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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 gier  i  pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć w ramach Projektów. Pomoce multimedialne i  gry  komputerowe powinny być
dostoswane do potrzeb dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe), zawierać odpowiednie i bezpieczne treści. Pomoce powinny pochodzić z legalnych źródeł, być nowe
(nieużywane). 

CZĘŚĆ IV Gry i pomoce edukacyjne dla SOSW nr 1

Lp Pozycja 
z 
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1 4.11 Pomoc dydaktyczna polegająca na przesuwaniu za pomocą rysika / patyczka zakończonego magnesem elementów po 
labiryncie. Labirynt powinien być  przykryty przeźroczystą płytą  uniemożliwiającą wypadnięcie przesuwanych elementów. 
Do labiryntu dołączone powinny być dwa rysiki / patyczki  zakończone magnesem umożliwiające zabawę dwojga dzieci 
jednocześnie. Pomoc dydaktyczna wpływająca na koncentrację i zdolności manipulacyjne. Wymiary min. 35 cm x 35 cm.

szt 4 SOSW

2 4.12 Edukacyjna  zabawka polegająca na dopasowaniu cienia pokazanego na kartoniku do wybranej figury geometrycznej 3D. 
Ćwiczenia dokonywane za pomocą zabawki powinny  zaznajomić dzieci z relacją pomiędzy 3 wymiarowym geometrycznym 
3kształtem a 2 wymiarowym cieniem. Zestaw powinien składać się z co najmniej 3 figur oraz kart przedstawiających cienie, 

zestaw 1 SOSW
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jakie dają figury 3D.

3 4.12 Gra zręcznościowa polegająca na łowieniu rybek za pomocą wędki zakończonej magnesem. szt 10 SOSW

4 4.12 Zestaw klocków sensorycznych - drewniane klocki o różnych figurach wypełnione różnokolorowymi szkiełkami / okienkami. 
Pomoc edukacyjna wspomagająca percepcję wzrokową, pobudzająca do kreatywnego myślenia.

zestaw 5 SOSW

5 4.12 Duża pętla / kostka motoryczna / manipulacyjna wykonana z kolorowych elementów na drewnianej podstawie / kostce. 
Wymiary podstawy co najmniej 25x25cm. Pomoc edukacyjna rozwijająca motorykę i zmysł przestrzenny dziecka, polegająca 
na przesuwaniu różnych kształtów po labiryncie.

szt 2 SOSW

6 4.12 Litery  - układanka / puzzle litery. Zestaw składający się z  liter alfabetu (drewniane lub plastikowe)  oraz podstawy, w której 
należy umieścić odpowiednią literę. Wymiary podstawy co najmniej 25x25 cm.

zestaw 3 SOSW

7 4.14 Gra logiczna rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości itp.). 
Gra powinna być wykonana z drewnianych tabliczek (części twarzy),które po złożeniu  wyrażają emocje. Do zestawu powinny 
być dołączone drewniane kostki z rysunkami części twarzy. Zabawa powinna polegać na układaniu twarzy zgodnie ze 
wskazaniami kostki.

szt 1 SOSW

8 4.14 Plansza o wymiarach około 70x50 cm pokazująca dzieciom za pomocą obrazków w jaki sposób bezpiecznie rozładowywać 
emocje. Przeznaczona również dla dzieci nie umiejących czytać.

szt 3 SOSW

9 4.14 Gra edukacyjna logiczna / puzzle pomagająca dzieciom zrozumieć rolę pięciu zmysłów człowieka w życiu codziennym. Za 
pomocą elementów wchodzących w skład gry dzieci powinny mieć możliwość dopasowania obiektów przedstawionych na 
poszczególnych elementach do odpowiednich zmysłów. Gra składająca się z co najmniej 72 elementów (36 par).

szt 1 SOSW

10 4.14 Zestaw kart do ćwiczeń ruchowych - gra logiczna. Na kartach powinny być przedstawione dzieci  / fotografie dzieci podczas 
różnych ćwiczeń. Gra powinna polegać na tym, że nauczyciel przedstawia grupie daną kartę, a dzieci mają za zadanie 
powtórzyć ćwiczenie. Minimalna liczba kart w zestawie 16. Format kart powinien być odpowiednio duży, aby ułatwić 
demonstrację ćwiczeń całej grupie. Karty powinny być odpowiednio zabezpieczone np. zalaminowane lub być wykonane z 
materiału zapewniającego ich trwałość. Format kart co najmniej 20 cm x 28 cm.

szt 1 SOSW

11 4.14 Gra logiczna dla dzieci polegająca na tworzeniu własnych opowiadań na podstawie obrazków umieszczonych na kostkach, 
którymi dziecko rzuca. Wyrzucone symbole na kostkach są elementami potrzebnymi, by dziecko mogło rozpocząć 

szt 1 SOSW
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opowiadanie lub pisanie historyjki.  Gra składająca się z co najmniej 6 kostek.

