
 
 

Załącznik do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.  

 

Dostawa pomocy dydaktycznych - zestawy edukacyjne i gry planszowe dydaktyczne; układanki, plansze i zabawki edukacyjne; filmy 

dydaktyczne DVD, książki, nagrody w konkursach 

Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

1.  
   Drzewko smutku i 

radości 
komplet 1 

  Zestaw dwóch drzewek –„smutku” i „radości”, do których 

dołączono listki z napisami cech oraz uczuć smutnych  i radosnych.  

W zestawie: 36 listków wykonanych ze sklejki (10 x 15 cm) w 

kolorze zielonym, 34 drewnianych kołeczków w kolorze zielonym 

oraz instrukcja gry. Drzewka wykonane są ze sklejki brązowej, 

zawierają antypoślizgową podstawę. Rozmiar drzewka: 120 x 75 cm 

2.  
Pacynki z dwiema 

twarzami plus płyta 
zestaw 1 

  W zestawie: 6 pacynek (4 z nich są dwustronne, o dwóch różnych 

twarzach) oraz płyta MP3 (polska wersja językowa) zawierająca 

nagrania 2 pełnych historyjek wraz z muzyką i dialogami, skrypt z 

tekstami historyjek oraz przewodnik metodyczny z zajęciami 

dotyczącymi tematu emocji. Każda z historyjek trwa około 10 min. 

3.  Teatrzyk wielofunkcyjny sztuka 1 

  Teatrzyk wykonany ze sklejki może też po odwróceniu być 

sklepikiem. Po stronie sklepiku znajduje się 6 przegródek oraz dwie 

szufladki np. na pieniążki. 

1.  Zakup nagród zestaw 1 

  W skład zestawu wchodzi: 

1.   Memory - zwierzęta w zoo   -    Gra edukacyjna. 40 par różnych 

znaków (80 kartoników 5,5 x 5,5 cm) , sztuk  2                                                                   

2.  Na straganie-    Gra edukacyjna. Plansza z kolorami (15 x 15 cm), 

24 kartoniki z ilustracjami (7x7 cm), 24 karty z zagadkami, 50 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

żetonów, 2 kostki, instrukcja, sztuk 2                                                                                                     

3.  Quiz przyrodniczy-     Gra edukacyjna. 100 kart z zagadkami (6x9 

cm), plansza (24x32 cm), 4 pionki, 2 żetony, instrukcja, sztuk 2                                              

4.  Zagadkowe zoo   -      Gra edukacyjna. Plansza z kolorami (15x15 

cm), 24 kartoniki z ilustracjami (7x7cm), 24 karty z zagadkami, 50 

żetonów, 2 kostki, instrukcja, sztuk 2                                                                                                     

5.  Patyczkowe owady-    24 sztuki, 6 różnych wzorów z kolorowej 

grubej tektury, dł. 18 cm, sztuk 1                                                                                                   

6.   Płytki do wytłaczania - ślady zwierząt - Wykonane z mocnego 

tworzywa, służą do odrysowywania lub wyciskania w masie 

papierowej, ciastolinie. 16 płytek, wym. 10x13 cm, sztuk 1                                                                 

7.Papierowe liście -266 różnorodnych liści nadrukowanych 

dwustronnie na nabłyszczanym papierze, instrukcja, sztuk 1                                                  

8. Botaniczne wycinanki-96 liści, 114 kwiatów, elementy w różnych 

kształtach i kolorach wykonane z kartonu, instrukcja z pomysłami, 

sztuk 1                                                                                                       

9. Przewodnik do plecaka ,,Poznajemy ptaki drapieżne"- Bogato 

ilustrowany przewodnik do poznawania polskiej flory i fauny. Format 

11x18 cm, sztuk 2                                                                                                                       

10. Przewodnik do plecaka ,,Poznajemy rośliny i zwierzęta lasów" 

Bogato ilustrowany przewodnik do poznawania polskiej flory i fauny. 

Format 11x18 cm, sztuk 3                                                                                                       

11. Przewodnik do plecaka ,,Poznajemy ślady i tropy zwierząt"- 

Bogato ilustrowany przewodnik do poznawania polskiej flory i fauny. 

Format 11x18 cm, sztuk 3                                                                                      

2.  
Teatrzyk kukiełkowy 

duży 
sztuka 1 

  Teatrzyk Czerwona Kurtynka –drewniany teatrzyk, materiałowe 

kurtyny,       z  jednej strony znajduje się półka na pacynki, z drugiej - 

listwy, w które można wsunąć tytuł przedstawienia. Wym. 142 x 86 

cm. 



Lp. 
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jednostkowa 
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3.  

 

Pacynki na palec 

 

komplet 2 

  Postacie - pacynki na palce – 1 komplet 

Wykonane z miękkiego materiału pacynki są bardzo miłe w dotyku, a 

ich wielkość dopasowana do palców dziecka ułatwia manipulację 

nimi podczas zabawy. Pacynki przedstawiają postacie znane dzieciom          

z różnych bajek i opowieści, 25 postaci Wys.: 9 -13cm 

Zwierzątka – pacynki na palec- 1 komplet                                 

Wykonane z miękkiego materiału pacynki są bardzo miłe w dotyku, a 

ich wielkość - dopasowana do dziecięcych palców ułatwia 

manipulację podczas zabawy. Pacynki przedstawiają zwierzątka  

znane dzieciom z różnych bajek i opowieści.  

W zestawie 26 zwierzątek (wys. 12 cm).    

4.  
Pacynki na rękę 

 
komplet 1 

  Pacynka materiałowa na rękę- 10 postaci: czarnoksiężnik, klaun, 

babcia, baba jaga, strach na wróble, złodziej, policjant, król, myśliwy, 

księżniczka. Wys.: 27-30cm. 

5.  

 

Nagrody w konkursach 

 

zestaw 1 

  W skład zestawu wchodzi: 

1.Gry i zabawy językowe -Język angielski’, Autor: Agata Gradzińska 

i Ewa Proc-Homziuk, Wydawca: ENSET, rok wydania: 2009, ilość 

stron: 128, oprawa miękka, format: 21*23-        5 sztuk 

2.Gramatyka angielska dla początkujących’ -5 sztuk 

4.Słowniki polsko- angielski angielsko polskie -10 sztuk 

6.  

Słowniki polsko- 

angielskie angielsko- 

polskie 

sztuka 4 

  
Longan Elementary Dictionary, opracowanie zbiorowe, oprawa 

miękka, Wydawnictwo: Longan, 

7.  

Słowniki polsko- 

angielskie angielsko- 

polskie 

sztuka 1 

  Longan Children’s Picture Dictionary + CD ROM, Autor: Carolyn 

Graham Wydawnictwo: Longman, poziom początkujący- 

podstawowy (A1) Rok wydania: 2002 

8.  Plansze językowe - komplet 1   Komplet 7 plansz tematycznych: Familie im Garten, Mein Haus, 
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j.niemiecki Sport, Meine Stadt, Gegensätze, Berufe, Was machen Sie?, 100x70 

cm 

9.  

Słownik polsko-

niemiecki, niemiecko-

polski 

sztuka 8 

  

Wydawnictwo „ Langenscheid” r.wydania 2012, 140x210mm 

10.  
Przewodniki po krajach 

niemieckojęzycznych:  
sztuka 3 

  Wydawnictwo „Hachette Livre Wiedza i Życie”, r.wydania 2010, 

130x220mm, Niemcy,Austria,Szwajcaria, sztuk 3, 

11.  
Książki tematyczne do 

nauki języka 

niemieckiego            

sztuka 3 

   45 Stunden Deutschland  Alltag in Deutschland           Rund 

um das Schuljahr Wyd. Lektorklett, 2008 Zbiór materiałów z 

zakresu polityki, historii i kultury Niemiec, 210x295mm 

Wyd. Lektorklett, 2006, Plisch de Vega, Schurig, 210x295mm 

Wyd. Lektorklett, 2006, Książek-Kempa, Wieszczeczyńska 

12.  
Organizacja konkursu  

 
zestaw 

1      

 

  W skład zestawu wchodzi: 

 Erfindungen der Dach-Länder, wyd.PWN, 2010, 

205X290mm,sztuk 4,  

 Feste und Bräuche der Dach-Länder, Wyd.PWN, 2012, 

A4,sztuk 4, 

 Segen und Legenden der Dach-Länder, Wyd.PWN, 

2009,A4,sztuk 4, 

 Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski, Wyd.PWN, 

2009,A4,sztuk 4, 

 Przewodnik kieszonkowy Berlitz – Niemcy, Kieszonkowy 

100x145mm, K.Bernstein, sztuk 4 

13.  
Płyty z piosenkami w 

języku niemieckim  

 

komplet  1 

  Sing mit uns!,Uczę się niemieckiego śpiewająco! 

Niemieckie piosenki dla dzieci 

Ein, zwei, drei.. 

Seria:Rozśpiewany szkolny rok! Płyta CD 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

Książka + płyta CD, wyd. Nowela, 2005 

Książka + płyta CD, wyd. Lektorklett, PONS 

Piosenki +płyta CD klasa III, Storczewska Barbara 

14.  

