – tablica sensoryczna Szt 1

12. Szt. 1

13. Szt 1

14. Szt. 1

Zielony tunel stonoga, wykonany z lekkiego 
i trwałego ortalionu, wzmacniany elastycznym 
stelażem. Na jednym z końców tunelu, znajduje się 
koło z wesołą buzią stonogi, mocowane na rzep 
i unoszące się, za każdym razem, gdy dziecko 
wychodzi przez tunel. Po bokach zaś, doszyte są 
żółte nóżki, które poruszają się podczas 
użytkowania. Po skończonej zabawie, dzięki 
elastycznemu stelażowi z drucika, tunel można 
złożyć na płasko, zabezpieczając go dodatkowo, 
używając doszytych tasiemek. wym. śr. 50 cm dł. 
185 cm

Ptasia chmurka – tablica 
sensoryczna

Tablica z rzepami przeznaczona do zamieszczenia 
aplikacji sensorycznych. Stanowi tło 
charakterystyczne dla środowiska życia 
poszczególnych zwierząt. Ptasia chmurka na 
aplikacje ptaszków: gołębia, gila i sikorki. wym. 
szer. 90 wys. 45 cm

Gil – element do tablicy 
sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Gil szer. 21 cm wys. 18 cm

Gołąbek –element do 
tablicy sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Gołąbek szer. 21 cm wys. 20,5 cm

SIKORKA – element do 
tablicy sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Sikorka szer. 17 cm wys. 20 cm
Tablica z rzepami przeznaczona do zamieszczenia 
aplikacji sensorycznych. Tablica stanowi tło 
charakterystyczne dla środowiska życia 
poszczególnych zwierząt. Staw przeznaczony jest 
na aplikacje: rybkę, kaczkę, żabkę i ślimaka wym. 
szer. 90 wys. 45 cm

Rybka – element do tablicy 
sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Rybka szer. 22 cm wys. 16,5 cm

Kaczka – element do 
tablicy sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Kaczka szer. 22 wys. 23 cm

Ślimak – element tablicy 
sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Ślimak szer. 17 cm wys. 14
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15. Szt. 1

16. Szt 2

17. Szt 2

18. Szt 2

19. Gruszka sensoryczna – miś Szt 2

20. Szt 1

Żabka – element tablicy 
sensorycznej

Aplikacje sensoryczne z rzepami pasujące do 
tablic staw i ptasia chmurka. Każda aplikacja 
posiada element tkaniny o innej fakturze, 
dostarczający odmiennych wrażeń sensorycznych. 
Żabka szer. 17 cm wys. 23 cm

Poduchy sensoryczne – 
króliczek

Duże i miękkie poduchy przeznaczone głównie dla 
małych dzieci. Miękkie pyszczki zwierzątek 
zachęcają do przytulania a elastyczne nóżki 
i piszczące elementy zachęcą do wesołej zabawy. 
Poduchy wykonane z tkaniny PCW z welurowymi 
elementami i wypełnieniem z granulatu 
styropianowego. wym. 75 x 95 cm, Króliczek 
posiada piszczący ogonek elastyczne uszka i łapki.

Poduchy sensoryczne - 
piesek

Duże i miękkie poduchy przeznaczone głównie dla 
małych dzieci. Miękkie pyszczki zwierzątek 
zachęcają do przytulania a elastyczne nóżki 
i piszczące elementy zachęcą do wesołej zabawy. 
Poduchy wykonane z tkaniny PCW z welurowymi 
elementami i wypełnieniem z granulatu 
styropianowego. wym. 75 x 95 cm, Piesek posiada 
wesoło piszczący nosek, wypełnione kulkami uszy 
oraz miękkie elastyczne łapki.

Gruszka sensoryczna – 
klaun

Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi 
t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe 
pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są 
z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu 
styropianowego dopasowują się do pozycji ciała 
osoby siedzącej. wym. śr. podstawy 70 cm, wys. 
100 cm, Klaun ma miękką welurową czapeczkę, 
pętelkowe włosy, długie ręce z dzwoneczkiem, 
sznurówki na butach, duże guziki oraz czerwony 
nos, który po naciśnięciu wesoło piszczy.

Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi 
t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe 
pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są 
z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu 
styropianowego dopasowują się do pozycji ciała 
osoby siedzącej. wym. śr. podstawy 70 cm, wys. 
100 cm, Miś ma miękkie welurowe uszy, nosek 
z piszczałką oraz długie łapki z rzepami, dzięki 
którym miś może przytulić każdego, kto na nim 
usiądzie.

