
94. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Waga drewniana Wymiary 40 x l5 cm .

Drewniana waga z dwięma
materiałowymi szalkami i
wskaznikiem.
PSP Gózd' ZSo Małęczyn x 2 sztuki
:4 sztuki
PSP w Klwatce' Kłonówku ,

Podgórze
Kuczkach Kolonii x I sztuka =
4sztuki

Szt. 8

9s. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostka z niespodzianką Pruezroczy sta kostką na ściankach
której umieszczone są znaki działafi.
W.jej wnętrzu znajduią się dwie
mniejsze
kostki z cyframi.

SŻ. t2

96. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostki piankowe cyfry I 2
34

Kostki piankowe o wymiarach 30 x
30x30cm

Szt. 6

9'7. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostki piankowe cyfry 9
100

Kostki piankowe o wymiarach 30 x
30x30cm

Szt. 6

98. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostki piankowe cyĘ + -

X:
Kostki piankowe o wymiarach 30 x
30x30cm

Szt. 6

99. PSP Gózd
ZSO Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostki piankowe cyfry 5 ó
78

Kostki piankowe o wymiarach 30 x
30x30cm

Szt. 6

r00. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Hip-Hop-płyki
liczbowę l
Hip-Hop*płytki
liczbowe2
Hip-Hop_płytki
kamienie
Hip _ Hop _ pły'tki symbole

W skład zęstawu wchodzą 26
gumorłych płytek z liczbami' z
oznaczeniami Ziemi' Niebą Piekła.
13 żółtych i czerwonych płytek do
gry; 2 kostki do gry; ksiąŻeczka z
zabawami i grami' CałośÓ
zapakowana w skrzyneczkę
drewnianą o wymiarach
niemniejszych niz2l x 3l x 39 cm,
na gumowych kółkach z
mechanizmem metalowym,
zamykana ruchoma pokrywą.

Kpl. 6

101. PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Tęczowe liny - kolorowe
liny
Tęczowe liny _ krąŻki
linowe

W zestawie 7 sŹ. kolorowych,
trzywarstwowych lin o Śr. 12 mm i
długości od 90 do 540 cm,Ż4 szt.,
kolororvę linowe krążki oraz
drcrvniana kostka z kolorami. Linl'
zakończonc są magnesem. kt(lry'

ułatwia tworzenie rÓżnych tbrm do
zabawy i ćwiczeń ruchowych . Całość
Zapakowana w estetyczny płÓcienny
worek. W Środku ksiązeczka z
orooozvciami zabaw.

Kpl. 4

102. PSP w Klwatce
PSP w Kłonówktl
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Zęstaw sportowy z
namiotem

W skład zestawu wchodzą: mata do
..gry w klasy"
(84 x 210 cm); namiot z otworami i
kieszonkami. l0 kolorowych piłeczek

Szt. 4



r 03. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w
Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Kostka kreatywna
SETRIS
- Kostkapiankorva L - 3 szt,
-Kostkapiankorva l - I szt.
- Kostka piankowa Z, - | szL
- Kostkapiankowa U - I szt.
- KostkapiankowaC - I szt.
_ Prostopadłościan -3 szt.
-Sześcian -lsŹ.
-KształtkamałeL - l szt.

W zęstawię l2 piankowych kształtek
obsfiych łatwo zmywalnym
materiałem.
Wymiary' po złozeniu: l20 x l20 x 90
cm

Kpl. 6

104. PSP Gózd
ZSO Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Terrarium - zestaw
drewnianych klocków

W zestawie 48 kolorowych ,

drewnianych, dwustronnych
elęmentów o zróżnicowanych
kształtach i wymiarach. Zapakowane
rv dręwniana skrzyneczkę.
Umożliwiai ą tworzenie barwnych
kompozycji płaskich oraz
nrzestrzennvch.

sź. 1Ż

105. PSP w Klwatce
PSP w
Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

DoĘkowe dyski W zestawie l0 sa. ( 5 dysków o śt.27
cm i 5 dysków małych o śr. l l,5 cm)

Szt. 8

106. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Magnetyczna plansza DuŻa magnetyczna plansza do
ćwiczeń z zakręsu podstawowych
operacj i matematycznych. Plansza
magnętyczna w czamej miękkiej
torbie.
Wymiary planszy 38 cm x 47,5 cm

Szt. 6

I 07. PSP Gózd
ZSo Malęczyn
PSP w Klwatce
PSP w
Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Elementy magnetyczne
dodawanie

Zestaw składaiący się z
następujących elemęntów :

- l00 ęlem' z cyframi od 2 do 20;
- I I elem. z cyfiami od 0 do l0;
_ l0 ęlem. zę znakięm
matęmatycznym + ;

- l0 elem. ze znakiem
matematycznym: ;

. .ledna dwustronna karta pracy,
instrukcia.

S7ł. 6

I 08. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Elementy magnetyczne
Iiczby

Zęstaw składający się z
następujących ęlęmentów :

- I l0 elęm. z cyframi od l do l l0;
- 20 kolorowych elem. maskujących;
- iedna dwustronna karta pracy,
instrukcja

Szt. 6

l0^ PSP Gózd
ZSo Malęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Przęwodnik metodyczny Owocna edukacja Indywidual izacja
pracy z dzieckiem- WZROK, SLUCH,
ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Szt. 6

I 10. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Skaczące kapturki Gra dydaktyczna - zabawna gra
zręcznościowa, w k1órej dzieci
umieszczają plastikowę kapturki
plansz1'z dziurkami Za pomocą
spec.ialne.j wyrzutni.