Pomoce naukowe - płyty 

CD – m.in.:Just Listen 1! 

Rozumienie ze słuchu, 

Tree or Three?, Customs 

& Lifestyle in the 

English – speaking 

World poziom, itp. 

zestaw 1 

  Zestaw składa się z trzech  książek z płytami CD. 

1.Just Listen 1! (język publikacji: angielski /nośnik: CD-ROM 

/format: Program na PC  

2.Tree or Three? - poziom: Elementary /komponent: Książka ucznia + 

Audio CD /autor: Ann Baker /język publikacji: angielski /wydanie: 

drugie  

rok wydania: 2006 /wydawca: Cambridge University Press                              

3.Customs & Lifestyle in the English-speaking World poziom wg 

CEF: B1-B2 - poziom wg CEF: B1-B2 /autor: Cheryl Pelteret /język 

publikacji: angielski /rok wydania: 2007 /wydawca: Scholastic 

Lub inne zawierające taka sama zawartość 

15.  

Nagrody konkursie 

międzyszkolnym 

(słowniki, książki itp . – 

1 zestaw na rok) 

 

szt. 

 
2 

  Jedna sztuka składa się z siedmiu książek: 

1.Longman. Słownik podręczny angielsko-polski polsko-

angielski(redaktor: Jacek Fisiak i inni /język publikacji: angielski 

/komponent: Słownik /oprawa: flexi /wydawca: Pearson) 

2.Angielski. Czasy gramatyczne w testach(poziom wg CEF: B1-B2 

/miejsce wydania: Warszawa /rok wydania: 2011 /wydawca: Edgard) 

3.Stories from Shakespeare(język publikacji: angielski /poziom: Pre-

intermediate /komponent: Audio CD Pack /liczba słów: 1200 /autor: 

Shakespeare, William seria: Penguin Readers /wydawca: Penguin 

Books) 

4.Collins Popular English Dictionary(rok wydania: 2009 /oprawa: 

miękka /wydawca: Harper Collins) 

5.Czytamy w oryginale wielkie powieści 2(język publikacji: 

angielsko-polski /poziom: średnio zaawansowany wydawca: Global 

Metro) 

http://ksiegarnia.eomnibus.pl/index.php/product/29064/readersy/j.-angielski/Stories_from_Shakespeare.html


Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 
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6.Słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... 

(redaktor: Ewa Puńko & Ewa Maria Rostek /język publikacji: 

angielski  

komponent: Słownik /wydanie: drugie /rok wydania: 2008  

miejsce wydania: Poznań /oprawa: miękka /wydawca: Wagros)                      

7.Angielski bez trudu. English Grammar(autor: Alison Wood /język 

publikacji: angielski /rok wydania: 2011 wydawca: Siedmioróg) 

Lub inne zawierające taką samą zawartość 

8. Zrozumieć siebie i innych” Podręcznik „Żyć w zgodzie- zabawy 

zapobiegające agresji”- 1 sztuka 
 Żyć w zgodzie- zabawy zapobiegające agresji  Autor : Joanna 

Domagała, Wiesława Kuban, Maria Nowicka.  Poradnik dla 

nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli., zajęcia profilaktyczno 

-wychowawcze przeciwdziałające agresji. Książka zawiera program, 

plan pracy, przykłady zabaw z dziećmi oraz scenariusze spotkań z 

rodzicami. 

9. Gra –dobre zachowania”-1 sztuka                                                              

Gra skojarzeniowa przeznaczona do nauki odpowiedniej postawy i 

zachowania w stosunku do kolegów z klasy. Gra posiada system 

samosprawdzający na odwrocie. W zestawie: 34 karty (9 x 9 cm) oraz 

przewodnik metodyczny 

16.  

Klocki lego Duplo 

posłużą jako element gier 

planszowych 

Szt. 3 

  Sztuka pierwsza - LEGO DUPLO Mój pierwszy SUPERMARKET 

(Producent: Lego; Zestaw zawiera 2 figurki LEGO DUPLO, kosz na 

zakupy, znaki i kasę, klocki z produktami: banany, chleb, ciasta, 

mydło, kawę i truskawki.  Ilość elementów: 38. Wymiary 

opakowania: 35,4 x 19,1 x 9,1 cm 

Sztuka druga - KLOCKI LEGO CITY WARZYWNIAK - Zawartość 

pudełka: 24 elementy, w tym: 2 Figurki, stragan, samochód pickup, 

kotek, warzywa. Wymiary opakowania: 35,4x19,1x9,1 cm 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

Sztuka trzecia - PLAC ZŁOMKA KLOCKI LEGO DUPLO CARS - 

Ilość elementów: 16. W zestawie: Złomek, Szeryf, elementy placu 

Złomka. Wymiary opakowania: 354 x 191 x 70 mm. 

17.  

Książka: ABC 

Gimnazjalne 

wydawnictwa WSiP – 

pomoce dydaktyczne 

szt. 

5 

 

 

  Książka: ABC Gimnazjalne Egzamin gimnazjalny z języka 

niemieckiego Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa formuła 

egzaminu, wydawnictwo WSiP 

Lub inne zawierające taką samą zawartość 

18.  

Repetytorium 

gramatyczne – pomoce 

dydaktyczne 

szt. 

5 

 

 

  Przez jedną sztukę rozumie się: Grammatik für dich. Gramatyka 

języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Rom oraz Język 

niemiecki. Repetytorium gimnazjalne. Więcej niż powtórka. + CD, 

wyd. LektorKlett 

Lub inne zawierające taką samą zawartość 

19.  
Nagrody w konkursie  

(słowniki, książki itp.) 
zestaw 1 

  1. Langenscheidt - Duży słownik multimedialny polsko – niemiecki, 

niemiecko – polski, 60000 haseł z płytą CD -  szt. 2 

2. Gramatyka niemiecka dla gimnazjum - 500 Gramm Grammatik, 

Magdalena Ptak, wyd. PWN – szt. 4 

Lub inne zawierające taką samą zawartość 

20.  

Nagrody w konkursach o 

samorządzie 

terytorialnym (książki 

itp.) 

zestaw 2 

  Zestaw: 

- 3albumy prezentujące zabytki Polski, twarda oprawa, format A4, 

papier kredowy 

- 7 zestawów składających się z:  długopisu (wkład typu ZENITH 

kolor niebieski) i ołówka (grafit 0,5 mm) o wymiennych wkładach, 

korpusach z  elementów piśmienniczych: metal – aluminium; całość 

w etui: korpus metalowy z transparentnym okienkiem; opakowanie: 

czarny kartonik transportowy. 

21.  
Pomoce naukowe – 

zestaw rozumie się 
zestaw 5 

  Zestaw składa się z czterech książek: 

1.United Kingdom at a Glance( język publikacji: angielski /autor: 
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wydawnictwa m.in. 

United Kingdom at a 

Glance, Britain Explored, 

Actice Grammar and 

Answers, English 

Conversation itp. 

Roman Ociepa /rok wydania: 2009 Warszawa /oprawa: miękka 

/wydawca: Park) 

 2.Britain Explored (Autor: Paul Harvey, Rhodri Jones/ Poziom: 

średnio zaawansowany/ Wydawnictwo: Longman/rok wydania:2002/ 

liczba stron 176),  

3.Active Grammar and Answers level 1(Davis Fiona Rimmer Wayne 

/Wydawnictwo: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS /Objetosc: 200 

stron/Oprawa: Miękka/Rok wydania: 2011/Waga: 0.59 kg/Format: 

22.00x27.50 cm) 

4.English Conversation Collins Easy Learning. Book 1.(poziom: 

Beginner /język publikacji: angielski /rok wydania: 2011 wydawca: 

Harper Collins); 

Lub inne zawierające taka sama zawartość 

22 
Film,,Kinezjologia 

edukacyjna 
sztuka 1 

  Film instruktażowo- dydaktyczny, DVD, Prezentacja ćwiczeń wg 

programu, ,Brain Gym dr P. Dennisona, afirmacje i ruchy 

integracyjne oraz prezentacje zajęć terapeutycznych i edukacyjnych 

Czas 90 min 

23 Płyty CD z muzyką sztuka 3 

  1. ,,Club Hits” 2011, firma fonograficzna Zyx, 2011r. W 

opakowaniu 2 CD 

2. ,,Soul  Aerobic X-Tremely Fun, sierpień 2011r. CD 1 sztuka , 

firma fonograficzna Zyx 

3. ,,Złota kolekcja-Marek i Vacek” data wydania 19.10.2002 r. 

dystrybutor emi music poland 

24 Nagrody w konkursie  zestaw 2 

  Przez zestaw rozumie się:  

1. Śpiewnik harcerski „Ognik” w miękkiej oprawie 

(najpopularniejszy śpiewnik wśród harcerzy i harcerek, piosenki 

zebrane z niegdyś wydawanego śpiewnika "Trzy Pióra", śpiewnik 

zawiera chwyty gitarowe, liczba piosenek- 445) – 3 sztuki. 

http://www.dobre-ksiazki.com.pl/davis-fiona-au109500.html
http://www.dobre-ksiazki.com.pl/-rimmer-wayne-au109501.html
http://www.dobre-ksiazki.com.pl/cambridge-university-press-pub7114.html
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25 

Przyrząd do demonstracji 

powstawania brył 

obrotowych 

sztuka 1 

  
Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek (16 sztuk) oraz z 

zasilaczem 

26 Układanka Schubitrix sztuka 2 

  Układanka Schubitrix- miary powierzchni- 2 układanki po 24 

karty każda. Łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6 cm 

wykonanych z trwałego kartonu, pudełko z wkładką do 

sortowania 

Układanka Schubitrix- miary objętości-2 układanki po 24 karty 

każda. Łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6 cm 

wykonanych z trwałego kartonu, pudełko z wkładką do 

sortowania 

27 
Zakup pomocy 

edukacyjnych 
zestaw 1 

  W skład zestawu wchodzi: 

 1x Angielski Fiszki 500 najważniejszych słów i zdań dla 

początkujących, wyd. EDGAR, oprawa kartonowa. 