Piankowe zwierzątko – 
motyl

Słoń, motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki, 
które świetnie sprawdzają się zarówno jako 
wygodne siedziska, jak i oryginalne stoliki. 
Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome, 
mobilne elementy, które zachęcają do działań 
manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne 
projektowanie kolorystyki zwierzątek. wym. 85 x 
63 cm
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21. Piankowe zwierzęta –słoń Szt. 1

22. Szt. 1

23. Kolorowy pociąg Szt. 1

24. Sensoryczne kwadraty Szt 1

Słoń, motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki, 
które świetnie sprawdzają się zarówno jako 
wygodne siedziska, jak i oryginalne stoliki. 
Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome, 
mobilne elementy, które zachęcają do działań 
manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne 
projektowanie kolorystyki zwierzątek. wym. 77 x 
58 cm

Piankowe zwierzęta – 
biedronka

Słoń, motyl i biedronka to wielofunkcyjne pianki, 
które świetnie sprawdzają się zarówno jako 
wygodne siedziska, jak i oryginalne stoliki. 
Dodatkowo ich funkcjonalność podnoszą ruchome, 
mobilne elementy, które zachęcają do działań 
manipulacyjnych oraz pozwalają na samodzielne 
projektowanie kolorystyki zwierzątek. wym. 77 x 
58 cm

Kolorowa, bardzo estetyczna i perfekcyjnie 
wykonana. Jej obecność w kąciku zabaw to 
gwarancja atrakcyjnej i wielokierunkowej 
stymulacji rozwoju każdego malucha. Wspólna 
zabawa z wykorzystaniem lokomotywy stwarza 
znakomitą okazję do integrowania się z grupą 
i rozwijania umiejętności współpracy. To również 
możliwość ciekawych zabaw tematycznych 
i zabaw w role, które znakomicie wzbogacają 
dziecięce doświadczenia. Natomiast zabawa 
wsparta umiejętnym komentarzem opiekuna może 
się przydać przy wprowadzaniu i utrwalaniu 
stosowania liczby w jej aspekcie porządkowym. 
Dodatkowa możliwość swobodnego łączenia 
poszczególnych elementów przy pomocy rzepów 
pozwala dzieciom na rozwijanie umiejętności 
konstruktorskich. Zabawa w towarzystwie 
kolorowej lokomotywy to prawdziwa 
przyjemność! Pokryty trwałą i łatwą w utrzymaniu 
czystości tkaniną PCW, wypełniony pianką 
o podwyższonej gęstości. 8 elementów, łączna 
długość: 3, 42 m

Zestaw 6 kwadratów z wypustkami w trzech 
różnych wzorach: kropki, kratka i okręgi. Każdy 
wzór występuje dwukrotnie, co można 
wykorzystać do wyszukiwania par. Elementy 
możemy układać w ścieżki o różnym przebiegu 
i kształcie, aranżując dla dzieci miejsce do 
sensorycznych odkryć. Antypoślizgowa 
powierzchnia kwadratów zapewnia doskonałą 
stymulację i masaż dla stóp i dłoni. od 2 lat 
zawartość: 6 kwadratów z tworzywa (40 x 40 x 5 
cm) maks. obciążenie 30 kg
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25. Stolik z narzędziami Szt 2

26. Kosiarka Szt. 2

27. Taczki Szt. 2

28. Straż pożarna Szt. 2

29. Wywrotka z koparką Szt. 2

30. Tir z kontenerem duży Szt. 2

Zestaw stolik z narzędziami wykonany z tworzywa 
sztucznego, wyposażony w co najmniej 20 
elementów imitujących prawdziwe narzędzia, w 
tym: młotek, klucz francuski, śrubokręt, wymienne 
końcówki do wkrętarko wiertarki, okulary 
ochronne, imadło, dwa przykręcane 
półeczki,śrubki, nakrętki. 
Wymiary stolika: 
Szer: od 35-50 cm
Gł: od 20-50 cm
Wys. od 50-90cm

Imitacja prawdziwej kosiarki wykonanej z 
tworzywa sztucznego.
Wymiary kosiarki:
Szer: od 35-50 cm
Gł: od 20-50 cm
Wys. od 50-70cm

Imitacja prawdziwej taczki wykonana z tworzywa 
sztucznego z dwoma uchwytami i kołem z przodu.
Wymiary taczki:
Szer: od 50 - 70 cm
Gł: od 20-50 cm
Wys. od 20-60cm

