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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych -1zestaw - przyrządy magnetyczne do
tablicy białej, zawierające m.in. linijka 100 cm, kątomierz, ekierka równoramienna, ekierka
prostokątna, wskaźnik. Przyrządy wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, wyposażone w
uchwyty.
2. Bryły geometryczne -1zestaw - Zestaw w pudełku- 10 lakierowanych, różnych
trójwymiarowych brył geometrycznych
3. Cyrkiel tablicowy -1szt - Cyrkiel tablicowy na cienki pisak i kredę
4. Czas - zestaw dydaktyczny lub równoważne -1szt - Zestaw klasowy- 24 zegary dla
uczniów, jeden duży zegar demonstracyjny dla nauczyciela
5. Model DNA -1szt - schematyczny model strukturalny podwójnej helisy
6. Szkielet człowieka na statywie -1szt -Model szkieletu człowieka na stojaku (170cm),
masywny model z tworzywa sztucznego, kończyny zdejmowane
7. Tors tułów -1szt – model tors z głową, ½ naturalnej wielkości, unisex, 10 częściowy
8. Budowa kwiatu -1szt – model przekrojowy z pianki
9. Zestaw SI -1szt – zestaw zawierający minimum: Podwiesie Stalowe, 2 x Krętlik ,Hak
klamrowy, Belki rozbudowujące podwiesie, 10 karabińczyków, Helikopter, Huśtawka
terapeutyczna, Grzybek, Platforma podwieszana, Kołyska duża, Deska rotacyjna, Deskorolka
duża, Konik, Wiszące obręcze, Hamak terapeutyczny, Maglownica średnia, Hamak
elastyczny, Konik bujany, Żabka, Łódka podwieszana z piłeczkami, huśtawka „T”
10. Drabinka SI -1szt – drewniana pojedyncza drabinka rehabilitacyjna o wymiarach min:
wys. 240cm x szer. 90cm wraz z okuciami do montażu i zestawem montażowym
11. Interaktywny panel -1szt - Panel świetlny przeznaczony do podświetlania przedmiotów
od spodu, do eksperymentowania z każdym obiektem przezroczystym. Cienki, wykonany w
technologii LED. Daje jasne, wyraźne światło bez nagrzewania się powierzchni. Urządzenie
lekkie, wytrzymale i bezpieczne dla dzieci.
12. Baldachim światłowodowy lub równoważne -1szt - Baldachim wykonany z malowanej
natryskowo płyty MDF #10 mm wykonanej z gęstych włókien drzewnych. W zestawie, min.:
światłowody 100szt. x 300cm generator światła : zmiana koloru sterowana na pilota (płynne,
skokowe przejście kolorów, możliwość regulacji jasności, możliwość zmiany szybkości
programu, wybór jednej z 6 barw RGB) elementy montażowe ( haki, łańcuchy, kołki), w
kształcie koła o średnicy min. 60cm lub kwadratu o boku min. 60cm.

13. Kącik lustrzany -1szt - kącik lustrzany z miękką podłogą (materac), wyłożony dwoma
lustrami po bocznych ścianach. Materiał: lustro akrylowe, Minimalne wymiary: 130x130cm.
14. Basen z piłeczkami -1zestaw - Basen wykonany z pianki poliuretanowej pokryty
materiałem z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest
bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji. W komplecie 2000 piłeczek plastikowych o
średnicy 7 cm. Wymiary minimalne: gr. podłogi 2 mm, gr. ścianki 20 cm wymiary basenu 2 x
2 m wysokość basenu 45 cm.
15. Świecąca piłka -5szt - piłki, które zaświecają się i migają, gdy są odbijane. Każda piłka o
innej teksturze powierzchni, każda piłka powinna zawierać kolorową diodę LED o czasie
działania ok. 1200 cykli błysków. Wielkość min: 10 cm
16. Nierdzewne kulki -3szt - Kule z nierdzewnej stali, bardzo lekkie. Zestaw zawierający 4
kule o różnej średnicy.
17. Beczka terapeutyczna -1szt – walec z otworem, przyrząd rehabilitacyjny z twardego i
mocnego tworzywa, materiał wierzchni: typu skaj lub inne tworzywo łatwe w dezynfekcji,
wymiary min: średnica całego przyrządu 60 cm, długość: 60 cm
18. Gruszka sensoryczna lub równoważne -3szt - Gruszki rehabilitacyjne - miękkie i
wygodne siedziska, które swoim kształtem dopasowują się do osoby siedzącej. Wypełnienie:
wysokiej jakości, bezpieczny granulat styropianowy. Pokrycie: trwała tkanina PCV bez
ftalanów, preferowana biała tapicerka. Wymiary minimalne: 80x80x80 cm (Dł. x Szer. x
Wys.)
19. Materac składany trzyczęściowy -3szt – materac składany trzyczęściowy, wymiary
minimalne: 180x60x5 cm
20. Pufa sensoryczna -1szt - Pufa sensoryczna może być wykorzystywana do siedzenia,
leżenia i dociskania. Minimalne wymiary: wysokość– 30 cm, przekrój– 80 cm
21. Mata -1szt - Mata rehabilitacyjna Airex Fitline 140 cm lub równoważne