 1x Idiomy polsko- angielskie’ Autor: Danuta Wolfram- 

Romanowska, Przemysław Kaszubski, oprawa miękka, str.207, 

Wyd: PWN. 

 1x‘Vocabulary Puzzle Book’ Autor: Paulina Liszka, Wyd. WIR, 

50 kartek (A4) 

 1x„Gramatyka i słownictwo angielskie w ćwiczeniach’ Autor: 

Maciej Matasek, Wyd. Handybooks 

 1x‘Język angielski- słownictwo’ Tematyczny zbiór ćwiczeń 2, 

Autor Maciej Matasek, Wyd; Handybooks, str.290. 

 1x‘Angielskie czasy i struktury gramatyczne- na chłopski rozum’, 

Auror: Marek Kędzierski, Wyd: Handybooks, format B5,stron 

160 

 1x’Wielka gramatyka języka angielskiego’ Wyd;Edward. 

 1x „Angielski. Repetytorium leksykalno- tematyczne’ Książka+ 

CD, Wyd: Edward. 
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 1x‘Jak mówimy…? Gramatyka angielska łatwa i przyjemna’ 

Autor: Izabela Rodzik-Sambierska, Wyd: Poltext 

 1x’Gramatyka angielska z ćwiczeniami. Dla początkujących i 

średnio zaawansowanych, Autor: Dawid Boston, Mats Oscarson, 

Wyd; PONS 

 1x’Interaktywna gramatyka dla początkujących’ Angielski , wyd. 

PONS 

 1x’Grammar in Practice Level 1 Beginner, Autor: Roger Gower, 

Wyd: Cambridge University Press. 

 1xRepetytorium tematyczno- leksykalne z ćwiczeniami + CD, 

Autor: Małgorzata Cieślak, Wyd: WAGROS. 

 6x plansze tematyczne obrazkowe ze słownictwa języka 

angielskiego( dom, owoce, warzywa, ubrania, itp.) 

 1x mapa The United Kingdom 

 1x mapa Stanów Zjednoczonych 

 9 x plansze gramatyczne ( czasy, strona bierna, mowa zależna, 

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki) 

 

28 
Słowniki języka 

angielskiego 
sztuka 10 

  Słownik polsko-angielski angielsko-polski + CD ROM, Autor: 

Janet Philips, oprawa miękka, rok wydania: 2008, ilość stron: 

1092, format: 146*210, wydawnictwo: Oxford 

29 Nagrody w konkursach  sztuka 10 
   Albumy/ przewodniki w języku angielskim, oprawa twarda. 

 

30 

Zakup pomocy 

edukacyjnych ( Zestawy 

książek, mapy, tablice 

językowe, programy 

komputerowe itp.) 

zestaw 1 

  Zestaw  pomocy zawiera: 

1.Plansze językowe 

Zestaw 19 plansz leksykalnych i gramatycznych- gotowych do 

zawieszenia, format 100 x 70,  firma Merikon.. Tytuły plansz:  

1. Obst und Gemüse   2. Tiere 3. Das deutsche Alphabet  



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

4.Transportmittel 5. Familien in Garten  

6. Mein Haus 7. Sport 8. Gegensätze  9. Meine Stadt  10. 

Unregelmäßige Verben: backen -  lügen     11. Unregelmäßige 

Verben: messen – Zwinger  12. Was machen sie ? 13. Zahlen , 

wie spät ist es? 14. Berufe    15. Das Adjektiv  16. Das Verb  

17. Die Präposition  18. Tempora I  

19. Tempora II 

2.Die Zeit 

Mapa dwustronna, format 160 x 120 , firma Merikon. 

 

3. Książki:  

LEKTORKLETT PONS 

Repetytorium gimnazjalne- 

Język niemiecki: Komunikacja ,słownictwo , gramatyka 

 

,,Wynalazki z krajów niemiecko-języcznych „ 

Halina Wachowska 

Erfindungen aus den DACH-Ländern. 

 

,,Podania i legendy krajów niemieckojęzycznych „ 

Halina Wachowska 

Sagen und Legenden der DACHL - Länder. 

 

 ,,Święta i zwyczaje w krajach niemieckojęzycznych „ 

Halina Wachowska 

Feste Und Bräuche der DACH –Länder. 

 

Deutschland in Allen Facetten. Geographie, Geschichte und 

Kultur in Deutschland Ilona Krempa , Adam Białecki 
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Österreich , die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg in allen 

Facetten.  Geographie, Geschichte und Kultur der 

deutschsprachigen Länder, Kinga Pietraszek 

Task Magic 3- oprogramowanie do wykorzystania na tablicy 

interaktywnej ,typ licencji- komercyyjna, nośnik CD, 

31 
Zorganizowanie  

konkursu    
zestaw 1 

   LEKTORKLETTPONS 

Wielki słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski-1 sztuka 

PONS 

Duży słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki -  2 tomy, 1 

sztuka 

 PONS 

Duży słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki + CD ROM-1 

szt. 

Ilona Kremp , Adam Białecki 

Deutschland in allen Facetten Geographie, Geschichte Und Kultur 

in Deutschland –1 sztuka 

 Österreich , die Schweiz, Liechtenstein Und Luxemburg in allen 

Facetten. Geographie, Geschichte und Kultur der 

deutschsprachigen Länder- 1 sztuka 

 Dyplomy szkolne  językowe – język niemiecki , gimnazjum , 

format A 4.-20 sztuk 

32 

Pakiet edukacyjny 

Przemoc wśród dzieci i 

młodzieży 

sztuka 1 

  Pakiet edukacyjny zawiera: 

 32 kart B3,  12 plansze edukacyjne z zawieszką.  Każda 

plansza zawiera treści edukacyjne.  Tyły plansz zaopatrzone w 

magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,  

poradnik metodyczny. 

33 
Pomoce naukowe – 

książki 
zestaw 1 

    „Ptaki Polski” tom 1 i 2 autor:  A. Kruszewicz , w etui, szt. 1 

  „Ptaki – przewodnik” autor:K. Richarz, A.Puchta, oprawa 
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(Kruszewicz”Ptaki 

Polski, tom 1,2, Richarz, 

Puchata „Ptaki – 

przewodnik”, 

E.Bezzel”Ptaki – 

leksykon”itp.)  

miękka, szt. 1 

 „Ptaki – leksykon” autor: E. Bezzel, szt. 2 

 „Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski” – autor: M. 

Radziszewski, M. Matysiak, szt. 1 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry dydaktyczne 

(Abecadło – tabliczka 

mnożenia, Cambio – 

kolorowa tabliczka 

dzielenia, Domino – 

mnożenie do 100, 

Ułamki? To proste, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abacao – tabliczka mnożenia - Liczydło kulkowe, zawiera 

działania na mnożenie liczb w zakresie 100. Trwała tabliczka 

wykonana z mocnego tworzywa. Wszystkie kwadraty liczb 

otoczone są kółkiem, szt. 3 

 Cambio – kolorowa tabliczka dzielenia - Zawartość: 5 

dwustronnych plansz z działaniami (22 x 27 cm) – 200 

kartoników z wynikami (4,5 x 4,5 cm) - plansze i kartoniki 

wykonane są z grubego kartonu - pudełko z przegródkami, 

instrukcja, szt. 3 

 Domino – mnożenie do 100 - Zawartość: 4 komplety domina,  

każdy komplet zawiera 24 kostki domina (8 x 4 cm), 

wykonane z grubego tworzywa (0,3 cm), 

w pudełkach, szt. 2 

 

 Ułamki – To proste! -  Zawartość: 65 części ułamkowych koła 

z pianki (1xcałość, 6x1/2, 9x1/3, 8x1/4, 5x1/5, 8x1/8, 10x1,10, 

12x1/12), 

50 kolorowych kart zadaniowych (poprawna odpowiedź na 

odwrocie), podstawa do ćwiczeń z tworzywa (z szufladą na 

koła i karty), instrukcja, szt. 3 

 

 Puzzle matematyczne – dodawanie i odejmowanie do100, w 

zestawie znajdują się trzy różne układanki, a każda obejmuje 
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planszę z odpowiedziami oraz elementy puzzli z zadaniem., 

szt. 4 

 Układanka Schubitrix – dodawanie i odejmowanie do 100 – 

zestaw zawiera 2 układanki o zróżnicowanym stopniu 

trudności: 

dodawanie i odejmowanie do 100 bez przekroczenia progu 

dziesiątki, dodawanie i odejmowanie do 100 z przekroczeniem 

progu dziesiątki, szt. 5 

 

 Układanka Schubitrix – mnożenie i dzielenie do 100 – zestaw 

zawiera 2 układanki o zróżnicowanym stopniu trudności: 

mnożenie i dzielenie do 100 bez przekroczenia progu 

dziesiątki, mnożenie i dzielenie do 100 z przekroczeniem 

progu dziesiątki, szt. 4 

 

 Wielkie zakupy – gra - Zawartość: plansza 32 x 32 cm, 

108 kartoników z obrazkami produktów, banknoty złotowe, 25 

kart niespodzianek z poleceniami, 2 kostki, 4 pionki, 4 

koszyczki na zakupy, instrukcja, szt. 2 

35. 

