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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb
realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 –  2020.  Oś  Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  –  Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt do integracji sensorycznej do prowadzenia zajęć w ramach Projektów. Zaproponowane przez
Wykonawcę wyposażenie powinno być nowe (nieużywane).  Pomoce powinny być bezpieczne i  posiadać wszelkie certyfikaty i  dopuszczenia do stosowania w placówkach
oświatowych.  

CZĘŚĆ XIII Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt do integracji sensorycznej dla SOSW nr 1

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 4.8 Stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące  kamienie - różne kolory i wielkości . Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym, wykorzystywana do ćwiczeń koordynacji ruchowej, równowagi. Stopnie od spodu powinny być 
zabezpieczone gumowymi podkładkami uniemożliwiającymi przesuwanie się podczas zabawy. Komplet stopni powinien 
składać co najmniej z:
- 3 stopni o wym. min. 36 x 36 x 36 cm, wys. 8,5 cm 
- 3 stopni o wym. min. 25 x 25 x 25 cm, wys. 4,5 cm.  "

zestaw 1 SOSW

2. 4.8 Kładka równoważnia - wykonana z drewna z co najmniej 4 desek umieszczanych na podwyższeniu (klockach drewnianych). 
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wykorzystywana do ćwiczeń równowagi. Ćwiczenia 
polegają na tym, by dziecko jak najdłużej utrzymało równowagę chodząc po kładce równoważni.

zestaw 1 SOSW
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3. 4.8 Talerz/ dysk /platforma z labiryntem w zestawie z kulką. Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, wykorzystywana do ćwiczeń równowagi oraz koncentracji. Ćwiczenia polegają na tym by dziecko stojąc na 
talerzu / dysku / platformie za pomocą ruchów ciała kierowało kulką po labiryncie.

szt 2 SOSW

4. 4.8 Mata gimnastyczna rehabilitacyjna, składana na 3 części. Wymiary po rozłożeniu ok. 155x62x2 cm szt 3 SOSW

5. 4.8 Zestaw sensorycznych piłek o różnych fakturach, kolorach i właściwościach w odbijaniu się. W skład zestawu powinno 
wchodzić co najmniej 20 piłek.

zestaw 1 SOSW

6. 4.8 Piłka fasolka do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych - wymiar ok. 40 cm szt 1 SOSW

7 4.8 Piłka transparentna / przezroczysta mająca w środku kolorowe elementy. Średnica ok. 50 cm Szt 1 SOSW

8 4.8 Huśtawka tzw. pająk z karabińczykiem do zawieszenia.  Siedzisko wykonane z lin. Średnica min. 85 cm - max. 100 cm szt 1 SOSW

9 4.8 Kształtki / klocki rehabilitacyjne - wałek. Kształtka wykonana z pianki pokrytą łatwym do utrzymania w czystości  materiałem. 
Wymiary ok. 120 cm, średnica ok.. 30 cm.

szt 1 SOSW

10 4.8 Kształtki / klocki rehabilitacyjne - kostka wymiary ok.. 50x50x20 - +/-10 cm szt 1 SOSW

11 4.8 Drabinka łukowa wykonana ze sklejki / drewna. Wymiary ok. 50 cm x 130 cm szt 1 SOSW

12 4.9 Huśtawka wahadłowa.  Wysokość około 251 cm. Produkt przeznaczony na zewnątrz. W cenę wliczony powinien być  montaż 
huśtawki. Huśtawka jednoosobowa. Produkt powinien spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  

szt 1 SOSW

13 4.10 Trampolina z poręczą / uchwytami. Pomoc dydaktyczna do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchowej. Średnica min.  95 cm - 
max. 120 cm. Wysokość około 20 cm.

szt 1 SOSW

14 4.12 Pomoc do ćwiczeń motorycznych, koordynacji obu części ciała i trenowania ruchu naprzemiennego. Pojazd wprawiany 
powinien być przez dziecko w ruch poprzez naprzemienny nacisk na pedały. Pojazd powinien być wyposażony w poręcze 
pozwalające na utrzymanie równowagi.

szt 1 SOSW

15 4.12 Przyrząd składający się z nart na kółkach rozwijający koordynację. Każda narta wyposażona w sznurek z rączką i zaczepy do 
butów, które można regulować. Możliwość połączenia kilku par, w celu współpracy kilkoro dzieci. Wymiary ok.40 x 13 x 3 cm.

