
Lp. nazwa zdjęcie poglądowe ilość jednostka specyfikacja Wartość netto Warość brutto

1
zestaw piankowy – tor przeszkód, kształtki 

rehabilitacyjne
1 zestaw Zestaw składa się z min.: 12 sztuk elementów piankowych np.. baza wysoka, baza mała, półkole, sześciokąt, belka cienka, materac mały.

2 zestaw piankowy – kształtki rehabilitacyjne 1 zestaw Zestaw składa się z min. 10 szt. elementów piankowych, np..:  schody, kostka z otworem, baza wysoka, belka, materac mały.

3 materac płaski kształtka rehabilitacyjna 8 szt. Materac piankowy o wymiarach min. 200 x 85 x 8 cm

4 gruszka rehabilitacyjna 3 szt.
Poduchy wypełnione granulatem np.: styropianowym, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, 

min. wys. 70 cm.

Nazwa i adres firmy

……………………………………………………………..

Przedszkole Publiczne 

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w 

Gołkowicach

ul. Piotrowicka 3a

ul. Stanisława Staszica 1 - siedziba

44-341 Gołkowice

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA CZ.III

na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do zajęć podstawy programowej i zajęć specjalistycznych w ramach projektu "Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego - utworzenie nowej grupy przedszkolnej z rozszerzeniem oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków w 

Gołkowicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, instrumenty muzyczne, drukowane książki, sprzęt dydaktyczny, pomoce naukowe, pomoce i artykuły plastyczne i szkoleniowe, gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”



5 drabinka gimnastyczna podwójna 1 szt.
Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian, wykonane z lakierowanego drewna o min. wym. 180 x 250 cm, a max. 180 x 256 

cm

6 drabinka ścienna 1 szt.

Drabinka gimnastyczna boki wykonane z metalu malowanego proszkowo, szczebelki z olejowanego drewnana z akcesoria min.: drążkiem do 

podciągania, kółkami gimnastycznymi, linę z huśtawką, min. wym.67 x 230 cm, max. 67 x 235 cm

7 piłka rehabilitacyjna 25 szt. Piłki wykonana z PCV, min. śr. 65 cm 

8 piłka 25 szt. Piłka wykonana z miękkiego PCV, min. śr. 25 cm



9 zestaw akcesoriów sportowych 1 zestaw
Zestaw min. 67 różnych sprzętów sportowych do stolika z przyrządami sportowymi, np.:  m.in: zestaw gimnastyczny, piłeczki do żonglowania 

miękkie, kręgle, piłka piankowa, piłki z wypustkami,ringo, tańczące szale, żółte, zręcznościowe łyżki, woreczki z grochem, mini szczudła , itp. 

10 walec z wypustkami do masazu 3 szt. Walce z wypustkami, rurka wykonana z tworzywa sztucznego pokryta twardą pianką. Walec jednoczęsciowy, min wym. 15x46 cm.

11 taśmy rehabilitacyjne 25 szt.
Taśma służąca do pracy nad przyrostem mięśni i wyrobienie wzorców ruchowych, wykonana z elastycznego materiału np. z lateksu o 

min.wymiarach 150 cm x 15 cm.

12 miękkie hantle z uchwytem 25 zestaw Zestaw hantli z uchwytem, które wykonane są z żelaza i polipropylenu. Hantle obłożone są miękką pianką. Waga min 350 gram - max 450 gram

13 okrągła huśtawka 2 szt. Huśtawka do balansowania o min. śr. 76 cm i wys. 60 cm . Hustawka słuzy do balansowania ciałem, obracania się i bujania.



14 skrzynia gimnastyczna duża 1 szt.
Skrzynia gimnastycznia z miękkim siedziskiem i ażurowymi ściankami, o min. wym. 95 x 95 x 116 cm. Wykonane np. ze sklejki, siedzisko - 

materac wykonany np. z pianki 

15 skrzynia gimnastyczna mała 1 szt.
Skrzynia gimnastycznia z miękkim siedziskiem i ażurowymi ściankami, o min. wym. 93 x 93x 63 cm. Wykonane np. ze sklejki, siedzisko - 

materac wykonany np. z pianki 

16 trójkąt gimnastyczny 1 szt.
Trójkąt gimnastyczny do wspinania się, z jednej strony znajduje się drabinka, a po drugiej - siatka linowa. Min. wymiary trójkąta:83 x 102 x 89 

cm.Wykonane np. ze sklejki, siedzisko - materac wykonany np. z pianki 

17 fakturowe kładki 1 szt.
Elementy do skrzyni gimnastycznej o fakturze szczebelków, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują receptory czuciowe stóp, a 

także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę. Wykonane np. z sklejki, Wymiar min 190 x 21 cm/max 210 x 21 cm

18 fakturowe kładki 1 szt.

Elementy do skrzyni gimnastycznej o fakturze wypukłych kwadratów, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, o wymiarach. Min. 190 x 21 

Max. 210 x 21 cm Stymulują receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę. Wykonane 

np. ze sklejki



19 fakturowe kładki 1 szt.
Elementy do skrzyni gimnastycznej o fakturze sztucznej trawy, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują receptory czuciowe stóp, a 

także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę. Wykonane np. ze sklejki, o wymiarch min/max 

20 fakturowe kładki 1 szt.
Elementy do skrzyni gimnastycznej o fakturze miękkiej poduszki, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Stymulują receptory czuciowe stóp, 

a także kształtują reakcje równoważne oraz pomagają korygować postawę.Wykonane np. ze sklejki, siedzisko - materac wykonany np. z pianki 

21 przyrządy gimnastyczne do skrzyni 1 szt.
Zjeżdżalnia o min. wymiarach min 230 x 31 cm, max 240 x 41 cm zjeżdżalnia wyposazona w zaczepy, które umożliwiają jej mocowanie np.na 

drabince. Wykonana np. ze sklejki.

22 przyrządy gimnastyczne do skrzyni 1 szt. Tradycyjna drabinka z zaczepami, wykonana z drewna, o minimalnych wym. min. 230 x 38 cm, max. 240 x 48 cm

23

przyrządy gimnastyczne do skrzyni 1 szt.

Drabinka z zaczepami, drążek przymocowany do osi naprzemiennie z jednej i drugioej strony, wykonana np. z drewna, o minimalnych wym. 

230 x 30 cm, max. 235 x 35 cm



24

przyrządy gimnastyczne do skrzyni 1 szt. Drabinka z zaczepami, drążki mocowane na deseczce/podkładce, wykonana np. z drewna, o minimalnych wym. 230 x 30 cm, max 240 x 35cm

25

materac antypoślizgowy 8 szt.

Materac piankowy o wymiarach min. 200 x 85 x 8 cm; wykonany z pcv antypoślizgowy, min. wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 

m, min. Gęstość pianki min. 160kg/m3.

Razem