Pomoce dydaktyczne 

(kalkulator, Matematyka 

na wesoło, Bryły 

ułamkowe, magnetyczne, 

Ułamkowe koła 10 cm, 

Koło do odmierzania 

odległości z licznikiem, 

itp.) 

 

zestaw 1 

   Kalkulator – zawiera podstawowe funkcje arytmetyczne ( w 

tym procenty i pierwiastki), a także przyciski pamięci, solidna 

obudowa, zasilany na baterię słoneczną oraz baterię 1AA, 

wymiary 11x15,5 cm, szt. 20 

 

 „Matematyka na wesoło”- Zbiór łatwych do przeprowadzenia 

ćwiczeń, które za pośrednictwem sztuki wprowadzają 

podstawowe zagadnienia matematyczne. Zawartość 240 stron, 

szt. 2 

 Bryły ułamkowe magnetyczne - Zestaw przedstawia całość 
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oraz ułamki 1/2, 1/3 i 1/4 w magnetycznych formie kul i 

sześcianów o dużych wymiarach, szt. 2 

 Ułamkowe koła 10cm – uczniowskie Ekonomiczny zestaw kół 

reprezentujących części ułamkowe: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 

1/8, 1/10 i 1/12. Elementy wykonane są z tworzywa o grubości 

3 mm, posiadają wytłoczony zapis w ułamku zwykłym. 

Zawartość: 9 kół (łącznie 51 elementów), średnica 10 cm, w 

pudełku, szt. 5 

 

 Koło do odmierzania odległości z licznikiem. Przyrząd do 

odmierzania długich odległości. Koło zaopatrzone w gumową 

oponę, która gwarantuje dokładność pomiaru. Uchwyt koła 

jest regulowany i można go dopasować do wzrostu ucznia, szt. 

2 

 Miara zwijana 10m. Miara z dwustronną podziałką: 

centymetry i metry z jednej strony, a cale i stopy z drugiej, szt. 

5 

 Waga szalkowa ze zbiornikami 1,0 litrowymi, waga o 

wymiarach 62 x 21,5 x 35,5 cm, dwa zbiorniczki o pojemności 

1 litra, 

5 odważników sześciokątnych 5-gramowych, 

5 odważników sześciokątnych 10-gramowych, szt. 5 

 

 Domino zegarowe po południu  - 3 rodzaje domina po 16 

kartoników każdy, wymiar kartonika 7,2 x 3,1 cm, szt. 1 

 

 Domino zegarowe przed południem  - 3 rodzaje domina po 16 

kartoników każdy, wymiar kartonika 7,2 x 3,1 cm, szt. 2 

 

 Duża klepsydra 1 minuta. Wysokość 24 cm - średnica 
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podstawy 11 cm, szt.2 

 Odczytujemy czas – modularne karty spiralne – 6 modułów o 

różnej wielkości, po złożeniu wszystkich: szer.56 cm, wys. 

15,2 cm, zawiera instrukcję, szt. 1 

 Zegar – mata aktywności z kostkami i kartami, mata winylowa 

o boku 137 cm, 2 dmuchane kostki o boku 12,7 cm 

(godzinowa i minutowa), 20 poleceń, instrukcja, szt. 2 

 

 Modułowa stacja pogody – zawiera: termometr, anemometr, 

deszczomierz, przyrządy w obudowie z tworzywa (8 x 8 x 8 

cm), szt.1 

 Klocki drewniane dziesiętne – zestaw startowy. 131 

elementów drewnianych: 1 tysiąc (10 x 10 x 10 cm) - 10 setek 

(10 x 10 x 1 cm) - 20 dziesiątek (10 x 1 x 1 cm) - 100 jedności 

(1 x 1 x 1 cm), szt. 2 

 Kolorowe karty liczbowe do systemu dziesiętnego, składana 

podstawa z tworzywa (szer. 24 cm, wys. 10 cm) - 40 

plastikowych kart liczbowych 0-9 w czterech kolorach (wym. 

8 x 5 cm), szt.2 

 Stoper bardzo łatwy w obsłudze, posiadający dodatkową 

funkcję głosowego oznaczania upływu kolejnych 60 sekund. 

Stoper z możliwością ustawieniu na stoliku ( podstawka 

załączona)  oraz zawieszenia na szyi (bezpieczny sznurek), 

szt. 2 

 Oś liczbowa 0-20 samoprzylepna - samoprzylepna oś liczbowa 

papierowa, wymiar 6 x 44 cm, szt. 1 

 

36. 
Planer magnetyczny 

 

Szt. 

 
2 

   Planer magnetyczny tygodniowy: posiada powierzchnię 

magnetyczną wykonaną z blachy lakierowanej, po której 
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możliwe jest pisanie markerami na bazie alkoholu oraz 

przyczepianie informacji za pomocą magnesów. Dodatkowo 

na powierzchni tej znajduje się stały nadruk terminarza 

tygodniowego, który ułatwia planowanie zadań 

indywidualnych, jak i zespołowych w określonych odstępach 

czasowych. Dolna część wykonana z korka, do której można 

przyczepiać informacje za pomocą pinezek. Model jest 

oprawiony w bardzo elegancką ramę z profilu aluminiowego 

C-line w kolorze srebrnym, wykończoną ozdobnymi, 

plastikowymi narożnikami, natomiast tył tablicy wzmocniony 

został płytą pilśniową o grubości 9 mm. Dane techniczne: 

 Rozmiar powierzchni użytkowej: 60x50 cm. 

 Waga: 5 kg. 

 Płyta pilśniowa: 9 mm. 

 Typ: tablica suchościeralna-magnetyczna i korkowa. 

            Kolor: srebrnym anodowanym. 

            W komplecie: elementy mocujące, 1 czarny marker i 3 

            magnesy czerwone o średnicy 16 mm, szt. 1 

 

 Planer magnetyczny miesięczny: posiada powierzchnię 

magnetyczną wykonaną z blachy lakierowanej, po której 

możliwe jest pisanie markerami na bazie alkoholu oraz 

przyczepianie informacji za pomocą magnesów. Dodatkowo 

na powierzchni tej znajduje się stały nadruk terminarza 

tygodniowego, który ułatwia planowanie zadań 

indywidualnych, jak i zespołowych w określonych odstępach 

czasowych. Dolna część wykonana z korka, do której można 

przyczepiać informacje za pomocą pinezek. Model jest 

oprawiony w bardzo elegancką ramę z profilu aluminiowego 

C-line w kolorze srebrnym, wykończoną ozdobnymi, 
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plastikowymi narożnikami, natomiast tył tablicy wzmocniony 

został płytą pilśniową o grubości 9 mm. Dane techniczne: 

 Rozmiar powierzchni użytkowej: 60x50 cm. 

 Waga: 5 kg. 

 Płyta pilśniowa: 9 mm. 

 Typ: tablica suchościeralna-magnetyczna i korkowa. 

            Kolor: srebrnym anodowanym. 