Samochód straż pożarna wykonana z tworzywa 
sztucznego, imitujący wygląd prawdziwego 
pojazdu. gwarantowana przez producenta duża 
wytrzymałość zabawki. straż posiada wysuwaną 
drabiną na min. 70 cm oraz wąż.
Wymiary pojazdu:
Szer: od 40-50 cm
Gł: od 20-30 cm
Wys. od 10-20 cm

Wywrotka i koparka wykona z tworzywa 
sztucznego, imitujących wygląd prawdziwych 
pojazdów, gwarantowana przez producenta duża 
wytrzymałość zabawek. wywrotka ma podnoszoną 
i opuszczaną skrzynię ładunkową. koparka posiada 
ruchomy podbierak z przodu zabawki.
Wymiary wywrotki:
Szer: od 35-40 cm
Gł: od 20-30 cm
Wys. od 10 – 25 cm
Wymiary koparki:
Szer: od 20-40 cm
Gł: od 10-20 cm
Wys. od 10-20 cm

Tir z kontenerem wykonany z tworzywa 
sztucznego, posiada ruchome elementy, takie jak: 
otwierane drzwi czy ruchome naczepy, wytrzymuje 
nacisk do 150 kg.
Wymiary tira: 
Szer: od 60-80 cm
Gł: od 25-35 cm
Wys. od 15-30 cm
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31. Pracujące samochody Szt. 4

32. Wiaderko pojazdów Szt. 2

33. Bujak konik Szt. 4

34. Bujak motocykl policyjny Szt. 2

35. Wózek głęboki Szt. 4

Samochody budowlane wykonane z tworzywa 
sztucznego, imitujące prawdziwe pojazdy 
budowlane, co najmniej 4 różne rodzaje: 
śmieciarka, wywrotka, betoniarka, koparka.
Wymiary pojedynczego pojazdu:
Szer: od 20 – 30 cm
Gł: od 10 – 20 cm
Wys. od 10 -20 cm

Zestaw zawiera wiaderko z rączką oraz 30 sztuk 
pojazdów wykonanych niełamliwego tworzywa 
sztucznego, w tym: autka terenowe, spychacze, 
przyczepki, autka wyścigowe, autka osobowe, 
samolociki oraz łódeczki. Autka posiadają 
gumowe kółka.
Wymiary pojedynczego pojazdu:
Dł. od 5-15 cm
Pojemność wiaderka od 4 -6 litrów

Bujak z tworzywa sztucznego z głową konia, 
posiada opływowy kształt, wysokie oparcie, 
wygodne do trzymania uchwyty oraz nisko 
osadzone siodełko. Podczas bujania stopy dziecka 
mogą wygodnie spoczywać na szerokiej płozie. 
Kolor bujaka do wyboru przez zamawiającego na 
podstawie kolorystyki oferowanej przez 
producenta.
Wymiary bujaka:
Szer: od 80 - 90 cm
Gł: od 20-40 cm
Wys. od 30-50cm 

Bujak z tworzywa sztucznego przypominający 
motocykl policyjny, posiada opływowy kształt, 
wysokie oparcie, wygodne do trzymania uchwyty 
oraz nisko osadzone siodełko. Podczas bujania 
stopy dziecka mogą wygodnie spoczywać na 
szerokiej płozie. Interaktywny motocykl policyjny 
w roli bujaka wydaje prawdziwe dźwięki silnika, 
które włączają się po przekręceniu kluczyka w 
stacyjce i stają się donośniejsze w miarę bujania. 
Motocykl zawiera też dźwięki policyjne i syreny 
oraz światła. Wymiary bujaka:
Szer: od 80 - 90 cm
Gł: od 20-40 cm
Wys. od 30-50cm

Wózek gondola czterokołowy z koszem na 
akcesoria, stelaż wykonany z rurek aluminiowych. 
Gondola i poszycie wykonane z dobrej jakości 
materiałów, gwarantowane przez producenta. 
Wózek jest składany. 
Wymiary wózka:
Szer: od 40 - 70 cm
Gł: od 30 -50 cm
Wys. od 50 – 70 cm
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36. Parking dwupoziomowy Szt. 1