12 4.17 Pomoc dydaktyczna - gra edukacyjna wspomagająca nauczycieli w pracy z dziećmi ułatwiająca przyswojenie przez uczniów 
tzw. zasad dobrego zachowania się.

Szt 2 SOSW

13 4.18 Gra dla dzieci pozwalająca poznawać zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W grze powinny być 
przedstawione co najmniej 4 niebezpieczne sytuacje w postaci obrazków. Następnie dziecko za pomocą obrazków 
wchodzących w skład gry powinno mieć możliwość wskazania zachowań, właściwych dla danej sytuacji i niewłaściwych. Gra 
wykonana z trwałych elementów, np. obrazków magnetycznych.

szt 2 SOSW

14 4.19 Gra edukacyjna zawierająca karty - wzory oraz klocki (figury geometryczne). Zadaniem dziecka jest ułożenie z odpowiednich 
klocków pokazanego na karcie - wzorze kształtu. Karty - wzory wchodzące w  skład zestawu powinny różnic się poziomem 
trudności. W skład zestawu powinno wchodzić co najmniej 12 kart wzorów i i co najmniej 24 figur geometrycznych. Karty i 
figury wykonane z trwałych materiałów. Wszystkie elementy powinny znajdować się w pudełku umożliwiającym 
przechowywanie elementów gry.

szt 2 SOSW

15 4.20 Pomoc dydaktyczna pozwalająca rozwijać koncentrację i umiejętności manualne. Pomoc dydaktyczna  - duży labirynt na 
stoliku / z nogami pokryty płytą pleksi zabezpieczającą elementy gry. Minimalne wymiary 40 x 28 x 17 cm - max. 50 x 30 x20 
cm. W wyposażeniu powinny znajdować się co najmniej 5 sztyftów / patyczków  z magnetyczną końcówką oraz metalowe 
kulki. Sztyfty powinny pozwalać na przeprowadzeniu  kulek po labiryncie do celu.

szt 2 SOSW

16 4.21 Duże kostki domina (z kropkami) z miękkiego materiału (np. pianki) o wymiarach ok. 18 +/-6 cm x 9 cm +/-3 cm x 1cm +/- 2 
cm.  Zestaw składający się z co najmniej 28 elementów, umieszony w torbie / pudełku w którym można przechowywać 
elementy zestawu.

Zestaw 2 SOSW

17 4.22 Zestaw zdjęć edukacyjnych pokazujących emocje, na podstawie których dzieci będą rozpoznawały stany emocjonalne 
poprzez wyraz twarzy. Minimalna ilość zdjęć: 35.

Zestaw 2 SOSW

18 4.23 Układanka edukacyjna zawierająca  portrety / obrazki przedstawiające zwierzęta oraz literki / sylaby. Zadaniem dziecka jest 
ułożenie z literek nazw zwierząt.

Szt 3 SOSW

19 4.23 Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym służąca do nauki rozpoznawania i nazywania liter, 
ćwiczeń czytaniu. W skład pomocy wchodzą literki oraz obrazki. Dziecko ma zadanie ułożyć z liter wchodzących w skład 
zestawu wyraz odpowiadający wylosowanemu obrazkowi.

Szt 2 SOSW
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20 4.23 Dwustronna plansza edukacyjna przeznaczona do zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Na planszach powinien być co najmniej 

przedstawiony alfabet (język polski) w wersji drukowanej i pisanej, duże i małe litery. Plansza powinna być wykonana z 
trwałego materiału / zalaminowana. Wymiary co najmniej 60x80cm 

Szt 2 SOSW

21 1.7 Pomoc edukacyjna na zasadzie domina, stosowana w edukacji matematycznej na etapie wczesnoszkolnym. Pomoc powinna 
doskonalić umiejętności rachunkowe dziecka w zakresie dodawania do 30 i dopełniania do 30. Pomagająca nauczyć dziecko 
obliczania w pamięci do 30.

Szt 1 SOSW

22 1.7 Pomoc edukacyjna na zasadzie domina,  stosowana w edukacji matematycznej na etapie wczesnoszkolnym. Pomoc powinna 
doskonalić umiejętności rachunkowe w zakresie dodawania do 100 i dopełniania do 100. Pomoc powinna dawać możliwość 
obliczeń w pamięci. 

szt 1 SOSW

23 1.7 Pomoc dydaktyczna - gra edukacyjna oparta na domino. Gra służąca do nauki matematyki w zakresie: mnożenia, dodawania, 
odejmowania, dzielenia oraz tabliczki mnożenia. Gra skierowana do dzieci w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Szt 1 SOSW

24 1.7 Pomoc dydaktyczna - zestaw kości matematycznych. Pomoc dydaktyczna do zwiększania umiejętności matematycznych na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej. W zestawie ok 160  kości w zakresie m.in. oznaczeń działań ( +,-,x, : ,), cyfr i liczb.