            W komplecie: elementy mocujące, 1 czarny marker i 3 

            magnesy czerwone o średnicy 16 mm, szt. 1 

 

37 

Gry edukacyjne (Domino 

schubitrix, edukacyjna 

ruletka, Kości godzin i 

minut, Pentomino, 

Frango – gra ułamkowa, 

itp.) 

zestaw 1 

   Domino schubitrix – miary wagowe - 2 układanki po 24 karty 

każda, łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6cm, szt. 1 

 Domino schubitrix – miary długości - 2 układanki po 24 karty 

każda, łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6cm, szt.1 

 Domino schubitrix – miary powierzchni - 2 układanki po 24 

karty każda, łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6cm, 

szt.1 

 Domino schubitrix – miary czasu - 2 układanki po 24 karty 

każda, łącznie 48 trójkątnych elementów o boku 6cm, szt.1 

 Domino schubitrix – mnożenie i dzielenie do 100 - 2 

układanki po 24 karty każda, łącznie 48 trójkątnych 

elementów o boku 6cm, szt.1 

 Edukacyjna ruletka – która jest godzina? - Duża ruletka z 

mocnego tworzywa (wymiary 20x20), 1 karta do ruletki, 4 

plansze do gry, 48 kartoników, szt.1 

 Kości godzin i minut - 1 gra zawiera1 kostkę godzinową 

(czerwoną), 1 kostkę minutową (niebieską), 1 kostkę 

sekundową (niebieską). Kości wykonane z tworzywa, szt. 2 

 Frango – gra ułamkowa. W skład gry wchodzą: 85 kostek 
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domina z mocnego tworzywa, 6 dwustronnych plansz, ruletka, 

szt. 1 

 Pentomino - zestaw grupowy - 6 kompletów po 12 elementów 

z tworzywa każdy, szt. 2 

 Karty aktywności do pantomina –  zestaw 16 dwustronnych 

kart (21x28 cm), szt. 1 

38 

Nagrody dla uczestników 

konkursów (4 

międzyszkolne konkursy, 

pozwolą na 

zmotywowanie do nauki 

i zwiększenie 

zainteresowania uczniów 

matematyką) 

zestaw 4 

   Zestaw I: Kostka Rubika szt.10 , Cyrkiel Herlitz – zestaw 5-

cio częściowy, szt. 4 

 Zestaw II: Kalkulator – zawiera podstawowe funkcje 

arytmetyczne ( w tym procenty i pierwiastki), a także 

przyciski pamięci, solidna obudowa, zasilany na baterię 

słoneczną oraz baterię 1AA, wymiary 11x15,5 cm, szt. 4, 

Komplet matematyczny - w skład kompletu wchodzą: linijka, 

2 ekierki, kątomierz, cyrkiel, zapakowane w pudełku 

plastikowym, szt. 5, Zbiór zadań do klasy pierwszej 

gimnazjum,  Autorzy M. Braun, J. Lech, szt. 3 

 Zestaw III: Gra planszowa Eurobusiness, edycja polska. Gra 

zawiera:1 plansza, 5 pionków, 32 domy, 12 hotele, 2 kostki, 2 

zestawy po 16 kart „Szansa”, 28 kart „Akt własności”,  

banknoty, instrukcja, szt. 4, Pendrive 8GB USB 2.0, szt. 3 

 Zestaw IV: Długopis Parker  BP60 Jotter – czerwony w 

opakowaniu, szt. 3, długopis Parker szt. BP60 Jotter – czarny 

w opakowaniu, szt. 3, komplet 12 kolorowych długopisów 

żelowych, szt. 4 

39. 

Pomoce dydaktyczne 

(„Ortografia hip – hop”, 

„Sekund 5”, „Ciche 

czytanie ze 

zrozumieniem dla  klasy 

zestaw 1 

    Ortografia hip – hop.Język polski – ortografia. Nauka mimo 

woli. -  w skład zestawu wchodzi płyta CD z hip-hopową 

wersją ortografii, unikalna książka – terminarz z naklejkami, 

gra ortograficzna, karty do ćwiczenia „Sekund 5” oraz 

naklejki, szt. 2 
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2sp”, „Z księgi 100 i 1 

nocy”, itp.) 

 Sekund 5 - język polski. Trudności ortograficzne cz.1 - 

Komplet 100 kart do nauki ortografii, szt.2 

 Sekund 5 - język polski. Trudności ortograficzne cz.2 - 

Komplet 100 kart do nauki ortografii, szt.2 

 Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. 2 szkoły podstawowej 

- Zbiór ćwiczeń w formie 52 kart, format: A4, szt. 2 

 Z księgi 1000 i 1 nocy – autor. A. Sperling, wymiary 260x140, 

il. stron:24,  szt. 2 

 Wyliczanki – rymowanki - zbiór rymowanych wierszyków, 

format: 16,8 x 23,5 ,32 str., szt.2 

 Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia – 

autor B. Dyl, oprawa miękka, szt. 2 

 Symultaniczne ćwiczenia ortograficzne- autor J. Cieszyńska, 

M. Korendo, oprawa miękka, szt. 4 

 Ortografia dla najmłodszych – zestaw kart pracy, format A 4, 

53 str., szt. 2 

 Ortografia zmiękczania – autor A. Sowińska, oprawa 

miękka,32 str., szt. 2 

 311 szlaczków i zygzaczków – autor R. A. Hływa, format A 4, 

108 str., szt. 2 

 Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację 

wzrokowo – ruchową – autor H. Tymichova, format: B5, 68 

str., szt.2 

 Bajki - Grajki zestaw 1-  zestaw 10 bajek na płytach CD 

zawierający następujące bajki: 1.„Czerwony 

Kapturek”2.„Przygody Piotrusia Pana” 3. „Calineczka” 4. 

„Stoliczku, nakryj się!” 5. „Król Ból” 6. „Alicja w krainie 

czarów” 7. „Plastusiowy pamiętnik” 8. „Tomcio Paluch” 9. „O 

Tadku Niejadku, babci i niejadku” 10. „O dwóch takich, co 

ukradli księżyc”, szt.2 
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 Bajki - Grajki zestaw 3-  zestaw 10 bajek na płytach CD 

zawierający następujące bajki:  1. „Poszukiwacze złota” 2. 

„Doktor Nieboli” 3. „Dziadek do orzechów” 4. „Wyprawa na 

szklaną górę” 5. „Miki Mol i zaczarowany kuferek czasu” 6. 

„Baśń o złotym ptaku” 7. Bajka o lwiej grzywie” 8. „Noc u 

Wedla” 9. „O królu Bocianie” Bocian Król 10. „Drzewko 

Aby-Baby”, szt. 2 

 Historyjki piosenkowo-obrazkowe - Publikacja składa się z 21 

historyjek obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do 

których dodane są ilustracje, format: A4, 21 kolorowych kart, 

8 str. (zeszyt) , plastikowe kieszonki, teczka , 1 płyta CD, szt. 

2 

 7 Walizek- inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii – 

autor D. Gmosińska, V. Woźniak, format A 4, książka + 2 

teczki, szt. 2 

 Dyktanda w klasach 1-3 – format B 5, ilustracje czarno – 

białe, 48 str., szt. 2 

 Językowe łamigłówki – autor E. Śnieżkowska – Bielak, format 

A4, 70 str, oprawa miękka, szt. 2 

 Małymi kroczkami - Piszę trudne słówka - 48 kart pracy do 

kopiowania, szt. 2 

 Obrazki ortograficzne - pisownia ó, ch, h - Zawartość: 60 

kartoników "ortograficznych" tworzących 30 par (5 x 5 cm) - 

4 karty "sytuacja" (10 x 15 cm) - 32 kartroniki "obrazek" (5 x 

5 cm, szt. 2 

 Odlotowa ortografia. Obrazkowy słownik ortograficzny – 

wyd. Harmonia, format A4, 72 str., szt. 2 

 Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii – program 

edukacyjny – gra PC, szt. 2 

 Ortografia dla najmłodszych – zestaw kart pracy, format A 4, 
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53 str., szt. 2 

 Ortografia trzecioklasisty - 80 str., format B5, ilustracje 

czarno- białe, szt. 20 

 Ortografia pierwszoklasisty - 48 str., format B5, ilustracje 

czarno- białe, szt. 20 

 Ortografia, co do głowy trafia – autor A. Częścik, J. Częścik, 

format A5, 208 str., szt. 2 

 Reksio i ortografia - program  gier i zabaw - program 

edukacyjny – gra PC, wyd. AIDEM MEDIA, szt. 2 

 W bajkowym świecie ortografii. Litery z ogonkami. – autor M. 

Guśpiel, szt. 2 

 Zabawy ortograficzne dla dzieci – autor G. Młynarska, szt. 20 

 Zgadywanki zima – format 168x235, 32 str., szt. 2 

 Zgadywanki wiosna – format 168x235, 32 str., szt. 2 

 Zgadywanki lato – format 168x235, 32 str., szt. 2 

 Zgadywanki jesień – format 168x235, 32 str., szt. 2 

 Gra warta świeczki. Scenariusze inscenizacji dla szkoły 

podstawowej –  autor: A. Maj, 190 stron, szt. 2 

 Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym – zestaw zawiera 

książkę 144 str. I  płytę CD , Wyd.  Impuls, szt. 2 

 Pani na opak - Książka  zawiera 15 miniatur scenicznych 

wiążących się z życiem szkoły, Wyd. Impuls, 104 str., szt. 2 

 Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną – autor J. 

