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                                  Załącznik nr.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot  zamówienia  realizowany  jest  w  ramach  projektu „Nasze  dzieci  –  nasza 
przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  POKL nr 09.01.02-30-109/11.

2. Przedmiotem zamówienia są materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – 
zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci uzdolnionych oraz 
zajęć  w   Programie  osobistej  asysty  dla  dzieci  niepełnosprawnych  w  ramach  projektu 
„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” w 6 szkołach na 
terenie Gminy Kawęczyn:

a. W Szkole Podstawowej w  Kawęczynie

b. W Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich

c. W Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych

d. W Szkole Podstawowej w Skarżynie

e. W Gimnazjum w Kawęczynie

f. W Gimnazjum w Kowalach Pańskich

Rodzaj i liczbę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w każdej z   w/w 
szkół przedstawia Załącznik nr 4 – I

3. Przedmiotem zamówienia są także materiały biurowe związane z obsługą administracyjną 
projektu.  Rodzaj  i  liczbę  materiałów  biurowych  związanych  z  obsługą  administracyjną 
projektu przedstawia Załącznik nr 4 – I

UWAGI:

Tusz do drukarki -zamawiający zastrzega sobie oryginalny produkt.
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Załącznik nr 4 - I

1. Szkoła Podstawowa w  Kawęczynie

     TABELA NR  1.

PROGRAM WYRÓWNAWCZY

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 
produktu

ILOŚĆ Opis danego produktu
(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne,

1. pendrive 2 szt. Pendrive  16GB 

2. ćwiczenia poprawiające 
koncentrację

5szt. Agnieszka Bala
Stymulacja Prawej i Lewej Półkuli Mózgu 
zeszyt 1 Percepcja wzrokowa
Zeszyty ćwiczeń z serii " Stymulacja Prawej i Lewej 
Półkuli Mózgu" są przeznaczone dla dzieci:
- zagrożonych dysleksją
- ze skrzyżowaną lateralizacją
- z trudnościami w nauce języka
Zeszyt: oprawa miękka, format A4
Środek: 80 stron czarno-białych z perforacją (do 
wyrywania)
Autor: Agnieszka Bala

5szt 100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi opartych 
na analizatorze wzrokowym oraz wspomagających 
doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia 
dla młodzieży i dorosłych, Seventh Sea
Grażyna Pawlik

3. papier ksero 3 ryzy Papier xero A4 biały 80gm
4. Tablice do nauki ortografii 

j. polskiego/ zestaw 
plansz

1 zestaw Komplet plansz. Ortografia języka polskiego
Zestaw składa się z 6 szt. plansz formatu 100x70 cm po-
wlekanych, oprawionych w listwy metalowe gotowych do 
zawieszenia.
1.Pisownia z 'by'
2.Pisownia z 'h' i 'ch'
3.Pisownia z 'nie'
4.Pisownia z 'ó' i 'u'
5.Wielka i mała litera
6.Pisownia z 'ż' i 'rz'

5. Tablice do nauki 1 zestaw Komplet plansz. Interpunkcja
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gramatyki j. polskiego/ 
zestaw plansz Zestaw składa się z 3 szt. plansz formatu 100 x 70 cm opra-

wionych w listwy metalowe gotowych do zawieszenia.

• Przecinek 
• Kropka, dwukropek, wielokropek 
• Średnik, cudzysłów, myślnik, nawias, wykrzyknik

6. płyty DVD 5 szt. z lekturami szkolnymi dla szkoły podstawowej
kl. IV - VI 

2. Robinson Crusoe – DVD 
3. Katarynka – DVD 49zł
4. KSIĘGA DŻUNGLI (anim.) dvd 

5. OPOWIEŚCI Z NARNII – LEW, CZAROWNICA I STARA 
SZAFA 

6. PAN SAMOCHODZIK I TEMPLARIUSZE DVD

7. PRZYGODY TOMKA SAWYERA (audio) – CD 

8. STARA BAŚŃ DVD 

9. W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA – DVD

7. płyty DVD i CD 9 szt ze ścieżką dźwiękową do przedstawień - szkoła 
podstawowa kl. IV - VI

8. płyty DVD i CD Po 1 szt z  podkładami  do  piosenek  dla  dzieci  szkoła 
podstawowa kl. IV - VI 
1.  Śpiewajmy  razem. 15  piosenek  dla  szkoły 
podstawowej   
(opis produktu: Nagrań dokonali Jerzy Ostrowski i  
Karol Urbanek wraz ze swoimi śpiewakami. Każda 
piosenka  nagrana  jest  w  dwóch  wersjach:  1  -  
pełnej,  wokalno-instrumentalnej  oraz  2  -  z  
podkładem muzycznym z głosami towarzyszącymi -  
bez głosu wiodącego.)   Dystrybutor: GAWA