Szt. t2

111 PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w
Kłonówku
PSP w Podgórze.
PSP w Kuczkach
Kolonii

Karty matematyczne Zestaw składający się z l l kart z
cyframi ( drukowaną i pisaną) oraz z
barwnymi obrazkami zabaweĘ
których liczba odpowiada danej
cyfize, l6 kart z cyframi i znakami (

do wycięcia). 5 kart z obrazkami
zabalvek.

Szt. 48



112. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

K|ub biznęsmena Gra dydaktyczna ( gra stratęgiczno _
losowa dla 2 _ 5 dzięci polegająca na
zdobywaniu i pomnażaniu kapitału .

Gra rozwij ająca umiejętnoŚć
logicznego myślenia- wykonywania
działań matematyczly ch,
przewidywanią anal izowanią a także
orzedsiebiorczość).

Szt. 6

I 13. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Klocki Clicks + naklejki W zestawie: 380 klocków ( 5 osi)
oraz 2 ksiĘeczki zawierające 420
nakleiki na klocki - litery oraz cyfry.

Szt. 12

1 14. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Miasto liczb Gra dydaktyczna-liczby i symbole
matematycznę umieszczone w
drewnianym pudełku.

Szt 12

Ir5. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Domino fakfur i kształtÓw
geometrycznych

Zęstaw składa się z 32 kostęk domina
zapakowanych w praktyczne pudełko
ułatwiaj ące porządkowanie.
Zamiast tradycyinych kropek na
kostkach ma tekstury geometryczne.

Szt. l8

I 16. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Logico Piccolo . Działania
matęmatycznę

Zestaw zawięra l0 ksiązeczek
tematycznych pomagaj ących w
nauce liczenia i wykonywania
działań w zakresie 100 oraz 6
plastikowych ramek z kolorowymi
przesuwanymi guzikami.
PSP Gózd' ZSo Małęczyn x 3
zestawy = 6 szt.
PSP w Klwatce' Kłonówku ,
Podgórze
Kuczkach Kolonii x 2 zestawy = 8
szt.

Szt. 14

117. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP wKlwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Logico Piccolo. Geometria Zestaw geometria zawięra 7
ksiąŻeczek tematycznych
oraz 7 plastikowych ramęk z
kolorowanymi przesuwanymi
guzikami.
PSP Gózd' ZSo Małęczyn x 3
zestawy = 6 szt.
PSP w Klwatce, Klonówku,
Podgórze
Kuczkach Kolonii x 2 zestawy =
8 szt.

sż. l4

I 18. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Statki matematyczne Gra dydaktycaa. W skład zestawu
wchodzi 4 dręwniane podstawki oraz
20 drewnianych żetonów - zjednej
strony koloru czerwonęgo' z drugiej
niebieskiego. Całość zapakowana jest
w trwałe drewniane pudełko o
wymiarach
27x9,5 x4cm.

sŻ- 24

I 19. PSP Gózd
ZSO Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Matematycmy bączek W zestawie drewniana plansza o
wymiarach 22 x 22 cm oraz 2
dręwnianę bączki.
PSP Gózd' ZSo Małęczyn x 2
zestawy : 4 szt.
PSP w Klwatce' Klonówku 

'Podgórze
Kuczkach Kolonii x I zestawy =

4 szt,

Szt 8



lŻo. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Drewniany labirynt z kulką Zestaw drewnianych k| ocków.
Drewniany labirynt o wymiarach 20 x
43 cm składa się z 36 klocków z
wyżłobieniami, kostki z kolorowymi
oczkami, 4 kolorowych kulek i
ogranicznika do toru.

Szt. l2

t21 PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Klocki liczbowe 100 l 00 szt. Pomagają w zrozumięniu
wartości liczb.
Poiedyncze klocki i ich szeregi SA
oparte na systemie dziesiętnym, co
pozwala na proste wykonywanie
działarl. matematycznych'

kpl 12

t22. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Klocki GEO To siędem róŻnoksŹałtnych brył
gęometrycznych w siedmiu ko|orach:
czerwonym, niebieskim, zielonym.
Żółtym. fioletowym. bialym i
czarnym trwale połączone z
sześciennych klocków ( o kawędzi 3

cm) wykonanych z drewna. Klocki
umieszczonę są w drewnianym,
estętycznym itrwaĘm pudełku. Do
zęstawu klocków dołączona jest
ksiąeczka zawierająca 70 ułoŻeń z
uwzględnieniem wzrastaj ącego
stopnia trudności.
W1'miary pudełka l3.8 x l3'8 x 8 cm
Wymiary iędnęso klocka 3 x 3 x 3 cm

Szt. t2

123. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Studnia Jakuba 60 drewnianych drązków o śr. l cm i
dł. l8 cm 9 w 6 kolorach) oraz
drewniana kostka z kolorowymi
Ściankami

Szt. t2

124 PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Wieszak na koralę
matematycznę

Drewniany wieszak na 30 sznurków z
koralami.
Przymocowany będzie do ściany w
Sali.