Zestaw 1 SOSW

25 1.7 Klocki edukacyjne w formie brył przestrzennych (co najmniej 7 brył drewnianych). W zestawie z kartami wzorów, na 
podstawie których dzieci powinny ułożyć bryły przestrzenne. Klocki przeznaczone do kształtowania umiejętności i określania 
stosunków przestrzennych. Za pomocą klocków dzieci powinny rozwijać wyobraźnię m.in. przestrzenną.

Zestaw 1 SOSW

26 1.7 Klocki edukacyjne drewniane o różnych kształtach za pomocą których dzieci mogą w trójmiarze odwzorowywać obrazki z kart
zadań (co najmniej 20 kart zadań). Klocki mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz  logicznego myślenia.

Zestaw 1 SOSW

27 1.7 Puzzle z bohaterami bajki "Masza i Niedźwiedź" co najmniej 100 elementów Szt 1 SOSW

28 1.7 Puzzle z bohaterami bajki "Masza i Niedźwiedź" około 24 elementów Szt 1 SOSW

29 1.7 Plansza dwustronna z alfabetem rosyjskim z trwałego materiału o wymiarach ok. 100 x 150 cm - +/-20 cm Szt 1 SOSW

30 1.7 Plansze dydaktyczne zawierające historyjki obrazkowe z zakresu co najmniej 20 zagadnień w języku rosyjskim. Plansze o Szt 1 SOSW
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odpowiednio dużych wymiarach umożliwiające ich prezentację na lekcjach - ok. 50/70 cm - +/-10 cm.

31 1.7 Plansza edukacyjna dwustronna w zakresie podstaw języka rosyjskiego. Duży wymiar ok.. 100/150 cm - +/-20 cm. Wykonana 
z trwałego materiału.

Szt 1 SOSW

32 1.7 Zegar klasowy po angielsku - pomoc dydaktyczna służąca do poznania przez dzieci godzin, dni tygodnia, nazw miesięcy oraz 
rodzajów pogody w języku angielskim.

Szt 1 SOSW

33 1.7 Gra edukacyjna do nauki języka angielskiego - fiszki obrazkowe z różnymi słówkami,  wykorzystujące m.in. zasady gry w 
"Piotrusia". Gra powinna polegać na dopasowaniu nazwy angielskiej do polskiej lub odwrotnie. W skład zestawu powinno 
wchodzić co najmniej 50 kart (fiszek) oraz nagrania do pobrania na MP3 lub załączona płyta CD z możliwością odsłuchania 
słówek. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Szt 10 SOSW

34 1.7 Gra edukacyjna do nauki języka angielskiego zawierająca co najmniej 90 kartoników, na których po jednej stronie są słówka 
w języku angielskim a po drugiej z językiem polskim. Gra powinna pozwalać dziecku sprawdzeniu swojej wiedzy. Dziecko 
odczytuje nazwę angielską i próbuje przetłumaczyć na język polski, po czym sprawdza na drugiej stronie kartonika, czy 
wykonało dobrze zadanie. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Szt 10 SOSW

35 1.7 Gra edukacyjna do nauki języka angielskiego polegająca na dopasowaniu do obrazka odpowiedniego słówka angielskiego. 
Gra polegająca na zasadach memeory / dobierz do pary. Gra powinna zawierać co najmniej 35 słówek (70 par).Gra 
przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Szt 10 SOSW

36 1.7 

3.6

Puzzle do języka angielskiego. W zestaw powinny wchodzić puzzle w 6 tematach np.: pojazdy, zawody, owoce i warzywa, 
liczby, kolory i kształty, zwierzęta, zabawki. Puzzle na jednej stronie powinny pokazywać angielskie słówka a na drugiej 
stronie (rewersie) odpowiednik polski. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

zestaw 2 SOSW

37 3.6 Zestaw  5 plansz dydaktycznych wspomagających naukę języka angielskiego umożliwiających ich prezentację lub powieszenie
na ścianie. Plansze powinny dotyczyć zagadnień związanych np. z: dniami tygodnia, miesiącami, liczbami, kolorami, 
warzywami / owocami itp.

zestaw 1 SOSW

38 4.14 Rzepy samoprzylepne o średnicy około 20 mm (okrągłe lub kwadratowe, białe lub czarne). Rzep powinien składać się z 
dwóch części: haczyka i pętelki. Dwie części stanowiące komplet. Rzepy na rolce - na rolce co najmniej 1000 szt 

zestaw 1 SOSW