Zabielska, 200 str., oprawa miękka, szt. 2 

 Co babcia i dziadek śpiewali... – autor K. Zachwatowicz-

Jasieńska, książka – śpiewnik + płyty CD: jedna z 51 

piosenkami, a druga z wersją instrumentalna-karaoke, szt. 2 

 Piosenki dla dzieci na różne okazje – zestaw  zawiera 2 płyty 

CD z piosenkami (wersje wokalno-instrumentalne i 

instrumentalne) oraz książkę, w której znajdują się teksty 

http://lubimyczytac.pl/autor/49134/grazyna-mlynarska


Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

utworów, a także zapisy nutowe i chwyty gitarowe. W 

publikacji znajdują się 34 utwory. Autorką tekstów i muzyki 

jest Jolanta Kucharczyk, szt. 2 

 Sekund 5 - język polski. Trudne pojęcia z języka polskiego,  - 

zestaw zawierający 100 kart – kartoników z trudnymi 

pojęciami, szt. 2 

 Quiz ortograficzny – zestaw zawiera 90 kart (7 x 9 cm), 36 

żetonów z literami (śr. 3,5 cm), 80 żetonów "biedronek"       

(śr. 2 cm) - czytnik z folii (4,5 x 7 cm), szt. 2 

 z Ż  Chrząszcz z Żyrzyna – autor K. Szura, 24 str., szt. 2 

 Chyża Żmija Syk-Syk – autor K. Szura, 24 str., szt. 2 

 Słowniczek ortograficzny -  książka, oprawa miękka 

usztywniona, szt. 20 

40 Teatrzyk kukiełkowy komplet 1 

   Teatrzyk wielofunkcyjny (Teatrzyk wykonany ze sklejki, 

malowany, może też po odwróceniu być sklepikiem), wymiary 

110x100 cm, z zestawem 12 kukiełek na palce , o wysokości 9 

– 11 cm, szt.1 
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Pomoce dydaktyczne 

(Nauka ortografii z 

glottodywanikiem, 

Plansze interaktywne, 

Ortograficzne 

kwiatki,”Stymulacja i 

terapia, itp.) 

zestaw 1 

   Nauka ortografii z glottodywanikiem – autor B. Rocławski, 

szt. 2 

 Plansze interaktywne. Kształcenie zintegrowane – płyty CD 

(offline), sz. 2 

 Ortograficzne kwiatki – w  pudełku znajdują się 2 plansze 

ćwiczeń, 2 komplety puzzli, szt. 2 

 Mandale kaligraficzne. Książka do kolorowania dla uczniów 

klas 0-III -  autor A. Małasiewicz, format A4, książeczka do 

kolorowania, szt. 2 

 Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III – 

autora A.Trońska – Mrowiec, I. Pojmaj, format A4,  136 str., 

szt. 2 

http://sklep.mojebambino.pl/chrzaszcz-z-zyrzyna.html
http://sklep.mojebambino.pl/chyza-zmija-syk-syk.html
http://sklep.mojebambino.pl/nauka-ortografii-z-glottodywanikiem.html


Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

 Seria "Stymulacja i terapia". Szeregi i sekwencje – zestaw 

zawiera 46 usztywnionych kart, zawiera materiał z zakresu: - 

szeregów (naśladowanie, kontynuowanie), - sekwencje 

wzrokowe (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie), - 

rysunki schematyczne - rysowanie (naśladowanie, 

kontynuowanie sekwencji) , - wzory atematyczne - sekwencje 

czasowe, - naśladowanie bezpośrednie – sekwencje ruchów - 

naśladowanie sekwencji uderzeń, - sekwencje słuchowe, 

format A4, szt. 2 

42 

Tablica moderacyjna 

korkowa – parawan (3 

skrzydła) 

Szt. 3 

   Tablica w ramie aluminiowej, popielatej ( anoda), dwustronna, 

trzyskrzydłowa, o powierzchni korkowej, mocowana na 

specjalnych nogach, nogi zakończone kółkami – 

ułatwiającymi przemieszczanie tablicy, składa się z 3 tablic 

dwustronnych  kolor: naturalny korek,  każda o wymiarach 

80x150cm, w zestawie uchwyty mocujące i kółka,  

43 

Gry dydaktyczne (Logico 

Piccolo, Co do czego 

pasuje, Domino 

ortograficzne 3D, Memo 

ortograficzne, Ortografia 

–  gra edukacyjna, itp.) 

zestaw 1 

   Logico Piccolo - Ortografia –zestaw  zawiera 8 książeczek 

tematycznych  oraz 8 plastikowych ramek z kolorowymi 

przesuwnymi guzikami, szt.2 

 Logico Piccolo – Czytanki – zestaw zawiera 5 książeczek 

tematycznych oraz 5 ramek, szt. 2 

 Co do czego pasuje? Gry i zabawy ortograficzne – autor         

M. Barańska, zawiera: 20 kolorowych kar + 12 stron (zeszyt), 

szt. 2 

 Domino ortograficzne 3D – zestaw zawiera 28 dwudzielnych 

animowanych tafelków (4 x 8 cm), szt. 2 

 Memo ortograficzne - h czy ch - Zawartość: 60 kartoników 

"ortograficznych" tworzących 30 par (5 x 5 cm) - 4 karty 

"sytuacja" (10 x 15 cm) - 32 kartroniki "obrazek" (5 x 5 cm), 

szt. 2 

http://www.eleo.edu.pl/Produkty/Logico/Piccolo_Szkola/LOGICO_Piccolo_Ortografia.html
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Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

 Memo ortograficzne -  u czy ó - Zawartość: 60 kartoników 

"ortograficznych" tworzących 30 par (5 x 5 cm) - 4 karty 

"sytuacja" (10 x 15 cm) - 32 kartroniki "obrazek" (5 x 5 cm, 

szt. 2 

 Memo ortograficzne – ż czy rz - Zawartość: 60 kartoników 

"ortograficznych" tworzących 30 par (5 x 5 cm) - 4 karty 

"sytuacja" (10 x 15 cm) - 32 kartroniki "obrazek" (5 x 5 cm, 

szt. 2 

 Ortografia –  gra edukacyjna - program multimedialny, wyd. 

AIDEM MEDIA, szt. 2 

 Piramida ortograficzna P1 – układanka,  w zestawie znajduje 

się 25 trójkątów, szt. 2 

 Piramida ortograficzna P2 – układanka,  w zestawie znajduje 

się 25 trójkątów, szt. 2 

 Łamigłówki słowne - drewniane kosteczki z literkami -145 szt. 

o wym. 1,1 x 1,1 cm , podstawa o wym. 18 x 18 cm, szt. 2 

 Lotto ortograficzne – zawiera: 6 dwustronnych plansz 16 x 16 

cm , 54 dwustronne tafelki 4,2 x 4,2 cm, 16 tafelków do gry 

"koniczynka" 4,2 x 4,2 cm, instrukcja, szt.2 

 Ortografia - gra edukacyjna - Zawartość: plakat do 

"rozgrzewki ortograficznej" (30 x 42 cm) - duża dwustronna 

plansza (50 x 70 cm) - 25 kart z pisownią "ż/ rz" - 25 kart z 

pisownią 'ę, ą, em, en, om' - wym. kart 6,5 x 9 cm - arkusze do 

ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych, szt. 2 

 Ortografia 3D - spółgłoski miękkie – komplet zawiera 48 

animowanych tafelków (4 x 4 cm) i 48 kartoników z 

prawidłową pisownią (4 x 4 cm), szt. 2 

 Ortografia 3D - wyrazy ż/rz – komplet zawiera 2 animowane 

kartoniki (4 x 4 cm) - 32 kartoniki z prawidłową pisownią (4 x 

4 cm), szt. 2 
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 Ortografia i gramatyka dla smyka – zestaw zawiera 2 

dwustronne plansze (31 x 1 cm) , 36 kartoników z 

przedmiotami (5 x 7 cm) - 4 spisy wyrazów, 48 krążków z 

literami (śr. 2,5 cm), szt. 2 

 Ortografia z wesołym abecadłem – zestaw zawiera 70 

kartoników dwustronnych 4,2 x 4,2 cm, 70 tafelków 

dwustronnych z podpisami 2,2 x 7,8 cm, szt. 2 

 

 Ortograficzna bitwa – zestaw zawiera dwustronną planszę o 

dwóch poziomach trudności (32x42 cm), 110 kart z wyrazami 

do uzupełnienia (5,5x9 cm), stojak na karty, 36 żetonów z 

literami (bok 3,2 cm), 186 żetonów w 6 kolorach, klepsydrę, 

szt. 2 

 

44 

Nagrody dla uczestników 

konkursów 

ortograficznych 

zestaw 2 

   Zestaw I zawiera: ADAMIGO Gra Quiz Zgaduj Zgadula - 

Quiz zawiera 72 zagadki pogrupowane na trzy tematy: zoo, 

owoce i warzywa oraz zawody, szt. 4, ADAMIGO Gra Quiz 

Ortografia na wesoło, zestaw zawiera: Kostka do gry, plansza 

do gry, 24 kartoniki z wierszami i zagadkami, 54 karty z 

pulapkami ortograficznymi wraz z odpowiedziami, pionki, 

szt.4 

 Zestaw II zawiera: Puzzle ortograficzne ą, om i on - Pudełko 

zawiera: 30 tabliczek, klepsydra, kostka z literami,   

instrukcja, szt.3, Puzzle ortograficzne h i ch - Pudełko 

zawiera: 30 tabliczek, klepsydra, kostka z literami,   

instrukcja, szt.3, Puzzle ortograficzne u i ó - Pudełko zawiera: 