Szt 6

125. PSP Gózd
ZSo Malęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Korale matematyczne Zestaw20 korali (l szt. : 100 korali
drewnianych na smurku.) rłykonanych z
drewna. pokryĘch nietoksyczną
bezpieczną thrbą w kolorach niebieskim i

czerwonym. Wyrzymały, porowaty sZnur
unloŻlirł ia dowolne ustawienie
nawleczonych na niego korali,
jednocześn ie zapobiegając przesuwani u

ich.

Szt. 90

t26. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Drewniany tor z kulami Zestaw składa się z kolorowych
drewnianych klocków z
wyzłobieniami oraz 8 kulęk.

Szt. t2

127. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Karty pracy Owocna
edukacja

Indywidualizacja pracy z dzieckiem -

NfYSLĘ ILICZĘ
Szt. 48

128. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Przęwodnik metodyczny
Owocna edukacja

Indywidualizacja pracy z dzieckiem -
LOGIKA

Szt. 6



129. PSP Gózd
ZSo Małęcryn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

WieŻe gra dydaktyczna Pomoc dydaktyczna doskonaląca
koordyn acj ę wzrokowo-ruchową
precyz.i ę ruchu, utrwalająca
znaiomośó kolorów.

Szt. l2

I 30. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Tuba Gąsienice - gra
dydaktyczna

W zestawie : 4 gąsienice. 4
bambusowe łyŹki z gumką 36
kulek z liczbami I 9, bambusowa
listwa na żetony,
20 kolorowych żetonów' sznurkowa
obręcz, tuba z rączką.

Szt. 6

l3t PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Tuba Piksi * gra
dydaktyczna

W zęstawię: 8 patyczków z
korowymi uchwytami,96
bambusowych figur z dziurką 8 kulek
z dziurką zap ako wanych w prakty czną
zamykanątubę zrąc7ką.

Szt. 6

132. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Cra w kolory .

Matematyka
_ zbiór zadań 1

- zbiór zadań2

Zestawy zadań pozwa|ające na
utrwalęn ie umiej ętności,
matęmatyczny ch zgodnle z
Zaintęresowaniami ucznia. Dobór
rÓznych metod i form pracy umożliwia
dostosowanie działart edukacyinych do
indywidualnych potrzeb uczniów.
Zbiór zadań 1 _24 szt.
Zbiór zadań2_24 szt.

Szt. 48

I 33, PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Gra w kolory .

Moje Sprawdziany I

Moje Sprawdziany 2

Cwiczenia pozwa|ające na
indywidualną diagnozę poziomu
umie.iętności ucznia. Analiza i

samoocena wykonanych ćwiczeń
mobilizu.j e ucznia do efektywnie.i sze.i

pracy.
Moie Sprawdziany I - 24 szt.
Moie Sprawdziany 2 - 24 szt.

Szt. 48

1 34. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Klonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Sudoku Liczbowa gra logiczna rozwija u
dzieci zdolność do myślenia logiczno
matematycmego

Szt. 12

r 35. PSP Gózd
ZSo Małęczyn
PSP w Klwatce
PSP w Kłonówku
PSP w Podgórze
PSP w Kuczkach
Kolonii

Lustrzanę odbicie - gra
dydaktyczna

W zęstawie znajdują się dwa lustra z
podkładkami na dwie kostki, 4 kostki
zwzorami ortv zestaw kan

Szt. 12

Wykaz pomocy dydakĘcznych dla szkół do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci z wadami DostawY

r 36. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Kapelusz Klowna Wykonane z gumy i pianki kolorowę

krążki skladane w kapelusz zapewnią

dzieciom bezpiecmą zabawę.

Szt. 2

137. PSP Gózd
ZSO Małeczvn

Zęstaw sportowy 29 róŻnych elęmentów łączących Kpl. 2

r 38. PSP Gózd
ZSO Malęczyn

Zestaw sportowy 3 belki do równowagi Kpl. 2

139. PSP Gózd
ZSo Małeczyn

Zestaw sportowy 12 pachołków w czterech kolorach Kpl. 2

140. PSP cózd
ZSO Małęczyn

Zestaw sportowy 8 zacisków czamych Kpl. 2

l4t. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Zestaw sportowy ó drąków gimnastycznych

czerwonych i zielonych

Kpl. Ż



142. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Zęstaw sportowy 20 kształtów w 4 kolorach (5

rodzajów)

Kpl. Ż

143. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Zestaw sportowy l0 łapek w 4 kolorach do położenia

na podłodze

Kpl. 2

144. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Zestarv sportowy l 0 stopek w 4 kolorach do położenia

na podlodze

Kpl. Ż

145. PSP Gózd
ZSO Małeczvn

Zestaw sportowy 16 płaskich pasków l00 x 3 cm Kpl. 2

t46. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Aktywne ringo Zęstaw 6 elastycmych, kolorowych

kółeczęk o średiricy l6'4 cm.

Zestawv 2

147. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Łezka relaksacyjna Miękka' wygodna łezka relaksacyjna
wykonana jest z miękkiej, kolorowej
tkaniny i wypełniona granulatem'
Wvmiarv 100x49 cm.