2 Stań i śpiewaj 
(opis  produktu: 17  piosenek  dla  szkoły 
podstawowej.  2  wersje:  wokalno-instrumentalna  i  
podkład muzyczny. Lista utworów: Pora wędrówki -  
muz. T. Kiszczak, sł. J. Nowicka Polonez - melodia  
ludowa  Lubią  go  -  muz.  J.  Ostrowski,  sł.  E.  
Chodecka  Mój  kot  -  serbska  melodia  ludowa 
Oberek  -  melodia  ludowa Na trzepaku -  muz.  A.  
Markiewicz,  sł.  D.  Gellner  Choinka  -  muz.  W.  
Rudziński,  sł.  J.  Tuwim  Niech  gra  -  muz.  J.  
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Ostrowski,  sł.  E.  Chodecka  Krakowiak  -  melodia 
ludowa Stań i  śpiewaj -  muz. J. Ostrowski,  sł.  E.  
Chodecka Ostatni mazur - muz - F. Tymolski, sł. L.  
K. Łubiński Nasza kraina - muz. J. Ostrowski, sł. E.  
Chodecka Blask tego dnia - muz. J. Ostrowski, sł.  
E. Chodecka Kujawiak - melodia ludowa Pióreczko 
- muz. W. Lutosławski, sł. J. Osińska W dyskotece 
zwierzęcej - muz. J. Ostrowski, sł. E. Chodecka Nie  
łam  się  -  muz.  M.  Sulej,  sł.  W.  Ścisłowski 
Dystrybutor: GAWA

3.W naszej szkole. Piosenki dla uczniów klas 4-6 
szkoły podstawowej 
(opis produktu: Nagrań dokonali Jerzy Ostrowski i  
Karol Urbanek wraz ze swoimi śpiewakami.  
Nowoczesne ich aranżacje gwarantują sukces tej  
płyty. Każda piosenka nagrana jest w dwóch 
wersjach: 1 - pełnej, wokalno-instrumentalnej oraz 
2 - z podkładem instrumentalnym. Wersja z  
podkładem muzycznym służyć może wielorakim 
funkcjom: podczas prezentacji piosenki przez 
nauczyciela, do nauki piosenki - również z  
jednoczesną grą nauczyciela np. na pianinie 
(tonacje w śpiewniku są zgodne z tonacjami 
nagrań), do solowych i zespołowych wykonań na 
lekcjach, występach i koncertach. Dystrybutor: 
GAWA

9. teczki 12szt tekturowe z gumką , sztywne, różnokolorowe
10. segregatory 12szt Wykonane na bazie folii z PCV (standard, classic 

spieniana) i tektury grubości 2-3 mm 
segregatory A4

11. koszulki foliowe 2 op. koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 
op. 100szt.

12. toner do kserokopiarki 2 szt. toner RICOH Aficio 1027
TABELA NR  2.

PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 
produktu

ILOŚĆ Opis danego produktu
(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne,

1. pendrive 4szt. Pendrive  16GB 
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2.  płyty CD i DVD po 1 
sztuce 

łącznie 9 
płyt

podkłady muzyczne do tańców :
• Tańcz, Ty też potrafisz 1 i 2 – DVD
• Latino solo - DVD
• Nauka tańca, Tango – DVD , 
• Jive – DVD
• Taniec Krok Po Kroku - Salsa  
• Taniec Krok Po Kroku cha-cha,
• Taniec Krok Po Kroku  samba,
• Taniec Krok Po Kroku  walc wiedeński
• Taniec Krok Po Kroku - Walc Angielski 

3. zbiory zadań z 
matematyki dla szkoły 

podstawowej
 kl. IV - VI

5 szt Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawo-
wej
Piotr Jędrzejewicz   Agnieszka Żurek   
okładka: miękka 
nośnik: druk 
liczba stron: 167 

4. kalkulatory 5 szt. Wyświetlacz: 8-cyfrowy wyświetlacz LCD BIG 
Zasilanie: bateria słoneczna, bateria LR54

5. Program multimedialny 
do j. angielskiego dla 

szkoły podstawowej kl. 
IV - VI

1szt. Oprogramowanie do tablic interaktywnych 
JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI, szkoła podstawowa, 
CD nr 128-11
Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu 
plansz interaktywnych

1szt. Pakiet Słownik Collinsa z kursem EuroPlus+ Reward
Angielsko-polski/polsko-angielski słownik Collinsa dla 
dzieci i młodzieży, program multimedialny słownik pod 
redakcją prof. dr hab. Jacka Fisiaka. Program zawiera 
80.000 haseł, ponad 120.000 znaczeń

6. teczki 12szt. tekturowe z gumką , sztywne, różnokolorowe
7. segregatory 12 szt. Wykonane na bazie folii z PCV (standard, classic 

spieniana) i tektury grubości 2-3 mm 
segregatory A4

8. papier ksero 2 ryzy Papier xero A4 biały 80 gm
9. papier ksero 3 ryzy Papier xero A4 kolorowy mix
10. bloki 24 szt. Blok rysunkowy A4 biały
11. kleje 12 szt Klej w tubie 
12. koszulki foliowe 2 op. koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 

op. /100szt.
13. mazaki 12 op.  Kolorowe pakowane po 24 szt. 
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14. kredki akwarelowe 6 op. kredki akwarelowe 36 kol PICASSO
15. farby plakatowe 10 op. farby plakatowe 12 kol.
16. pędzle 10 op.