zestaw 1 SOSW
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16 4.12 Mini szczudła. Szczudła wykonane z trwałego tworzywa, z wykończeniem antypoślizgowym  o średnicy ok. 10 -13 cm max. 

wysokość 15 cm.
zestaw 1 SOSW

17 4.12 Latająca bila – gra zręcznościowa. Gra dla dwóch osób polegająca na przeciąganiu sznurka, tak by wprawić w ruch bilę. Długość
bili ok. 20 cm. Długość sznurka min. 2m - max. 2,5 m.

zestaw 1 SOSW

18 4.12 Gniotek  - Zabawka terapeutyczna do ćwiczenia mięśni palców i całej dłoni, jak również do rozładowywania stresu. Gniotek w 
siatce tzw. Winogrono. Po ściśnięciu gniotka pojawiają się małe pęcherzyki.

szt 25 SOSW

19 4.12 Półkule rehabilitacyjne / sensoryczne - przyrząd do ćwiczenia równowagi u dzieci. Zestaw składający się z co najmniej 6 półkul 
o średnicy co najmniej 9  cm.

zestaw 3 SOSW

20 4.13 Piłka skacząca z uchwytami.  Średnica min.50 cm - max. 55 cm. szt 4 SOSW

21 4.13 Piłka gimnastyczna skacząca z uchwytami. Średnica min. 60 cm - max. 66 cm. szt 4 SOSW

22 4.13 Gra wieloformatowa / mata animacyjna rozwijająca celność rzutów. Gra do wykorzystania w pomieszczeniu, jak i w plenerze. 
Gra powinna polegać na oddawaniu przez dzieci celnych rzutów. Wymiary gry min. 150 cm.

szt 4 SOSW

23 4.13 Gruszka rehabilitacyjna - wymiary średnica ok. 40 cm, wysokość ok. 60 cm, waga ok.. 2 kg. Wykonana z trwałego materiału 
łatwego do otrzymania w czystości np.  PCV.

szt 4 SOSW

24 4.13 Gruszka rehabilitacyjna duża - wymiary średnica ok. 60 cm, wysokość ok. 80 cm, waga ok. 4 kg. Wykonana z trwałego 
materiału łatwego do otrzymania w czystości np. PCV.

szt 4 SOSW

25 4.13 Piłka gimnastyczna / do siedzenia średnica 45 cm- przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym do nauki prawidłowej postawy 
podczas siedzenia

szt 4 SOSW

26 4.14 Poduchy / pufki emocje - wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. 
Przedstawiające wyrazy twarzy do takich uczuć jak: radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach. zestaw 6 szt. 
Wymiary średnica ok. 30 cm, wysokość ok. 8 cm 

zestaw 1 SOSW

27 4.14 Piłka pętla / supełek -Piłeczka wykonana z kolorowych, gumowych pętli, do ćwiczeń usprawniających i wzmacniających dłonie. 
Średnica ok. 10 cm.

szt 2 SOSW

28 4.14 Piłka do nauki chwytania  - ażurowa piłka z tworzywa sztucznego ułatwiająca naukę chwytania. Średnica ok. 11 cm. szt 2 SOSW
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29 4.14 Zabawka wspomagająca trening dłoni w kształcie żółwia, który po naciśnięciu chowa się w skorupie / pokazuje głowę. 
Wymiary około 6x4 cm.

szt 2 SOSW

30 4.14 Piłeczki wykonane z pianki, w różnych kolorach. Można je wykorzystać do ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw swobodnych: 
średnica ok. 7 cm - 3 szt, średnica ok. 12 cm - 3 szt. Łącznie zestaw 6 szt

zestaw 1 SOSW

31 4.14  Piłka sensoryczna z wypustkami o średnicy min. 14 cm - max. 15 cm., tzw "jeżyk" szt 2 SOSW

32 4.14 Gumowe lub silikonowe krążki / dyski sensoryczne z rożną fakturą do ćwiczenia zmysłu dotyku. W zestawie co najmniej 10 
krążków / dysków o różnej średnicy.

zestaw 1 SOSW