30 tabliczek, klepsydra, kostka z literami,   instrukcja, szt.3, 

Puzzle ortograficzne rz i ż - Pudełko zawiera: 30 tabliczek, 

klepsydra, kostka z literami,   instrukcja, szt.3, Rymowanki - 
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Pudełko zawiera: 72 kartoniki z obrazkami, klepsydra, 

instrukcja, szt. 3 
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Pomoce dydaktyczne – 

książki, ebooki (Co 

babcia i dziadek 

śpiewali?Piosenki dla 

dzieci na różne okazje, 

Scenariusze inscenizacji 

dla szkoły podstawowej, 

itp.) 

zestaw 1 

   Co babcia i dziadek śpiewali... – autor K. Zachwatowicz-

Jasieńska, książka – śpiewnik + płyty CD: jedna z 51 

piosenkami, a druga z wersją instrumentalna-karaoke, szt. 1 

 Piosenki dla dzieci na różne okazje – zestaw  zawiera 2 płyty 

CD z piosenkami (wersje wokalno-instrumentalne i 

instrumentalne) oraz książkę, w której znajdują się teksty 

utworów, a także zapisy nutowe i chwyty gitarowe. W 

publikacji znajdują się 34 utwory. Autorką tekstów i muzyki 

jest Jolanta Kucharczyk, szt. 1 

 Scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej. Gra warta 

świeczki –  autor: A. Maj, 190 stron, szt. 1 

 W objęciach Melpomeny. Inscenizacje dla starszych klas 

szkoły podstawowej i gimnazjum - Autorzy: Beata Michalska, 

Anna Stańczyk książka152 str. + płyta CD, szt. 2 

 Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same - Książka 

zawiera zbiór scenariuszy przedstawień uczniowskich. W 

książce znajduje się osiem scenariuszy. Wydawnictwo Impuls, 

126 str., szt. 1 

 Pani na opak - Książka  zawiera 15 miniatur scenicznych 

wiążących się z życiem szkoły, Wyd. Impuls, 104 str., szt. 1 

 Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną – autor J. 

Zabielska, 200 str., oprawa miękka, szt. 1 

 Ten obcy – ebook,  I. Jurgielewiczowa, Format PDF 2,0MB, 

szt. 1 

 125 baśni do opowiadania dzieciom – ebook, W. Kopaliński 

Format MP3 537MB, szt. 1 

http://www.sklep.educarium.pl/educarium.php?section=1&kategoria=23&p=1&subkategoria=3600&produkt=6961
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 Alicja w krainie czarów – ebook, L. Carroll , Format MP 

3 229 MB, szt. 1 

 Adrian Mole lat 13 i 3/4. Sekretny dziennik – ebook, S. 

Townsend, Format PDF 1,0 MB, szt. 1 

 Adrian Mole. Męki dorastania – ebook, S. Townsend, Format 

PDF 1,0 MB, szt. 1 
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Pomoce dydaktyczne – 

pacynki (niezbędny do 

przeprowadzania 

twórczych zabaw, 

przygotowywania 

inscenizacji teatralnej dla 

uczniów i ich rodziców, 

itp.) 

zestaw 1 

   Pacynki na rękę – zestaw  6 sztuk, zawiera następujące 

pacynki na rękę: Babcia Matylda, Czarodziej Zoran, Król 

Konrad, Królewna, Pajac Kimi Rozbójnik, wys. pacynek ok. 

28 cm, szt. 1 

 Pacynki na rękę – zestaw 9 sztuk, zawiera następujące pacynki 

na rękę: sowa, kot, lew, lis, małpa, żaba, owieczka ,wilk, pies, 

wys. pacynek ok. 25 – 28 cm, szt. 1 

 Pacynki na palce-Czerwony Kapturek – zestaw zawiera 4 

pacynki : babcia, Czerwony Kapturek, myśliwy, wilk - Małe, 

kolorowe pacynki na palce wykonane z miękkiego materiału 

są zaopatrzone w praktyczne rzepy, wys. ok. 10 cm, szt. 1 

 Pacynki na palce Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków – 

zestaw zawiera 8 pacynek: Królewna Śnieżka i 7 

krasnoludków - Małe, kolorowe pacynki na palce wykonane z 

miękkiego materiału są zaopatrzone w praktyczne rzepy, wys. 

ok. 10 cm, szt. 1 

 Rękawice do animacji-para niebieska (2 szt.)  - Duże rękawice 

do mocowania naszych pacynek na palec. Pozwalają 

animować historie, są także przydatne do ćwiczeń z grupą, szt. 

2 

 Rękawice do animacji-para zielona (2 szt.)  - Duże rękawice 

do mocowania naszych pacynek na palec. Pozwalają 

animować historie, są także przydatne do ćwiczeń z grupą, szt. 

http://virtualo.pl/adrian_mole_lat_13_3_sekretny_dziennik/i5439/?q=m%C5%82odzie%C5%BCowe
http://virtualo.pl/adrian_mole_meki_dorastania/i283/?q=m%C5%82odzie%C5%BCowe
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2 

 Bawełniana pacynka na rękę - Duża rękawica z płóciennej 

bawełny jest materiałem do wykonania własnej pacynki,  

wymiar 19 x 22,5 cm, szt. 9 

47 

Nagrody dla uczestników 

konkursów 

międzyszkolnych 

zestaw 4 

   Zestaw I: Tysiąc arcydzieł malarstwa, okładka twarda, 544 

str., Wydawnictwo Olesiejuk, szt. 2, Słownik filmu, okładka 

twarda, 624 str.,  Wyd. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 

szt. 2 

 Zestaw II: Słownik terminów literackich – autor Dorota 

Nosowska, okładka twarda, Wyd. Park, szt. 4, Długopis Parker 

Vector czerwony, szt. 4 

 Zestaw III: Długopis Parker  BP60 Jotter – czerwony w 

opakowaniu, szt. 3, długopis Parker szt. BP60 Jotter – czarny 

w opakowaniu, szt. 3, 

 Zestaw IV: Słownik mitów i tradycji kultury, autor W. 

Kopaliński, okładka twarda, 1510 stron, Wyd. Rytm, szt. 2 

48 
Pomoce dydaktyczne 

(książki, płyt, itp.) 
zestaw 1 

   Pons Piosenki niemieckie dla dzieci – płyta CD + książeczka z 

tekstami piosenek, szt. 2 

 Książka „Deutschland i Allen Facetten”, Autorzy: I. Kremp, 

A. Białecki, szt. 2 

 Książka “Ősterreich, die Schweiz, Liechtenstein und 

Luxemburg in allen Facetten. Geographie, Geschichte und 

Kultur der deutschsprachigen Länder”, Autor: K. Pietraszek, 

szt. 2 

 Książka “Erfindungen aus den Dachl – Ländern. Wynalazki z 

krajów niemieckojęzycznych”, Autor: H. Wachowska, szt. 2 

 Książka “ Feste und Bräuche der Dachl – Länder. Święta I 

zwyczaje w krajach niemieckojęzycznych”, Autor: H. 

Wachowska, szt.2 
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 Książka “ Sagen und Legenden der Dachl – Länder. Podania I 

legendy krajów niemieckojęzycznych”, Autor: H. 

Wachowska, szt. 2 

 Książka “ Wortschatzmandals zum Deutschlernen” Mandale 

do nauki niemieckich słówek, Wyd. WIR, 47 kart A4, szt.2 

 Książka „ Grammatik ohne Langweile”, Wyd. WIR, 50  kart 

A4, szt. 2 

 „Lernpuzzle LESEN” Lesen 1 – 2.  Puzzle do nauki 

słownictwa - zestaw zawiera 2  plansze z lakierowanego 

kartonu, do każdej planszy 16 pasujących tafelków, szt. 2 

 Lernpuzzle LESEN” Lesen 3 - 4.  Puzzle do nauki słownictwa 

- zestaw zawiera 2  plansze z lakierowanego kartonu, do 

każdej planszy 16 pasujących tafelków, szt. 2 

 „Lernpuzzle LESEN” Lesen 5 - 6.  Puzzle do nauki 

słownictwa - zestaw zawiera 2  plansze z lakierowanego 

kartonu, do każdej planszy 16 pasujących tafelków, szt. 2 

  „Lernpuzzle LESEN” Lesen 7 - 8.  Puzzle do nauki 

słownictwa - zestaw zawiera 2  plansze z lakierowanego 

kartonu, do każdej planszy 16 pasujących tafelków, szt. 2 

 Pons Duży słownik niemiecko – polski, polsko – niemiecki, 

zawiera 130 00 haseł i zwrotów, oprawa miękka lakierowana, 

1228 str, szt. 2 

49 

Mapa krajów 

niemieckojęzycznych  

 