Szt. 2

148. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

olimpiiski tor przeszkód l
rampa

Wymiary 50 x 50 x 100
Piankowe, geomętrycznę klocki o
różnych wielkościach i kształtach'
obszWe latwo zmywalna tkaniną'

Szt. Ż

149. PSP Gózd
ZSo Małeczvn

olimpijski tor przeszkód l
schody

Wymiary 50 x 50 x 100
obszyte łatwo zmywalną tkaniną

Szt. 2

r 50.

t

PSP Gózd
ZSo Małęczyn

olimpijski tor przeszkód l

- wi elofu nkcy.jny materac
składany

obszyty łatwo zm}.lvalną tkaniną Szt. 2

ZSo Małęczyn olimpijski tor przeszkód l

- materac duŻy
obszyty łatwo zmywalną tkaniną Szt. I

t52. ZSo Małęczyn olimpijski tor przeszkÓd l
_ wałek duzy

Wymiary 120 x 30
obsz}'ty łatwo zmywalną tkaniną

Szt. I

r53 PSP Gózd
ZSO Małeczvn

olimpijski tor przeszkód l

- tunel
Wymiary 50 x 50 x 40
obszyty łatwo zmywalną tkaniną

Szt. 4

I 54. PSP Gózd
ZSO Małęczyn

olimpijski tor przeszkód 1

- wałek mały
Wymiary 15 x 60
obszyty łatwo zmywalną tkaniną

Szt. 8

155. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

olimpiiski tor przeszkód 1

- walec
Wymiary 30 x 30
obszyty łatwo zmywalną tkaniną

Szt. 6

1s6. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Narty letnie W zestawie 1 para dł. l04 cm ( 2
nańy) Każda narta musi posiadać na
spodzie antypoślizgowa gumę.

Zestaw 2

15',1. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Stozek rehabilitacyj ny Stożek wykonany musi być z
trwałego, nietoksycznego tworzywa
odpomego na uszkodzenia.

Szt. 2

158. PSP Gózd
ZSO Małeczvn

Piłka do rugby Szr. 2

159. PSP Gózd
ZSo Malęcryn

Dotykowe dyski Dotykowe dyski do stymulacii
wielozmysłowej wykonane są z
miękkiego, elastycznego kauczuku.
KaŻdy posiada inny kolor i takturę.
Te same laktury zna.idu.jąsię na
małych krązkach. W skład Zęstawu
wchodzą: 5 duĘch kolorowych
krą4ków o różnych fakturach oraz 5
małych, wofeczek oraz opaska na
oczv.

Kpl 2

I 60. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Wyspy rzeczne Zestaw 6 kolorowych wysp o róŹnej
wysokości. Kolorowe wyspy
wykonane są z bezpiecznego,
trwałego. kol orowęgo tworzYwa

Kpl. Ż

l6l. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Rzęka 6 elementów 35'5 xll'5 x4,5cm.
Elastyczne i latwe do lączenia
elementy. Wykonane z mocnęgo
tworzywa i gumy antypoślizgowei.
E'lęmenW łatwe do przechowywania.

Kpl. 4

162. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Wyspa 2elementy 43 x 7cm
Wykonane z mocnego tworzywa o
gumowym podłożu
antypoślizgowynr. W zestawię dwie
\\'vsp) \v kolorzc czcrrron) m i

zielonvm.

Kpl. 2



I 63. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

MosĘ 2elementy 50 x 14 x 7cm.
Mosty wykonane są z mocnego
tworzywa o gumowym
antypoślizgowym podłoŻu. W
zestawie dwa mosty w kolorze

zółtvm i niębieskim kolorzę.

Zestaw 4

164. PSP Gózd
ZSo Malęcryn

Jeż balansujący Zestaw 3 jezy o średnicy 18 cm
balansujących, wykonanych z

miękkiego elastycznego tworzywa '

zestaw 2

16s PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Kolorowe kamyki - zestaw
I

Kamyki w intensywnych kolorach. o
różnych kształtach' fakturacb i

wielkoŚciach ' .W zestawach
znajduię się ó elementów:2 <luŻe,2

średnie i 2 małe. Maksymalne
obciązenie: 80 kg. Maksyma|na
wvsokość: 29 cm.

Kpl. 2

166. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Kolorowe kamyki - zestaw
2

Kamyki w intensywnych kolorach, o
różnych kształtach, fakturach i
wielkościach . .W zestawach
znajduie się 6 elementów'. 2 duŻę,2
średnie i 2 małe. Maksymalne
obciąŻenie: 80 kg. Maksymalna
wvsokość: 29 cm.

Kpl. 2

t67. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Piankowa dróŹka do
ćwiczeń

Wymiary 50 x 50 x 1,5

Piankowa drózka do ćwiczeń składa
się z elementów, które moźna
dowolnie ze sobąłączyć, ustalaiąc
bieg i kierunek trasy. Każdy ęlemęnt
składa się z dwóch warstw: jedna
strona jest niebięska z żółrymi
ligurami. druga odwrotnie.
Dwuwarstwowa pianka połączona
iest bez użycia kleiu.

Szt. 2

167. PSP Gózd
ZSO Małeczvn

Wąż równoważnia Lina długoŚci 3'5 m Szt. 2

169. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Chmurka do balansowania -
zestaw I

W zestawie 2 sŻ. chmurek
niebieskich o wymiarach 23,7x
31.5x 4.5 cm.