37. Sześcian ze zwierzętami Szt 1

38. Waga z labiryntem Szt 1

39. Krążki do siedzenia komplet 4

40. Lalka szmaciana mała Szt. 10

41. Lalka szmaciana duża Szt. 10

42. Bobas duży Szt. 4

43. Szt. 4

Parking wykonany z tworzywa sztucznego, w 
skład zestawu wchodzi dwupoziomowy garaż, 2 m 
drogi, dwa autka, stacja benzynowa, dwa 
skrzyżowania, komplet znaków drogowych. 
Dodatkowo do zestawu dołączono wycinankę.
Wymiary parkingu:
Szer.  od 60-80 cm
Gł:. od 50-90 cm
Wys: od 30-50 cm

Wielofunkcyjne drewniane kostki manipulacyjne 
gdzie każda ściana ma swoje zadanie. Zabawka 
świetnie rozwija zdolności manualne dziecka pełni 
funkcje edukacyjną oraz jest doskonałą rozrywką. 
wym. 20 x 20 x 20 cm; od 18 mies.

Wielofunkcyjny labirynt przestrzenny. Rozkładane 
elementy i dowolność umieszczania ich na 
podstawie stwarzają możliwość zabawy mającej 
charakter doświadczania. Manipulacja samymi 
cylindrami i podstawą pozwala na segregowanie, 
przeliczanie do 5, wspomaga koordynację 
wzrokowo-ruchową. Poszczególne elementy wagi 
dostępne również jako osobne artykuły.

10 okrągłych piankowych krążków pokrytych 
trwałą tkaniną PCW w 10 kolorach. Wymiarem 
dopasowane do pojemnika z kółkami. śr. 35 cm gr. 
3 cm. 
Komplet 10 sztuk

Miękka lalka wykonana z materiału, przeznaczona 
dla dzieci od 0 miesięcy. Kolor i rodzaj lalki do 
wyboru przez zamawiającego na podstawie 
wzorów oferowanych przez producenta.
Dł. Od 30 do 40 cm

Miękka lalka wykonana z materiału, przeznaczona 
dla dzieci od 0 miesięcy. Kolor i rodzaj lalki do 
wyboru przez zamawiającego na podstawie 
wzorów oferowanych przez producenta.
Dł. Od 40 do 50 cm

Lalka bobas wykonana z przyjemnego w dotyku 
tworzywa, korpus lalki jest miękki i pokryty 
bawełną; ręce,nogi i głowa wykonane z winylu. 
Wzór lalki do wyboru przez zamawiającego na 
podstawie wzorów oferowanych przez producenta 
(min. 2 wzory lalki).
Wymiary lalki:
Dł. Od 35 cm do 45 cm

Kołyska w zestawie z 
pościelą

Kołyska dla lalek wykonana z drewna z 
zaokrąglonymi krawędziami. Zestaw pościeli 
zawiera: kołdrę, poduszkę, prześcieradło 
dopasowane wymiarem do kołyski.
Wymiary kołyski:
Szer. : od 45 – 70 cm
Gł. : od 20 – 35 cm
Wys.: od 20 – 40 cm
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44. Domek z patio Szt. 1

45. Szt. 1

46. Szt. 1

47. Szt 1

48. Hipopotam z piłeczkami Szt. 1

49. Piankowa ciuchcia Szt. 1

Domek wykonany z tworzywa sztucznego, 
wyposażony w „magiczny dzwonek” do drzwi ( 6 
różnych, zabawnych dźwięków), kominek, 
kuchenkę z blatem, piekarnik i kredensy. Dzieci 
mogą podawać gościom posiłki przez okno na stół 
piknikowy. Zawiera min. 19 produktów 
żywnościowych, zastawę kuchenną i telefon do 
zabawy.
Wymiary domku:
Szer.: od 170 do 190 cm
Gł.: od 90 cm do 100 cm
Wys.: od 100 cm do 130 cm’ mag

Domek z magicznym 
dzwonkiem

Domek wykonany z tworzywa sztucznego. 
Wyposażony w „magiczny dzwonek” do drzwi ( 6 
różnych, zabawnych dźwięków), ruchome 
okiennice, drzwiczki, kuchenka, telefon)
Wymiary domku:
Szer.: od 120 do 140 cm
Gł.: od 90 cm do 100 cm
Wys.: od 100 cm do 130 cm

Ogródek zabaw pięć w 
jednym

Rosnący wraz z dzieckiem zestaw można ustawić 
w 5 różnych pozycjach w zależności od wieku.1: 
Tradycyjny ogródek do zabawy z zawieszonymi 
zabawkami 2: Siedzące miejsce do zabawy. 3: 
Pozwala dziecku wesprzeć się samodzielnie 
podczas zabawy dzięki zamontowanej szerokiej 
poprzeczce. 4: Stolik do zabawy zamienia się w 
blat, dzięki czemu dzieci mogą usiąść i rysować. 5: 
Sztaluga - blat może być ustawiony pod kątem. 
Zawiera 12 punktowy nastawny i zamykający 
mechanizm. Baterie 3 x AA załączono.  • wym. 54 
x 54 x 39 cm  • od 3 miesięcy