10 op.

Pędzelki szkolne płaskie 2-24

Pędzelki szkolne okrągłe 2-24

17. myszki do komputera 2 szt. mysz bezprzewodowa
18. myszki do komputera 8 szt. mysz optyczna USB 
19. głośniki 1 zestaw głośniki multimedialne ok.5W,  wyposażone 

w złącze USB 
20. słuchawki z mikrofonem 10 szt. Słuchawki z mikrofonem do korzystania z komunikatorów 

internetowych. Sterowanie głosem i przełącznik mikrofonu 
umieszczone na przewodzie. Kabel podłączeniowy o 
długości 2 m 

TABELA NR  3.
PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 
produktu

ILOŚĆ Opis danego produktu
(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne,
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1.  Programy multimedialne:
 

1szt. ” Ortografia to pestka! 1.0”.
Program "Ortografia to pestka! 1.0" jest przeznaczony do 
terapii dysortografii uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej (IV - VI). Mogą z niego korzystać także 
uczniowie, którzy chcą pisać bezbłędnie.

1 szt. Sposób na ortografię1.1” Wersja "Samouczka 
ortograficznego" przeznaczona dla dzieci z dysleksją ze 
szkół podstawowych. Teksty ćwiczeń, słownictwo i 
ortogramy dostosowane są do potrzeb i poziomu uczniów z 
klas IV- VI szkoły podstawowej

1 szt. Łamigłówki – tangramy1.0
Program komputerowy, który ćwiczy spostrzegawczość i 
umiejętność odtwarzania wzorców.

1 szt. Samouczek ortograficzny 1.3
Wersja "Samouczka ortograficznego" przeznaczona dla 
dzieci z dysleksją ze szkół podstawowych. Teksty ćwiczeń, 
słownictwo i ortogramy dostosowane są do potrzeb i 
poziomu uczniów z klas IV- VI szkoły podstawowej.

1 szt. Program Edukacyjny Dla Dzieci PROGRES
Logo- gry
Progres jest narzędziem wspierającym wszechstronny 
rozwój funkcji odpowiedzialnych za szybką i efektywną 
naukę dzieci i młodzieży. Posiada atrakcyjną formę 
poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka 
edukacyjnego jakim jest komputer. Rozwój oparty o 
zabawę i współzawodnictwo, wyzwala pozytywne emocje, 
pozwala odnieść sukces, podnosi motywację i chęć do 
dalszego działania.

2. Program Edukacyjno – 
terapeutyczny 

1 szt. ORTOGRFFITI - 
- Seria zeszytów ćwiczeń ORTOGRAFFITI Szkoła 
Podstawowa ( kl. IV -VI) 
- ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w matematyce
- ćwiczenia dla uczniów z obniżona sprawnością 
grafomotoryczną
- Czytam ,rozumiem ,piszę – poziom pierwszy i drugi dla 
kl. V - VI i V- VI

3. Zestaw ćwiczeń 
uprawniające percepcję 
słuchową

1szt Chodzą słuchy. Ćwiczenia uprawniające percepcję 
słuchową dla uczniów w wieku 10 - 16 lat
Anna Tońska - Szyfelbein - Wydwnictwo Harmonia
Anna Smoleńska „Ćwiczenia wyrównawcze w zakresie 
czytania i pisania - 9 poziomów
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4. pendrive 1szt Pendrive  16GB 
5. teczki 3szt. tekturowe z gumką , sztywne, różnokolorowe
6. brystole 8szt. Brystol biały, format B1, gramatura 250G
7. segregatory 3szt. Wykonane na bazie folii z PCV (standard, classic 

spieniana) i tektury grubości 2-3 mm 
segregatory A4

8. koszulki foliowe 2 op. koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 
op. 100szt.

9. papier ksero 1 ryza Papier xero A4 kolorowy mix 80 gm
10. papier ksero 2 ryza Papier xero  A4 biały 80 gm

2. Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich

     TABELA NR  1.
PROGRAM WYRÓWNAWCZY

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS

1. The English Alphabet + 
interaktywny program 
edukacyjny 

1 szt The English Alphabet - interaktywny program 
edukacyjny nr 128-12
The English Alphabet. Płyta CD przeznaczona 
jest do poznania podstawowych prawideł angiel-
skiej wymowy i brzmienia, uzupełniona ćwicze-
niami praktycznymi, wzbogacona o dźwiękowe 
nagranie wymowy. Do użycia na wszystkich ta-
blicach interaktywnych. Wymaga systemu Win-
dows 2000 albo wyższego.

2. Basic facts about Great Britain 
& Ireland: edukacyjny – 
szkoła podstawowa i 
gimnazjum

1 szt Płyta CD jest przeznaczona:
- do nauki na tablicy interaktywnej w szkole pod-
stawowej i gimnazjum,
- do tworzenia wizualnych przykładów,
- do ćwiczeń.
Płyta CD zawiera:
1. podstawowe fakty o Wielkiej Brytanii i Irlan-

dii
2. szczegółową mapę Wysp Brytyjskich z infor-

macjami geograficznymi i gospodarczymi
3. tematy z dziedziny historii, polityki, systemu 

szkolnictwa, kuchni angielskiej, sportu, za-
mieszkania i podróżowania.