Zestaw 2

I 70. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Kolorowa ścieżka wałków Częrwona (2 m 30 cm)
Wykonana z wysokiej jakości
twofzvwa

Szt. 2

1',71. PSP cózd
ZSo Małęcryn

Skakanka Piarrkowe rączki. Szr. 10

172. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Galarętki _ zestaw
podstawowy
pomarańczowy

W zestawie l2 szt. kolorowych
krązków o średnicy |9 cmz któfych
moŻna budować szlaki - proste do
orzvbvcia lub trudnieisze.

Zęstaw 2

173. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Wahadełko o wymiarach 55 xŻ4 x l5 cm
Maksymalne obciążenie : 60 kg
odpowi edzi aln e za kształceni e zmysłu
rÓwnowagi, doskonalenie koordynacji
ruchowej, doskonalęnie wytrzymałości,
koncentracii i uwagi

Szt. 4

l',t4. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Rozciągliwa ściana O wymiarach 140 x 200 cm
Ściana przeznaczona jest do grupor'vych

zajęć gimnastycznych. Słuzy do nauki
synchronizacji ruchÓw
i współdziałania w zespoIe'

Szt. Ż

175. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Tęczowe liny - kolorowe
liny

Liny wykonanęsądŻz trzech warstw:
pierwsza _ miękkie wypełnienie *
polipropylen, druga - prosty

.iednostronny splot liniowy, trzecia -
bardzo trwała' odpoma na uszkodzenia
wurst\va o splocie lerłostrtlnnym i

prawostronnyn. Liny zakończone są
magnesem. który ulalwia tworzenie
różnych fbrm zabawy i ćwiczęń .
ruchowych: rzuty do celu.
rozpoanawanie kolorÓw, ćwiczenia stÓp
i równowasi.

Szt. 2



176. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Tęczowe liny _ krązki
linowę

24 linowę krążki o średnicy nie
mniejszej niż 8 cm połączone
nierozerwalnym klipsem usprawniaiące
szybkość ruchu ręki, celnoŚć,
umieiętnoŚci zręcznościowe i rzutne.
Duża drewniana kostka wyznacza.i ąca
kolor Całość umieszczonajest w
bawełnianym worku zawiąywany
sznurkiem. Krązki połączone z
kolorowymi linami stanowią integralna
cześc i wzbogacaią ilość zabaw i
ćwiczeń.

Szt, 2

177 _ PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Piłeczka masuiąca
antystresowa

Miękka kolczasta piłeczka o średnicy
6,5 cm.

Sź. 10

178. PSP Gózd
ZSO Małęczyn

Piłka skacząca Wymiary:46cm.
Miękką kolorowe piłka z uszami,
przcznaczona do zabaw ruchowych
zaspokaj a naturalną potrzebę ruchu'
doskonal i sprawność motoryczną
koordynację wzrokowo-ruchową ćwi czy
celność oraz precyzię ruchu

Szt. 2

t'79. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Piłka skacząca Wymiary: 56cm.
Miękką kolorowe piłka z uszami,
przezaaczona do zabaw ruchowych
zaspokaja naturalną potrzebę ruchu,
doskonali sprawność motoryczną
koordynację wzrokowo-ruchową ćwiczy
cęlność oraz precyzię ruchu

Szt. 2

r 80. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Zestaw kul
rehabilitacyinych

Miękkie kule rehabi litacyjne
wykonane są ze specj alnego,
trwałego, antypoślizgowego i
miękkiego tworzywa wypełlionego
piaskiem kwarcowym.. W zestawie
znajduje się 6 kul o rózrych wagach
i wielkościach: 2 x l kg (kule
niebieskie), 2 x 1,2 kg (kule
zielone).2 x 2 ks

zestaw 2

l8l. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Zestaw spoltowy z
namiotem

W skład zestawu wchodzą : mata do ,'gry
w klasy"
(84 x 210 cm): namiot z otworami i

kięszonkami' l 0 kolorowych piłęczęk

Zestaw 2

r82. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Worki do skakanki W komplecie 6 szt.
Duże kolorowe worki . Łatwe i wygodne
w trzymaniu, niezwykle trwałe, odpome
nazniszczetia i rozdarcia. .

Kpl. 2

Wykaz pomocy dydaktycznych dla szkół do prowadzeni^zajęć logopedycznych
dla dzieci zzaburzeniami rozwoiu mowy

ts PSP Gózd
ZSo Małeczvn

Koło fortuny Gra dydaktyczna dla dzieciach z
dysfunkcjami mowy.

Szl. 2

184. ZSo Malęczyn Skacząca piłeczka Gra dyclaktyczna która rozwiia kontrolę
oddęchu , ćwlczy mięśnie aparatu mowy

Szt.

l8s. PSP Gózd
ZSo Małeczvn

Dlaczego ryba w stawi e

pływa
Zagadki logopedyczne z głoską R Szt. 2

186. PSP Gózd
ZSO Małeczvn

Szumiące zagadki
logopedyczne

Zbiór 48 sztywnych kartoników ( 1l x
7,5 cm) zzagadkami

Sź. 2

187. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Memo szumki Zęstaw zawięra 72 kartoniki o
wymiarach 6 x 6 cm (36 par) z
obrazkami, których atrybuty zawierają w
swe.i nazwie słowo z gloskami: sz. Ż. cz.
dŻ.