Szt. 4 

   Deutschsprachige Länder politisch -  

Polityczna mapa ścienna krajów niemieckojęzycznych o 

wymiarze 70x100, oprawiona w lekkie, plastikowe białe rurki 

z zawieszeniem sznurkowym ,  

50 Plansze językowe Szt.  4 

   Plansza językowa „Die Zeit”- rytmy przyrody - plansza o 

wymiarach 160x120, wykonana z folii strukturalnej, oprawa: 

wałki drewniane, plansza dwustronna, firma NINA, szt. 1 
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 Plansza językowa „Neue Rechtschreibung – Deutschland 

politisch” - plansza o wymiarach 160x120 wykonana z folii 

poliuteranowej, po której można pisać mazakami wodnymi 

oprawa: wałki drewniane, plansza dwustronna, firma Merikon, 

szt. 1 

 Plansza językowa „Das deutsche Alphabet” - plansza o 

wymiarach 160x120 wykonana z z folii strukturalnej oprawa: 

wałki drewniane, plansza dwustronna, firma NINA, szt. 1 

 Plansza językowa „Czasowniki nieregularne i mieszane” - 

plansza o wymiarach 150x110 wykonana z z folii strukturalnej 

oprawa: wałki drewniane, zawiera 99 najczęściej używanych 

czasowników w trzech formach gramatycznych, firma 

Merikon, szt. 1 

51 Tablica korkowa Szt.  2        Wymiary tablicy 100x200 cm, 

52 

Nagrody w konkursie 

międzyszkolnym z 

języka niemieckiego 

zestaw 1 

   W skład zestawu wchodzą: długopis Parker  BP60 Jotter – 

czerwony w opakowaniu, szt. 4, Pendrive 8GB USB 2.0, szt. 4 
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Pomoce dydaktyczne 

(słowniki, płyty z 

kolędami, gry planszowe 

w języku angielskim, 

itp.) 

zestaw 1 

   Angielski dla dzieci gry i zabawy językowe LK AVAL - 

wersja plastikowa, szt. 1 

 My first scrabble – angielska wersja gry scrabble, wersja 

plastikowa, szt. 1 

  Książka „Londyn dookoła świata” przewodnik PASCAL 

Autor: praca zbiorowa, 216str., format 110x205, oprawa 

półtwarda, szt.1 

 Gra edukacyjna angielskie ABC , szt. 1 

 Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Autorzy: Jacek 

Fisiak ,Michał Jankowski, Mariusz Idzikowski Arleta 

Adamska- Sałaciak. Twarda oprawa. Ilość stron: 948.Format 
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Parametry 

12x17 cm. Wyd.  Longman, szt. 4 

 Songs and poems for children - Autor Hanna Górny,  zestaw 

zawiera książkę I płytę CD, szt. 1 

 The Best Christmas…Ever – zestaw zawiera cztery płyty CD 

w opakowaniu, szt. 1 

54 Flaga Wielkiej Brytanii szt. 1 
   Rozmiary 450 cm x 300cm.100% poliester-intensywne kolory 

druk obustronny. 

55 

Zestaw pomocy do gier 

sportowych(Gumy do 

gry, krążki hokejowe, 

skakanki, komplety do 

badmintona, piankowe 

kostki do gry, zestaw do 

gry w boule, itp.) 

zestaw 1 

   Zestaw zawiera: 

Pchełki – 4 szt. 

Pchełki w zamykanej miseczce. Wymiary: śr. 6,5 cm. Materiał: 

plastik Guma do skakania – 4 szt. 

różnokolorowa , długość: 5 m 

Bierki – 4 szt. 

W zestawie: bierka prosta, bosak, łopata prosta, łopata ostra, 

widły. Gra składa się z 36 bierek o różnych wartościach 

punktowych. Pełna instrukcja gry w opakowaniu. 

Krążęk hokejowy – 10 szt. 

Skakanka – 10 szt. 

Wykonana z  linki i drewna, posiada ergonomiczne rączki. 

Wymiary: 230 cm 

Komplet do badmintona – 3 szt. 

W komplecie: 4 rakiety, słupki i linki do mocowania, siatka, 3 

lotki. Całość mieści się w wygodnym do noszenia pokrowcu 

Piankowe kostki do gry – 3 szt. 

Kostka z nadrukowanymi kropkami od  1  do  6. Na każdej 

ściance jest inna ilość kropek. Tak jak w prawdziwej kostce do 

gry w kości. Kostki wykonane są z pianki, obszytej skajem. 

Wykonywane są w następujących rozmiarach: 30 x 30 x 30 

cm. Wyrób nie zawiera ftalanów. 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

Zestaw do gry w boule – 2 szt. 

Dane techniczne: 8 metalowych kul (700 g), 1 drewniana kula 

"cel" tzw. kuszonka, miarka do odmierzania odległości, waga 

całkowita: 6.0 kg, wymiary w opak.: 30 x 15 x 7 cm, 

pokrowiec nylonowy z uchwytem, dokładna instrukcja gry w 

języku polskim. 

Zestaw do gry w palanta – 10 szt. 

2 kije, piłka i baza, dwie rękawice (pałka długość 60 cm), waga 

około 0.5 kg 

+ pokrowiec 

Piłki do tenisa – 5 tub 

Piłki treningowe, które nadają się na każdą nawierzchnię. Dzięki 

mieszance naturalnych i syntetycznych materiałów piłka 

ogranicza swoje drgania. 

Pakowane po 4szt. w tubie. 

Zośka – 10 szt. 

Pudełko zawiera: piłkę Zośka 

Piłki do siatkówki – 10 szt. 

Rozmiar: 5, Kolor: żółto – niebieski. Materiał: powłoka PU, 

osnowa nylonowa, dętka lateksowa, 

Przeznaczenie: do szkoły, na treningi dla średnio 

zaawansowanych. Cechy charakterystyczne: panele klejone. 

Piłka doskonale trzyma kształt i powietrze. Piłka składa się z 

10 paneli. Posiada certyfikat uprawniający do oznaczania 

wyrobu znakiem bezpieczeństwa. 

Długa lina do skakania – 3 szt. 

Pleciona lina z miękkiego włókna syntetycznego. Długość 5 m. 

Wytrzymała i odporna na rozerwanie. Z obrotowym łączeniem 

i karabińczykiem, np. do przytwierdzenia skakanki do 

dowolnego zaczepu i wykonywania obrotów przez 1 osobę. 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

Lina z pętlą na rękę i pogrubieniem pośrodku. 100% 

polipropylenu 

Lina do przeciągania – 1 szt. 

Lina jutowa. Długość: 6m 

 Kółko do gry w ringo – 5 szt. 

materiał: guma, średnica zewn.: 17.5 cm, średnica wewn.: 11,5 

cm, grubość: 28.8 mm, waga: 165 g. 

56 

Pomoce 

naukowe(papierki 

lakmusowe, klucze do 

oznaczania roślin i 

zwierząt, lornetki, 

mikroskopy) 

zestaw 1 

   Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, 

autor  L. Rutkowski, Wyd.  PWN, rok wydania 2012, szt. 4 

 Przewodnik przyrodniczy na wycieczkę,  Hecker Frank, 

Hecker Katrin, oprawa miękka., Wyd. Naukowe i Popularno-

Naukowe, rok wydania 2009, szt. 4 

 Klucz - Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin, Wyd. 

Delta, 319 str., szt. 2 

 Zestaw papierków wskaźnikowych(lakmusowych) ze skalą pH 

– zestaw zawiera 100 sztuk - „PH Test”1-14 skala pH, 

uniwersalne 

 Mikroskop - szklana optyka, solidny, metalowy korpus, 

współosiowa śruba makrometryczna i śruba mikrometryczna- 

ułatwia precyzyjne regulacje ostrości szczególnie przy dużych 

powiększeniach, podwójny system oświetlenia z regulacją 

jasności: przechodzące oraz odbite (górne). Oświetlenie odbite 

umożliwia obserwowanie obiektów nieprzeźroczystych (np. 

owady, minerały) oraz gotowych preparatów tkanek roślin i 

zwierząt, zasilanie sieciowe 230V, duży zakres powiększeń: 

od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej - precyzyjny 

wybór obszaru badań,  sześciogniazdowe koło z kolorowymi 

filtrami, które pozwalają uzyskać lepszy kontrast podczas 



Lp. 
Nazwa J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 
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całkowita 

Parametry 

obserwacji, szt. 2 

 Lornetka  - wysokiej jakości lornetka przeznaczona do 

obserwacji zwierząt, przyrody. Model o powiększeniu 16x, 

wyposażony w pryzmat dachowy - BK-7, ponadto optyka 

została zabezpieczona powłokami ochronnymi (Multi-

Coated), które zwiększają przepuszczalność światła, 

gwarantując jasny i ostry obraz o wysokim poziomie 

kontrastu. Kątowe pole widzenia wynosi 3,5 stopni, linearne 

pole widzenia na 1000 metrów wynosi 62 metry, natomiast 

odległość ostrzenia to 26 metrów. Lornetka jest wodoszczelna, 

szt. 4 

57 
Nagrody dla uczestników 

konkursów 
zestaw 2 

   Zestaw I zawiera:  Książka „Motyle dzienne Polski” – autor J. 

J. Buszko, wyd. Koliber, 274 str., oprawa twarda, szt. 2, 

Pendrive 8GB USB 2.0, szt. 4 

 Zestaw II zawiera:  Książka „Motyle dzienne Polski” – autor J. 

J. Buszko, wyd. Koliber, 274 str., oprawa twarda, szt. 2, 

Pendrive 8GB USB 2.0, szt. 4 

 

Lub inne zawierające taką samą zawartość lub inne odpowiednio równoważne 

UWAGA 

Wykonawca powinien zsumować elementy w poszczególnych pozycjach  
 