3. Matematyka program 1 szt 1Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna 
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multimedialny szkoła 
podstawowa –
klasy 4 – 6  edu Rom

=baza wiedzy Matematyka to staranne 
opracowanie wszystkich zagadnień 
matematycznych objętych programem szkoły 
podstawowej w klasach 4-6. Materiał – zawarty 
na 5 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 
100 godzinom efektywnej nauki. 
Filmy wideo i animacje 
Treści edukacyjne zilustrowano licznymi filmami 
wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które 
ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. 

Filmy wideo i prezentacje multimedialne 
pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w 
realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w 
ten sposób zrozumienie matematyki.

4. Kalkulator naukowy 3 szt 3- ułamki zwykłe (naturalnie zapisywane)
- wynik z pierwiastkiem lub ? 
- pierwiastek kwadratowy, sześcienny oraz  
  dowolnego stopnia (naturalnie   zapisywane) 
- kwadrat liczby, sześcian i potęga o 
  dowolnym wykładniku (naturalnie 
  zapisywane) 
- liczba odwrotna (naturalnie zapisywana) 
- logarytm dziesiętny i naturalny 
- logarytm o dowolnej podstawie (naturalnie 
  zapisywany) 
- funkcje trygonometryczne i  cyklometryczne

5. Język polski program 
multimedialny szkoła 
podstawowa -
klasy 4 – 6  edu Rom.

1 szt 1Treści zaprezentowane w programie obejmują li-
teraturę oraz najważniejsze media dzisiejszej rze-
czywistości: telewizję, radio, reklamę, komputer. 
Takie rozwiązanie przygotowuje do krytycznego 
odbioru przekazów medialnych oraz kształtuje 
umiejętność poprawnego korzystania ze środków 
masowego przekazu. 
Programy narzędziowe: 
• Słownik pojęć - kilkaset haseł z dziedziny filmu, 
prasy, literatury itp. 
• Biogramy - ilustrowane biografie osób związa-
nych z literaturą, filmem czy teatrem 
• Przeglądarka zdjęć i ilustracji - możliwość obej-
rzenia każdej ilustracji i każdego zdjęcia w mak-
symalnym powiększeniu 
• Puzzle - możliwość komponowania zdjęć i ilu-
stracji nawiązujacych do temtyki lekcji 
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• Leksykon - zbiór wyrazów, które mogą spra-
wiać trudności uczniowi szkoły podstawowej.

6. Pamięć PenDrive USB 4GB 2 szt Urządzenie przenośne zawierające pamięć 
nieulotną, zaprojektowane do współpracy z 
komputerem poprzez port USB i używane do 
przenoszenia danych między komputerami oraz 
urządzeniami obsługującymi pamięci USB.

7. Segregator A4/2,5 10 szt Segregator  - wykonany z twardej, 1,8 mm 
tektury - oklejka kolorowa, pokryta folią 
polipropylenową - wyklejka papierowa - do 
formatu A4 - grzbiet o szerokości 25 mm - 
mechanizm ringowy  wysokości 16 mm.

8. Wkład do segregatora A5/50 20 szt Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający 
wpinanie dokumentów do formatu A4. Przednia 
strona przeźroczysta, tylna strona 
nieprzeźroczysta w bogatej gamie kolorystycznej. 
Perforowany grzbiet umożliwia wpinanie 
skoroszytu do segregatora.

9. Markery suchościeralne 4 kpl Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm
Gąbka do ścierania tablic w zestawie. 
Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony.

10. Brystol A1 (różne kolory) 20 szt Brystol kolorowy A1 gramatura 180g/m2 do 
wyboru różne kolory

11. Brystol biały 20 szt Karton ,faktura papieru: A1, przeznaczony do ry-
sunku ołówkiem, węglem, kredkami, tuszem, do 
druku offsetowego oraz nadaje się do prac manu-
alnych.

12. Szpilki chorągiewki 10 op. Szpilki do tablic w kształcie flagi powleczone 
kolorowym plastikiem. Opakowanie 15szt.

13. Szpilki z kolorową kulką 3 op. Szpilki tablicowe z kolorową z kulką śr. 6mm, 
długość 15mm, 100szt./op. 

14. Papier ksero biały 5 ryz A4 80 gm
15. Pinezki do tablic korko-

wych, kolorowe, 
10 op. Pinezki tablicowe  do tablic korkowych, plastiko-

we łebki, kolorowe, pakowane w pudełka po 50 
szt. 

16. Magnesy do tabl. 12 op. Magnesy do tablic magnetycznych Titanum 40 
mm (opak. 4 szt.) 
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                                                             TABELA NR  2.
PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS

1. Mikroskop BioLight 200 4 szt. Delta Optical BioLight 200 . umożliwia obserwacje pro-
stych preparatów biologicznych (tkanki roślinne i zwierzę-
ce), owadów, minerałów, roślin, znaczków, monet, kamie-
ni szlachetnych, układów elektronicznych i wielu innych.