Maskotka edukacyjna 
Biedronka

Maskotka Biedronka wykonana z miękkich 
materiałów, może pełnić rolę grupowej 
przytulanki. Zestaw zawiera 24 kolorowe ringa, 2 
miękkie kolorowe kostki oraz 1 Biedronkę. Całość 
zapakowana w bawełniany worek.
Wymiary:
Dł. Biedronki: od 50 cm do 70 cm.

Zabawka Hipopotam wykonana z miękkich 
materiałów posiada na brzuchu wycięcie do 
którego można wkładać zarówno dziecko, jak i 
piłeczki. Brzegi hipopotama mają 18 otworów 
przez które można przekładać piłeczki.
W zestawie: Hipopotam i min. 100 piłeczek 
wykonanych z tworzywa sztucznego.
Wymiary hipopotama:
Szer.: od 100 cm do 130 cm
Dł.: od 150 cm do 170 cm

Składa się z 3 puf wklęsłych o wym. 40 x 40 x 28 
cm i 2 puf wypukłych o wym. 40 x 40 x 42 cm 
oraz lokomotywy o wym. 40 x 50 x 58 cm. 
Elementy są obszyte trwałą tkaniną PCV, 
niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  • dł. po złożeniu 250 cm
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50. Pufy Szt. 5

51. Pufy kwiatek Szt. 1

52. Spadochron Szt. 1

53. Tunel Zygzak Szt. 1

54. Zwierzęta egzotyczne Szt. 1

55. Zwierzęta gospodarskie Szt. 1

56. Zwierzęta leśne Szt. 1

Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, 
który można prać. w różnych wzorach, 
przypominające kolorowe zwierzęta. wypełnienie z 
pianki. wzór i kolorystyka puf do wyboru przez 
zamawiającego na podstawie kolorystyki 
oferowanej przez producenta. minimum 6 różnych 
wzorów puf.
Wymiary pufy:
Śr.: od 30 do 40 cm
Wys.: od 30 cm do 40 cm

9-cio częściowy, kolorowy zestaw kształtek do 
zabawy i wypoczynku. w zestawie jedno duże koło 
i 5 półkoli, które można składać w dowolny 
sposób, doskonale posłuży jako stoliczek z 
siedziskami. elementy są obszyte trwałą tkaniną

Spadochron swoją wielkością , kształtem i 
konstrukcją spełniają wszelkie zadania chusty 
animacyjnej. wykonane z dobrej jakości 
kolorowych tkanin. na obwodzie oprócz 
dodatkowego wzmocnienia znajdują się rączki 
ułatwiające zaczepianie i przenoszenie 
spadochronu.
Wymiary spadochronu:
Śr.: od 300 cm do 400 cm
Min. 24 wzmacniane uchwyty

Tunel wykonany z grubego, wytrzymałego 
materiału, który pozwala na skręcenie go w 
długości, tak aby dzieci wchodząc do tunelu nie 
widziały jego końca. nie wymaga montażu, łatwy 
w użyciu. dzięki niemu dzieci czołgając się w nim 
rozwijają koordynację ruchową.
Wymiary tunelu:
Dł.: 280 cm
Śr. wejścia: 46 cm 

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych 
zabaw tematycznych, kolory i dbałość o szczegóły, 
sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. 
wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 
siedem zwierząt: słoń (16x10x8,7 cm), tygrys 
( 15,5x3,5x6,5), lew ( 14x4x6), zebra (11x4x9), 
żyrafa (13,7x3,7x13,7), leopard ( 14x3x5,5), 
kangur ( 13x4x9), 

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych 
zabaw tematycznych, kolory i dbałość o szczegóły, 
sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. 
wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie 
siedem zwierząt: kura (4,5x2x4,5 cm), świnia 
( 9,8x3x4,6), owca ( 10x3x7), baran ( 10x3,5x8), 
krowa ( 14x4x7,5), koń ( 12,5x4x11), kozioł 
(11x3x9,5)