SŹ. 2

188. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Memo reki Zęstaw zawj,era 72 kartoniki o
wymiarach 6 x 6 cm (36 par) z
obrazkami, których atrybuty zawieraią w
swei nazwie słowo z głoską r.

Szt. 2

r 89. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Logo labirynt Gra dydaktyczna. W zestawie plansza
dręwniana o wymiarach 30 x 40 cm,
kolorowę dręwniane elementy, 3 piłeczki
( metalowa, drewniana i ping - pong)
oraz l0 słomek

Szt. 2



r 90. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Dmuchajka Drewnia pomoc dydaktyczna do ćwiczeń w
gabinecie logopedyczrym. Wykonana z
drewna bukowego o średnicy 6 cnt i

wysokości 5 cm. 2 pileczki styropianowe o
średnicy 25 mmoraz l0 słomek

Szt. 8

l9l. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Logico Piccolo -

Logopedia
Zestaw 6 ksiąŻeczek tematycznych ( 3 t}tuły)
1. Trudne głoski sz, cz,Ż(x2)
2. głoski, litery, sylaby, wyrazy (x2)
3' trudnę głoski s, sz,z,Ż(xŻ)
Oraz J plastikowe ramki z kolorowymi
przesuwanymi guzikami' Pomagają w
ksŹałtowaniu prawidłowei mowy.

Szt- 8

192. PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Domino logopedyczne
opozycjaŻ B.z)-z.

Seria gier umożliwiająca indywidualizację
pracy
z dzieckiem, u ktÓrego zdiagnozowano wadę
wymowy. Nadaje się do zabaw
dydak1ycznych i ćwiczeń logopedycznych.
Cra stanowi połączenie nauki z zabawą.
Ułatwia słuchowe rozróżnianie głosek.

Szt. 2

193. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Domino logopedyczne
Opozycja CZ-C,D-C

Seria gier umoŻliwiająca indywidualizację
pracy
z dzieckiem, u lrtórego zdiagnozowano wadę
lvymolvy.Nadaje się do zabaw
dydakĘcznych i ówiczeń logopedycznych.
Gra stanowi połączenie nauki z zabawą.
Ułatwia słuchowe rozróŻnianie słosek.

Szt. 2

194. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Domino logopedyczne .

Opozycja K-T, SZ-S
Seria gier umożliwiająca indywidual izację
pracy
z dzieckiem. u którego zdiagnozowano wadę
wymowy. Nadaje się do zabaw
dydaktycznych i Ówiczeń logopedycznych.
Gra stanowi polączenie nauki z zabawą
Ułatwia słuchowe rozrÓżnianie głosek'

Szt. 2

19s PSP Gózd
ZSo Malęczyn

Domino logopedycme .

Opozycia J-R
Seria gier umoŻliwiająca indywidualizację
pracy
z dzieckiem, u którego zdiagnozowano wadę

}vymorvy.Nadaje się do zabaw
dydaktycznych i Ówiczeń logopedycznych'
cra stanowi połączenie nauki z zabawą.
Ułatwia sluchowe rozróżniatrie głosek'

Szt. 2

r96 PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Domino logopedyczne .

Opozycja L-J
Seria gier umoŻliwiająca indywidualizację
pracy
z dzieckiem, u k:tórego zdiagnozowano wadę
wymowy' Nadaje się do zabaw
dydakĘcmych i ćwiczeń logopedycznych.
Gra stanowi połączenie nauki zzabawą
Ułatwia słuchowe rozróżnianie głosek.

Szt. Ż

197.

l\":

PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Domino logopedyczne.
Opozycia L-R

Seria gier umożliwiająca indywidualizację
pracy
z dzieckiem, u którego zdiagnozowano wadę
wymowy. Nadaje się do zabaw
dydaktycznych i ówiczeń logopedycznych.
Cra stanowi połączenie nauki z zabawą.
Ułatwia słuchowe rozrÓżnianię głosek'

Szt. 2

PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Ładnie mówię głoski
sZŻCZDŻ

W zęstawie są odpowiednio dobrane
obrazki (70 szt. ),
W nazwię których występują określone
słoski

Szt. 2

I 99. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Ładnie mówię głoski
Ś'Ż'c'oŻ

W zęstawie sąodpowiednio dobranę
obrazki ( 70 szt. ),
W nazwie których występu.ią określone
słoski

Szt. 2

200. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Ładnie mówię głoski R W zestawie są odpowiednio dobrane
obrazki ( 70 szt. ),

W nazwię których występują określone
płoski

Szt. Ż

201. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Ładnie mÓwię głoski S' Z'
C,DZ

W zestawie są odpowiednio dobrane
obrazki ( 70 szt. ),
W nazwie ktÓrych występują okęślone
słoski

Szt. 2

202. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Ładnie mówię głoski
K,G,H

W zęstawie są odpowiednio dobrane
obrazki ( 70 szt. ),
W nazwie których występują
okeślone słoski

Szt. 2

203. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Przewodnik metodycmy
owocna edukacia.