3. Język polski – strefa P, program 
komputerowy

1 szt. EduROM Język polski strefa P - interaktywny podręcznik 
elektroniczny, który obejmuje cały materiał z języka 
polskiego obowiązujący w szkole podstawowej. EduROM 
J. polski zawiera nie tylko ćwiczenia gramatyczne i 
ortograficzne, ale także fragmenty filmów, przedstawień 
teatralnych i lektur szkolnych. Treści zaprezentowane w 
programie obejmują nie tylko literaturę, ale również 
najważniejsze media dzisiejszej rzeczywistości: telewizję, 
radio, reklamę, komputer. 

4. Lekcjotek@ Matematyka dla klasy 
4-6 multimedialne materiały na tabli-
ce interaktywną i projektor

1 szt. Aplikacja stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną 
przygotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w 
klasach 4–6. Wszystkie zgromadzone w programie 
materiały są zgodne z nową podstawą programową. 

5. Lekcjotek@ Przyroda dla klasy 4-6 
Multimedialne materiały na tablice in-
teraktywną i projektor

1 szt. Aplikacja stanowi funkcjonalną pomoc dydaktyczną przy-
gotowaną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 
4–6. Wszystkie zgromadzone w programie materiały są 
zgodne z nową podstawą programową. 
Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod 
prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych sy-
mulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczenia-
mi.

6. Skarbiec paleontologa – zestaw 15 
skamieniałości.

1 szt. Kolekcja 15 skamieniałości w plastikowym pudełku z 
przegródkami. 
Skamieniałości są zachowanymi w skałach pozostałościa-
mi dawnych form żyjących lub dowodem ich istnienia w 
przeszłości. 

7. Papier ksero 5 ryz Papier A4 80 gm

8. Bibuła marszczona żółta, różowa, 
zielona , czerwona, biała, niebieska, 
pomarańczowa 

42 szt. Bibuła marszczona po 6 szt. opakowanie

9. Farby plakatowe 5 kpl Farby mają gęstą, mazistą konsystencję. Stosowane  na 
wszystkich materiałach porowatych, jak np. gruby papier 
niesatynowany, karton, brystol, drewo, wyschnięte figurki 
z masy do modelowania, suche liście itd.

10. Pędzle do malowania -zestawy 5 kpl Miękkie szkolne pędzle,  przeznaczone do malowania 
farbami wodnymi np. akwarelami, farbami plakatowymi, 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych



temperami oraz tuszem. 

11. Folia samoprzylepna –kolor - czerwony, 
czarny, biały, ciemny żółty, jasny 
zielony 

10 szt Uniwersalna samoprzylepna biała i kolorowa folia PCV o 
błyszczącej powierzchni. Wymiar 70x100.  Po 2 szt każdy 
z kolorów

12. Segregator A4/2,5 10 szt Segregator Ringowy 4/2,5 cm  wykonany z twardej, 1,8 
mm tektury - oklejka kolorowa, pokryta folią 
polipropylenową - wyklejka papierowa - do formatu A4 - 
grzbiet o szerokości 25 mm - mechanizm ringowy na 2 lub 
4 zaczepy o wysokości 16 mm, typu R .

13. Wkład do segregatora A5/50 20 szt Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający 
wpinanie dokumentów do formatu A4. 

14. Markery suchościeralne 8 kpl Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm
Gąbka do ścierania tablic w zestawie. 
Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

15. Magnesy do tabl. 40mm /op=4szt./ 12 kpl Magnesy do tablic magnetycznych Titanum 40 mm (opak. 
4 szt.) 

16. Sztalugi plenerowe aluminiowe 4 szt. Plenerowa sztaluga do malowania, prezentowania obra-
zów itp w komplecie z praktycznym futerałem. 
Maksymalna wysokość płótna 137cm. 

17. Tusz HP nr 21 (czarny) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 21, black, wydajność: 5ml.

18. Tusz HP nr 22 (kolor) 1 szt. Tusz oryginalny HP No 22,coulor, wydajność: 5ml.

3. Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych.

TABELA NR  1.
PROGRAM WYRÓWNAWCZY

Lp. Materiał dydaktyczny - ro-
dzaj produktu

Ilość Opis 

1. Waga ze zbiornikami 1,0 –litrowymi 
z odważnikami           
 

1 sztuka Praktyczna waga umożliwia ważenie materiałów sypkich, płynnych lub 
stałych do 1 litra. Wyposażona w dwa zbiorniczki. Zbiorniczki można 
zdejmować w łatwy sposób, przelewanie (lub przesypywanie) 
ułatwiają specjalne dzióbki. Podziałka umożliwia łatwy odczyt 
poziomu wypełnienia zbiorniczków. W komplecie odważniki 
plastikowe.
Waga ma  wbudowany stabilizator rejestruje nawet zmiany 1 gramowe. 
Waga wyposażona jest dodatkowo w przycisk zapobiegający zbytnim 
wahaniom wagi. waga o wymiarach 47 x 18 x 19 cm
dwa zbiorniczki o pojemności 1 litra.