Duże figury zwierząt doskonałe do dziecięcych 
zabaw tematycznych, kolory i dbałość o szczegóły, 
sprawiają, że figury wyglądają jak prawdziwe. 
wykonane z trwałego tworzywa. w zestawie osiem 
zwierząt: łoś ( 12x7,5x10,5 cm), wilk ( 10x2,5x6), 
lis (7x2x5), wiewiórka ( 4x1,5x5), borsuk 
(7x2,5x3), sarna (9x2,5x7,5), jeleń (12x6x13,5), 
bóbr (8,5x3x3) 
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57. Klocki wafle Szt. 1

58. Klocki wafle zagroda Szt. 1

59. Klocki wafle podstawa Szt. 2

60. Zjeżdżalnia Szt. 1

Klocki wafle są zrobione z miękkiego plastyku i 
łatwo się ze sobą łączą. pozwalają na budowanie 
dużych, urozmaiconych konstrukcji a nawet 
pojazdów (dzięki okrągłym elementom, które są 
doskonałe na kółka). komplet klocków z tworzywa 
sztucznego, bardzo lekkich i super trwałych, z 
których można tworzyć niesamowite budowle. 
elementy są miękkie, idealnie pasują do siebie oraz 
nie wyrabiają się w trakcie użytkowania. wszystkie 
klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala 
łączyć zestawy ze sobą. zestaw zawiera min. 150 
elementów.
Wymiary jednego klocka:
Szer.: od 5 do 15 cm
Gł.: od 5-15 cm
Wys.: od 1-5 cm

Klocki wafle są zrobione z miękkiego plastyku i 
łatwo się ze sobą łączą. Komplet klocków z 
tworzywa sztucznego, bardzo lekkich i super 
trwałych, z których można tworzyć wiejskie 
zagrody z elementami w kształcie zwierząt. 
elementy są miękkie, idealnie pasują do siebie oraz 
nie wyrabiają się w trakcie użytkowania. wszystkie 
klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala 
łączyć zestawy ze sobą. zestaw zawiera min. 150 
elementów.
Wymiary jednego klocka:
Szer.: od 5 do 15 cm
Gł.: od 5-15 cm
Wys.: od 1-5 cm

Podstawa dopasowana do wymiarów klocków 
wafli z poz. 51 i 52, wykonana z miękkiego 
plastyku, pozwalają na budowanie konstrukcji. w 
zestawi min. 4 podstawy
Wym. podstawy:
Szer.: od 5-15 cm
Gł.: od 5-15 cm
Wys. :od 1-5 cm

Wykonane z kolorowego tworzywa. Wyposażone 
we wbudowane uchwyty na końcu schodów 
chroniące dziecko przed wypadnięciem. Łatwe w 
przechowywaniu i przenoszeniu.  • wym. 168 x 97 
x 97 cm  • dł. zjeżdżalni 150 cm
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61. Garnuszek na klocuszek Szt. 1

62. Szt. 1

63. Skaczący sorter Szt. 1

64. Kącik gospodyni Szt. 1

Interaktywna zabawka , która łączy najlepsze 
cechy zabawek manualnych i rozwija zdolność 
myślenia, uczy między innymi liczb i 
rozpoznawania kształtów. Ta interaktywna 
zabawka, której celem jest nauka przez zabawę, 
potrafi zająć malucha na długo. Dziecko wkłada do 
odpowiednich otworów klocki, a garnuszek w 
nagrodę śmieje się i mówi, jakie mają kształty i 
jakie znajdują się na nich cyfry. Zabawka 
rozpoznaje moment, gdy dziecko wkłada do 
wnętrza rączkę lub klocki. Gra wesołe piosenki i 
może porozumiewać się z dzieckiem po polsku. W 
komplecie znajduje się garnuszek, pokrywka i 5 
klocków w różnych kształtach.  
• wym. garnuszka 15 x 9 x 13 cm  
• wym. klocuszków 7 x 5,5 cm  • od 6 miesięcy

Szczeniaczek – ucznia 
czek

Szczeniaczek ucznia czek to maskotka wykonana z 
miękkich materiałów, gdy dziecko naciska 
zabawkę w odpowiednich miejscach, słyszy 
piosenki, zdania i słowa, które pozwalają 
zapamiętać ważne informacje, a nauka sama 
wchodzi do głowy. Po przełączeniu zabawki w 
tryb zabawy dziecko może bawić się i śpiewać 
razem z pieskiem. Szczeniaczek odtwarza łącznie 
10 piosenek, które również pomagają nauczyć się 
alfabetu, kolorów, liczenia i nazw części ciała. 
Zabawy i piosenki są w polskich wersjach. 
Podświetlane serduszko pieska pulsuje w rytm 
muzyki.  
• wym. 20 x 22 cm  • od 6 miesięcy