lndywidualizacj a pracy
z dzieckiem - mowa

Szt, 2



204. PSP Gózd
ZSo Małeczvn

Karta pracy owocna
edukacja

Indywidual izacja pracy
z dzieckiem - Mówię poprawnie

Szt. 8

Ż05. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Łamigłówka logopedyczna
Junior

Dydaktyczna gra dla dzieci.
Cwiczy mowę, rozwija pamięć
poprawia koncentracj ę. Składa
się z dwóch p|ansz z których
pierwsza przcznaczona.iest
dla dzieci sześcioletnich. druga
dla starszych

Szt. 2

206. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Logopedia
Będę mówić poprawnie
część1'3,4

Zagadki rebusy
Część l x 2 sztuki x 2 szkoły = 4 szt.
CzęśĆ 2x 2 sztuki x 2 szkoĘ : 4 szt.
CzęŚć 3 x 2 sztuki x 2 szkoły : 4 szt.

Szt. l2

Ż07. PSP Gózd
ZSo Małęczyn

Banki mydlane Znana kaŻdemu i polecana przez w ięlu
logopedów zabawa w puszczanie baniek
mydlanych jest znakomitym ćwiczeniem
przygotowuj ącym do prawidłowej
!łymowy głosek szeregu syczącęgo.
Doskonale wspomaga terapię
losonedvczna.

Szt. l0

208. PSP Gózd
ZSo Małęcryn

Oprogramowanie do
diagnozy i terapii
Logopedycznej - wersia
rozszęrzona,
jednostanowiskowa
Eduterapeutika
f ,nonnedin

Multimedialny program do diagnozy i
terapii logopedycmej - wers.ia
tozszerzona . Zaw artość: Aplikacj a
Terapeuty, diagnoza w formię ,.

elektronicznej karĘ mowy małego
pacjęnta' , zawierającej testy wraz z
opisęm wvników. Tęrapia .

Szt. 2



czĘŚc tll_ DoSTAWA LAPToPoW l PRoJEKToRoW
Wykaz sprzętu dla n/w szkół:

Projektor multimedialny

oPIS WYMAGAŃ MINIMALI{YCH

Zespół Szkół
ogólnoksŹałcących
w Małęczynie

1024 x 768 (XCA)

odległość od
ekranu [m]

minimum 36 miesięcy

Lp. Nazwa szkoły LAPTOP
oPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH

Jedn.
miary I|oŚć

I a 4 5 ó l 7:(5x6)
2. Publiczna

Szkoła Podstawowa
w Goździe

WyŚwietlacz LED min. l5'6''; matowy z powłoka antyodblaskową
o rozdzięlczości l 366 x 768

szt. I

Wydajność
pfocesora

Zaot'erowany procęsor musi uryskiwać w tekscię
Passmark CPU Mark wynik min: 2570 punktów 9
wynik zaproponowanego procesora musi maidowaó
się na stronie htto://www'coubenchmark.net

Pamięć
ooęracvina

4GB z możliwościądo min. 8 GB

Dysk twardy 250GB, 7200 obr./min.
Wyposażenie
multimedialne

Kamęra 2 miliony pikseli

Karta
uraficzna

Zintegrowana

Batęria
zasilanię

Zasilacz65W
Batęria 4 - osniowa

Wasa Do 2.35 ks
Svstem
operacy.jny

Najnowsza wersla systemu operacyinego w języku
polskim z wgranymi aktualnymi poprawkami na
dzień dostawv.

BIOS BI0S zgodny ze specyfikacją UEF|
MożliwoŚc, bez uruchamiania systemu operacyjnąo z dysku
twardąo komputera lub innych, podłączonych do niąo uządzeń
zewnętrznych odczytania z BIoS inlormacji o:

wersji BIOS,
nr seryjnąo komputera wraz z daĘ jąo wyprodukowania,
iloŚci isposobu obłożenia slotÓw pamięciami RAM,
typie procesona wnaz z informacją o iloŚci rdzeni, wielkoŚci pamięci

cache L2 i 13,
noiemności zeinslalowaneoo dvsktl lwardeoo



rodzaju napędu optycznego
MAC adresie zinĘrowanej karty sieciowej
zainstalowanel gnafice

typie panelu LCD wraz z informacją o jąo natywne.i rozdzielęości
konkoleze audio
Funkcja BOOTowania stacji roboczej z
zewnętanych uządzeń.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOTowania stacji roboczej z
USB
Możliwośc, bez uruchamiania systemu operacyjnąo z dysku

twardąo komputera |ub innych, podĘczonych do niąo uządzeń
zewnętznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,

administraton oraz dysku twardąo oraz możliwośĆ ustawienia

następu,jących zależności pomiędzy nimi: brak możliwoŚci zmiany

hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez pdania hasła

administratora.