2. Konstruktor brył- Zestaw 
demonstracyjny do konstruowania 
dużych brył.. 

1 sztuka Zestaw demonstracyjny do konstruowania dużych brył i kulek 
łączących (śr. 30 mm), 30 żółtych kulek łączących (śr. 30 mm), 12 
fioletowych patyczków (dł. 12 cm), 60 zielonych patyczków (dł. 15 
cm), 10 żółtych patyczków (dł. 18 cm), 20 niebieskich patyczków (dł. 
22 cm).
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3. Książka- Logico Piccollo - 
Geometria 

1 sztuka Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo. Ramka znajduje się w oddzielnej sprzedaży.

4. Książka- Matematyka-rok i czas 1 sztuka Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo. Ramka znajduje się w oddzielnej sprzedaży.

5. Ramka Logico Piccollo - 1 sztuka Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami Logico Piccolo. 
Przesuwne guziki służą do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. 
Wym.: 23 x 28 cm. 

6.  Bryły geometryczne 3D duże - 1 zestaw Zestaw 14 transparentnych brył geometrycznych 3D, które można 
wypełnić płynem lub piaskiem. Ułatwiają mierzenie i porównywanie 
powierzchni, objętości oraz pojemności brył. Wysokość  brył: 5 oraz 10 
cm.

7. EduROM Pakiet przedmiotowy. 
Język polski dla klasy 4, 5 ,6 

1 sztuka Pakiet 5 x EduROM Język polski to multimedialny, interaktywny pod-
ręcznik elektroniczny, który obejmuje cały materiał z języka polskiego 
obowiązujący w szkole podstawowej. EduROM Język polski zawiera 
nie tylko ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, ale także fragmenty 
filmów, przedstawień teatralnych i lektur szkolnych. 

8. Plansza j. angielski
DUO Pronouns – zaimki. 

1sztuka Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie 
zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w 
formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z 
emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest 
zilustrowana kolorowym obrazkiem. Format:150 x 110 cm.

9. Plansza j.angielski
Nouns rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne. 

1sztuka Format 150 x 110 ; jednostronna; plansza foliowana folią strukturalną, 
oprawa - drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
Plansza zawiera wykaz określników używanych w celu określenia 
ilości w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych 
w języku angielskim. (many, a large number of, a lot of, lots of, plenty 
of, few, a small number of, a few, some, any, the, no, all, enough, my, 
their, whichever, whatever, much, a large amount of, little, a small 
amount of, a little, this, that, these, those, both, several, other).

10. DUO Basic facts about USA - 
Fakty o USA plansza dydak-
tyczna Stiefel Eurocart

 1sztuka Plansza dydaktyczna o wymiarach 160 x 120 cm
Fakty o USA - dwustronna plansza dydaktyczna pomocna 
w nauce języka angielskiego. Przedstawiająca fakty o 
USA- historię kraju, system polityczny, szkolnictwo, 
gospodarkę, turystykę, sport i inne ważne informacje. Na 
stronie drugiej jest mapa uzupełniona zdjęciami oraz 
opisem ciekawych miejsc.
Plansza jest laminowana. Można po niej pisać mazakami 
wodozmywalnymi.

11. Basic facts about Great Britain & 
Ireland – 
interaktywny program edukacyjny – 
szkoła podstawowa i gimnazjum 
(cena 179,00)

1sztuka Płyta CD jest przeznaczona:
- do nauki na tablicy interaktywnej w szkole podstawowej i gimna-
zjum,
- do tworzenia wizualnych przykładów
- do ćwiczeń
Płyta CD zawiera:
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10. podstawowe fakty o Wielkiej Brytanii i Irlandii
11. szczegółową mapę Wysp Brytyjskich z informacjami geogra-

ficznymi i gospodarczymi
12. tematy z dziedziny historii, polityki, systemu szkolnictwa, 

kuchni angielskiej, sportu, zamieszkania i podróżowania.

12.  papier ksero, 5 ryz PAPIER XERO A4  80 gm

13. Mazaki – komplety 12 kolorów 8 
kompletów 

Mazaki szkolne Jumbo 12 kolorów. Trójkątny kształt. Wygodne 
zamykane etui.

14. Segregatory- A4 - szeroki 6sztuk Segregatory- A4 wykonany z tektury z recyclingu, grzbiet ekologiczna 
folia pp struktura płotna 100mic, karton 2,1mm, dźwignia z 
dociskaczem 
grzbiet 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta 
,wymiar 285x320, listwa dolna

15. Teczki z gumką 16 sztuk Teczka z gumką A4 ,papierowa, kolor.

16. markery kolorowe – w 4 kolorach 16 sztuk Markery do białych tablic, gruba końcówka, 
kolory :czarny, czerwony, niebieski, zielony. Po 4 w każdym kolorze

17. Toner do drukarki 1sztuka Toner do drukarki Kyocra TK-110  nr – FS 720/821/920 Czarny- 
orginał

TABELA NR  2.
PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj 
produktu

Ilość Opis danego produktu
(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne

1. Gra dydaktyczna: Ułamki-
Domino Schubitrix, Ułamki 1 

5 sztuk Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw składa się z 24 barw-
nych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu. 
Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania i wyniki pasowały do 
siebie. 
Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura, dzięki której można szyb-
ko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi poziomami trudności 
- przyporządkowanie symboli do wartości ułamków
- zamiana ułamków niewłaściwych we właściwe.