Sorter, który rośnie wraz z dzieckiem, można go 
wykorzystywać na trzech etapach rozwoju. Etap 
pierwszy: Pomaga niemowlętom zapoznać się z 
kształtami i kolorami, gdy wrzucą klocek w 
odpowiedni otwór, zabawka poda jego nazwę i 
kolor. Etap drugi: Tryb nauki dla małych dzieci. 
Zabawka poprosi dziecko o znalezienie 
odpowiedniego klocka. Jeśli dziecko wrzuci 
właściwy klocek w odpowiedni otwór, zaświeci 
zielone światło, jeśli wybierze źle, klocek 
wypadnie z zabawki. Etap trzeci: Gra dla 
przedszkolaków, którzy nauczyli się już kształtów 
i kolorów. Muszą umieścić odpowiedni klocek we 
właściwym otworze, zanim skończy się czas. 
Zabawka mówi w trzech językach: angielskim, 
francuskim i hiszpańskim. Wymagane 4 baterie 
AA (zawarte w zestawie).  • wym. 17 x 20 x 31 
cm  • od 9 miesięcy

Kuchnia to zabawka, która jest wyposażona  w 
kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy, lodówkę, 
piekarnik, zmywarkę, zlewozmywak oraz telefon. 
Oprócz zabawy w kuchni można przenieść się do 
pralni, która zawiera pralkę, suszarkę i deskę do 
prasowania, a dodatkowym atutem jest żelazko.  • 
wym. 114 x 43 x 114 cm
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65. Szt. 2

66. Stacja paliw Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
67. Ładowarka Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
68. Warzywniak Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
69. Autobus w zoo Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
70. Duży traktor Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
71. Małe zoo Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
72.  Moja pierwsza farma Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
73. Pociąg z cyferkami Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
74. Mój pierwszy ogród Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
75. Moje pierwsze zoo Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
76. Moje pierwsze budowle Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
77. Kubuś Puchatek Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1
78. Wyprawa Tygryska Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1

79. Domek Kubusia Puchatka Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1

80. Supermarket Klocki LEGO DUPLO lub produkt równoważny Szt. 1

81. Sensoryczna gąsienica Szt. 2

82. Szt. 10

83. Zestaw śniadaniowy Szt. 1

 Klocki lego duplo różowy 
zestaw

Różowy zestaw klocków to niekończące się 
pomysły na zabawę. zestaw zawiera króliki, 
marchewki, kwiaty oraz podstawowe klocki LEGO 
DUPLO w kolorze różowym i klasycznych 
kolorach DUPLO. Dodatkowo zestaw zawiera 
broszurę z inspirującymi pomysłami, a całość 
znajduje się w solidnym pudełku do 
przechowywania klocków LEGO.  
• 28 elem.  • 2 figurki  • od 18 miesięcy

Sensoryczno-manipualcyjna, kolorowa gąsienica. 
Każdy z elementów jest inny, na pierwszym 
zostały umieszczone koraliki, głowa oraz drugi 
element ma wypełnienie z miękkiej pianki, w 
trzecim znajduje się szeleszcząca folia, czwarty i 
piąty (wykonany z miłej w dotyku tkaniny) można 
wypełnić dowolnym materiałem, a szósty jest 
wypełniony grochem. Elementy łączą się ze sobą w 
różny sposób (rzepy, napy, sznurowanie), co 
stanowi dodatkową atrakcję dla maluchów i 
usprawnia motorykę dłoni. Gąsienica rozwija 
zmysł dotyku oraz percepcję wzrokową.  
• wym. 41 x 172 cm

Zwierzątko do 
prowadzenia

Zwierzątka do prowadzenia to zabawki, które 
dodają najmniejszym dzieciom odwagi podczas 
nauki chodzenia i będzie towarzyszył podczas 
zabaw. Rozwija koordynację ruchową, uczy 
rozpoznawania zwierząt. kolorystyka i wzór do 
wyboru przez prowadzącego na podstawie oferty 
producenta
• wym. 15 x 8 x 15 cm  

Zestaw śniadaniowy dla 2 osób, wykonany z 
tworzywa sztucznego, różnokolorowy. Zestaw 
powinien zawierać:• 2 szklanki  • 2 kubki  • 2 
spodki  • 2 talerze  • 2 noże  • 3 łyżeczki  • 
solniczka  • pieprzniczka  • dzbanek do herbaty  • 
kubek na śmietankę  • cukierniczka  • 2 jajka z 
podstawkami  • wys. elem. do 12 cm
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84. Produkty spożywcze Szt. 1