Musi posiadac możliwość ustawienia zaleŻnoŚci pomiędzy hasłem

administratora a hasłem systemowym tak' aby nie bylo moŻliwe

wprowadzenie zmian w BloS wyłącznie po podaniu hasła

systemowego' Funkcia ta ma wymuszaĆ podanie hasła

administratora pą prÓbie zmiany ustawień BloS w sytuacji' gdy

zosta|o podane hasło systemowe.
MożliwośÓ wylączenia/Włączenia: zinĘrowanej kańy sieciowej'
pońów USB, pońu esATA, modemu analogowąo, FireWire, wnęki

na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu,

kamery, systemu ochrony dysku pzed upadkiem, lntel TurboBoost,

ASF 2.0, pncy wielordzeniowej procesora, moduł,Ów: WWAN,
WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niąo, urądzeń zewnętznych.
MożliwośĆ włączeniaĄłyłączenia hasła dla dysku twardąo
MożliwoŚć pnypisania w BloS numeru nadawanego przez

AdministratoralUżytkownika oraz możliwośĆ weryfi kacji tego

numeru w oprogramowaniu diagnostyczno_zaządzającym

Bezpieczeństwo ZinĘrowany z ffigłównądedykowany układ spnętowy służący

do twozenia izaządzania wygenerowanymi pŻez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaÓ moŻliwoŚĆ

szyfrowania poufnych dokumentÓw przechoulywanych na dysku
twardvm oęV użvciu klucza sozetoweqo.
Weryfi kacja wygenerowanych pŻez komputer kluczy szyfrowania

musi odbywaÓ się w dedykowanym chipsecie na plycie głównej.

Czujnik spadania zinĘrowany z płyĘgłÓwnądziałający nawet pey

wyĘczonym notebooku oraz konstrukcja absońująca wstząsy
Czytnik linii papilamych
Złacze tvou Kensinoton Lock

Certyfikaty
i normy

Certyfikat lSo9001:2000 dla producenta sprzętu (naleł zaĘczyÓ do

oferty)
Certyfikat lSo 14001 dla producenta spŻętu (naleł zaĘczyĆ do

oferty)

Deklancja zgodnoŚci CE (zaĘczyÓ do oferty)

Potwierdzenie spelnienia kryteriÓw Środowiskowych' w tym

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

niebezpiecznych w postaci oŚWiadczenia producenta'jednostki

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w

internetowym katalogu Bp/W!Ą!.9pgąL[gt - dopuszcza się wydruk

ze strony intemetowej

CeĘfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdowaĆ się na liŚcie

zgodnoŚci dostępnej na stronie www'enerqystar'gov onaz

Dodatkowę
wymagania

1.Wbudou/ane porty izĘcza: 'lxVGA, 1 x HDMI' 1 x |EEE1394a' 4

szl USB w tym 1 szt. o funkcjonalnoŚci eSATA, ' 
Rj45 z tyłu

obudovlly, współdzielone złąęe sfuchawkowe stereo iŻącze
mikrofonowe, 't złącze Express0ard 54mm, czytnik kart

multimedialnych sD' sDHc i MMC, możliwość podĘczenia

dedykowanąo replikatora pońÓw nie za'jmującąo złącza USB'
2.Kańa sieciowa LAN 'l0/'l00/1000 Ethemet RJ 45 zintegrowana z
płytągłÓwną oraz WLAN 802.11alb/g, zintegrowany z płytą głÓwną

|ub w postaci wewnętŻnąo modufu mini-PCl Express.

3.Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiatuą numeryczną

(uklad US -QWERTY), min 102 klawisze Touchpad 240 CPI ze strefe

pzewijania w pionie iw poziomiełraz z obsługągestÓW

4.Wbudowany moduł Bluetooth 3.0



S'Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny

DĘczone oprogramowanie do nag rywania i odtważania,

6.MożliwośĆ telefonicznego sprawdzenia t<ónrlguracji splzętowej
komputera oraz WarunkÓw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub 'jąo pzedstawiciela.
7.Dołączony noŚnik ze sterownikami.
8.Kąt otwarcia notebooka min 'l80 stopni
9.Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu
1 0.Obudowa notebooka metaloura-wzmocniona, wykonana ze
szczotkowanąo aluminium.
1 1.Dookoła maĘcy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę
notebooka po zamknięciu pzed kuzem iWilgocią
12.W obudowie notebooka zintąrowany mechaniczny pŻesuwny
zamek Uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka
13.DoĘczona torba do notebooka

Wymagania
gwarancyjne

3_letnia (z wyłączeniem baterii ) gwarancja producenta śWiadczona
na miejscu u klienh
Gwarancja producenta na baterię 12 miesięcy.
Gwarancja Wykonawcy na bateńę - 36 miesięry
Czas reakcji senłisu _ do końca następnąo dnia robocząo
Wady ujawnione w okresie gwamncyjnym będą usunięte -
niea/łocznie w miejscu użytkowania sprzętu nie pÓŹniej niż 3 dni
robocze od zgloszenia
Firma senłisująca musi posiadac lS0 9001:2000 na świadczenie
usług seruisowych oraz posiadaÓ autoryzacje producenta komputera
- dokumenty potwierdza.iące zaĘczyÓ do ofeĄ.
Serwis uządzeń musi byc realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Pańnera seruisowąo Producenta - wymagane
doĘczenie do ofeĄ oświadczenia Wykonawcy potwierdzonąo
pzez Producenta, że serwis będzie realizowany pzez Producenta
lub Autoryzou'anąo Partnera Senlrlisou/ego Producenta
W pąpadku awańi dysków twardych dysk pozostaje u
Zamawiającąo.
- Wymagane jest dolączenie do ofeńy oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta spzętu o spelnieniu tego
warunku.