2. Ułamki-Domino Schubitrix, 
Ułamki 2

5 sztuk Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw składa się z 24 barw-
nych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu. 
Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania i wyniki pasowały do 
siebie. 
Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura, dzięki której można szyb-
ko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi poziomami trudności 
- skracanie ułamków
- zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne.

3. Domino Schubitrix - Procenty 5 sztuk Gra Schubitrix oparta jest na zasadach domina. Zestaw składa się z 24 barw-
nych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu. 
Uczniowie układają w taki sposób karty, aby działania i wyniki pasowały do 
siebie. 
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Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura, dzięki której można szyb-
ko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie.
Zawartość: Każde pudełko zawiera 2 gry z różnymi poziomami trudności 

4. PenDrive  32 GB  15 sztuk Pojemność: 32 GB 
Typ podłączenia: USB 2.0 

5. Kalkulatory 5sztuk Wyposażony m.in. w funkcje.: 
4. ułamki zwykłe, pierwiastki dowolnego stopnia, potęgi - naturalnie zapisywane, 

dwuwierszowy wyświetlacz o rozdzielczości 31 x 96 punktów i możliwości re-
gulacji kontrastu, suma naturalnie zapisywana logarytm o dowolnej podstawie 
- naturalnie zapisywany operacje na macierzach i wektorach – naturalnie zapi-
sywane 

5. binarny, szesnastkowy i ósemkowy system zapisywania liczb możliwość two-
rzenia tablicy funkcji wyświetlanie wyników obliczeń w formacie liczb niewy-
miernych 

6. kombinacje, permutacje i waricje zamiana współrzędnych prostokątnych na 
biegunowe i odwrotnie 9 komórek pamięci statystyka, regresja system V.P.A-
.M. – umożliwia wykonywanie obliczeń w kolejności zgodnej z zasadami ma-
tematyki, - pamięć obliczeń możliwość korekty obliczeń wartość bezwzględna 
– naturalnie zapisywana funkcja odpowiedzi 40 stałych naukowych 

7. zamiana jednostek miar automatyczne wyłączanie ,zasilanie: 1 bateria 
AAA ,plastikowe przyciski, przybliżona waga 110 g. ,wytrzymała 
obudowa .Gwarancja: 3 lata 

6. Zestaw do prezentacji zjawisk 
optycznych-

1zestaw Zestaw zawiera: soczewki szklane (dwustronnie wypukłą i dwustronnie 
wklęsłą), biały ekranik, szklany ekranik, 2 lustra szklane, 5 kolorowych filtrów 
celofanowych, 3 stojaczki do soczewek i luster, 2 pryzmaty równoboczne 
(akrylowe, 25x50 mm), zlewkę miarową, świecę oraz latarkę.

7. Sztaluga stołowa 8sztuk Całkowita wysokość: 94-124 cm
Rozmiar podstawowy (po rozłożeniu): 32 x 37 cm .Maks. wysokość 
podobrazia: 73 cm

8. Kredki akwarelowe) 5sztuk Kredki akwarelowe  zestaw 36 kolorów/ metalowe pudełko. Oprawione w 
wysokiej jakości drewno cedrowe. Można je używać podobnie jak zwykłe 
kredki lub też wykorzystać ich walory akwareli, czyli za pomocą wilgotnego 
pędzelka rozmywać w dowolnym miejscu rysunek. Naniesioną kredkę można 
całkowicie rozprowadzić pędzlem po rysunku, lub tylko częściowo 
pozostawiając linie, kontury, kreski. Kredki akwarelowe Mondeluz są odporne 
na zawilgocenie i zachowują swoje walory

9. Farby Plakatowe 12 Kolorów 5sztuk Farby wodne, kryjące  Można malować na takich podłożach jak: papier, 
karton, drewno, ceramika, kamień. Wymalowane powierzchnie po wyschnięciu 
są matowe o intensywnych barwach, odporne na działanie światła i ścieranie. 
Dzięki konsystencji pasty pozwalają na wykonywanie prac w różnych 
technikach np.: impasto, fakturowanie, malowanie farbą rozcieńczoną i 
innymi. . Posiada atest PZH. Wiek : od 3 lat.  Pojemniki 20ml.