85. Szt 10

86. Dekoracja statek piracki Szt. 1

87. Kasa z czytnikiem Szt. 5

88. Zestaw do sprzątania Szt. 2

89. Basen żabka Szt. 1

Imitacja warzyw i owoców z tworzywa sztucznego 
w realistycznych rozmiarach. zestaw zawiera 
minimum 101 drobiazgów kulinarnych do zabawy. 
Duży wybór owoców, warzyw, butelek, puszek, 
które urozmaicą zabawę.  • wym. op. 28 x 17 x 15 
cm 

Mój Pierwszy Laptop - 
Hipcio/Krówka 

Mój pierwszy laptop to zabawka, która posiada 
klawiaturę z przyciskami funkcyjnymi o różnych 
kolorach i kształtach z cyferkami i literami. 
Śmieszny i przyjazny wygląd, zachęca do 
zabawy. Po naciśnięciu przycisku na klawiaturze 
zapala się światełko na monitorze. Kolorowy ekran 
jest zintegrowany z przyciskami, podświetlając 
odpowiedni fragment obrazka, wybrany przez 
maluszka na klawiaturze. 
Zabawka rozwija logiczne myślenie, 
spostrzegawczość, a także stymuluje zmysł dotyku, 
słuchu i wzroku. 
Wymiary laptopa: 22 x 23 x 6 cm

Dekoracje na ścianę o tematyce nawiązującej do 
zestawów bajkowych. Wykonane z weluru i pianki 
poliuretanowej. Z tyłu makatki znajdują się oczka 
do zawieszania na ścianę.  • wym. 145 x 111 cm

Kasa sklepowa wykonana z tworzywa sztucznego, 
z działającym kalkulatorem, mikrofonem i 
świecącym na czerwono skanerem, a także 
wagą. Zestaw zawiera dodatkowe elementy do 
zabawy: • mini koszyczek na zakupy  • sałata  • 
cytryna  • kiść winogron  • musztarda  • mleko  • 
woda  • sok owocowy  • kupony  • monety  • 
banknoty  • karta płatnicza  • wym. kasy 37 x 17,5 
x 15 cm 

Zestaw do sprzątania to wygodny wózek 
zawierający niezbędne akcesoria do sprzątania. w 
skład zestawu wchodzi: • mop o dł. 52 cm  • 
szczotka o dł. 52 cm  • wiaderko o wym. 14 x 18 
cm  • miska o wym. 5 x 13,5 cm  • szczotka z 
szufelką o dł. 21 cm  • pojemniczek z mydłem o 
wys. 11 cm
wymiary wózka:. 30 x 40 x 58 cm 

Basen z piłeczkami to ulubione miejsce zabaw 
maluchów. Baseny są małe, aby zmieściły się w 
salach o ograniczonej powierzchni. Kolorowe 
aplikacje nadające basenom sympatyczny charakter 
będą zachęcały do aktywności jak również będą 
stanowiły ciekawą dekorację sali. Basen 
dostarczany z 1500 szt. piłeczek o śr. 6 cm  • 
baseny bez podłoża wykonane z tkaniny PCV  • 
żabka wym. 140 x 140 cm  • wys. 80 cm
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90. Torba małego muzyka Szt. 2

91. Bączek Szt. 5

92. Pojazdy z uchwytem Szt. 6

 Wszystkie instrumenty umieszczone w 
praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana 
jest z tkaniny, zamykana na zamek.   • 17 
instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z 
pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z 
pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., 
wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm - 
kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety 
z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 
cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - 
tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwójny 
tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - 
podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 
3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas 
wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm
• wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm 

Tradycyjna zabawka dla maluchów. po naciśnięciu 
górnego przycisku bączek się obraca • śr. 19 cm  • 
wys. 16 cm 

Pojazdy dla najmłodszych. Doskonale nadają się 
na wyprawy: otrzymały swoją własną twarz, co 
pobudza dzieci do twórczej zabawy, rozmowy i 
opowiadania historyjek. Pojazdy wyposażone są w 
miękkie, wyprofilowane uchwyty, dzięki czemu 
można łatwo i wygodnie je przenosić. 3 rodzaje: 
łódka, pociąg, samochodzik. wzór i kolorystyka do 
wyboru przez zamawiającego na podstawie oferty 
producenta • wym. ok. 23 x 13 x 18 cm 
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