10. Blok rysunkowy biały A3 5sztuk Blok białego papieru rysunkowego; przeznaczony do szkiców i rysunku ołów-
kiem, kredkami, pastelami; format A3 ( 27,9cm x 42cm);Ilość kartek: 20

11. Blok rysunkowy kolor A3 5sztuk Blok rysunkowy z papierem kolorowym. Papier w intensywnych kolorach, 
barwiony w masie. Idealny do rysunku kredkami, ołówkiem, wycinanek i 
innych prac manualnych. Polecany głównie dla dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Blok zawiera 10 arkuszy papieru w formacie A3 
(29,7 x 42cm), masa papieru 70 g/m².
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12. Brystol A1 MIX kolor 3 sztuki brystol, karton Kreska A1 160g mix kolorów, 20 ark./op. 

13. Blok techniczny kolor A3 5sztuk Blok techniczny kolorowy A3/10 kartek w intensywnych kolorach.

14. Blok techniczny A-3 biały 5sztuk Blok techniczny, biały. Format A3. 10 kartek.

15. Klej szkolny w sztyfcie 5sztuk 15g,  klej w sztyfcie bezbarwny i bezwonny. Nietoksyczny, zmywalny z 
większości powierzchni i niebrudzący. . Posiada atest PZH. 

16. Klej szkolny biały w tubie 5sztuk Klej biały 40 ml w tubie ,szkolny. biurowy.

17. Teczka wiązana biała 20 sztuk Teczka wiązana kartonowa biała, Format C4 - mieści pliki dokumentów w for-
macie A4,Wykonana z wysokiej jakości tektury o gramaturze 300 g/m2.

18. Pędzle Okrągłe zestaw 2
zestawy

Zestaw pędzli na blistrze - 12 sztuk,pędzle okrągłe z naturalnej szczeciny No 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,długie, drewniane trzonki, aluminiowe 
skuwki

19 Pędzle z naturalnego włosia, 
zestaw 

4 zestawy Zestaw pędzli - 5 sztuk 2/4/6/8/10. 

20. CD – „Piosenki na każdą 
szkolną okazję” 

1sztuka Na płycie znajdziecie 10 premierowych piosenek tematycznie związanych z 
różnymi okazjami i świętami np: Dzień Nauczyciela, Dzień Niepodległości, 
Święta Bożego Narodzenia, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, 
Zakończenie Roku Szkolnego, itp

21. CD – „Piosenki z dzwonkami” 1sztuka płytę z piosenkami o tematyce bożonarodzeniowej. To nie są kolędy tylko 
piosenki świąteczne, noworoczne, zimowe. Na płycie znalazło się 10 
wspaniałych piosenek wraz z półplaybackami(wersje instrumentalne).

22. CD- nr17 Konkurs Piosenki 
Wygraj Sukces 

1sztuka 17-ta płyta Studia Pro-Media przeznaczona dla wokalistów w wieku od lat 6 
do 19 lat. Na płycie znajdziecie 11 nowych piosenek wraz z 
półplaybackami(wersje instrumentalne).

23. CD-nr16 Konkurs Piosenki 
Wygraj Sukces 

1sztuka 16-ta płyta Studia Pro-Media z serii: Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" 
przeznaczona dla wokalistów w wieku od lat 6 do... lat. Na płycie znajdziecie 
10 nowych piosenek wraz z półplaybackami(wersje instrumentalne).

24. CD-nr15 Konkurs Piosenki 
Wygraj Sukces 

1sztuka Płyta Studia Pro-Media przeznaczona dla wokalistów w wieku od lat 6 do... 
lat. Na płycie znajdziecie 10 piosenek wraz z półplaybackami(wersje 
instrumentalne).

25. CD – „Piosenki Jacka Cygana 
cz.1” 

1sztuka Piękne piosenki Jacka Cygana które napisał dla najlepszych polskich 
wokalistów. Album zawiera półplaybacki(podkłady, wersje instrumentalne)

26. CD – „Piosenki Jacka Cygana 
cz.2” 

1sztuka Piękne piosenki Jacka Cygana które napisał dla Majki Jeżowskiej, Edyty 
Górniak, Krzysztofa Antkowiaka, Mieczysława Szcześniaka i innych. Album 
zawiera półplaybacki(podkłady, wersje instrumentalne"

27. CD – „Z wysokiego nieba” 1sztuka Płyta zawiera kolędy i piosenki świąteczne w aranżacjach jazzowo-popowych. 
Imponująca jest lista wykonawców których udało się zaprosić do realizacji 
tego projektu. Grażyna Łobaszewska, Anna Serafińska, Anna Gadt, Monika 
Malec, Agnieszka Kowalska, Lilia Kowalska, Kasia Konciak, Kasia Godzisz -
Antonik, Małgorzata Markowska, Ewa Niewdana - Hady oraz Agnieszka i 
Michał Jurkiewiczowie. Wspaniały muzyczny klimat stworzyli znakomici 
polscy pianiści oraz pozostali muzycy na co dzień współpracujący z taki 
gwiazdami jak: Maryla Rodowicz, Grzegorz Turnau, Andrzej "Piasek" 
Piaseczny. Wydawcą płyty jest Jarosław Piątkowski który wraz z Michałem 
Jurkiewiczem stworzyli duet producencki i kierownictwo muzyczne projektu. 
Ważnym elementem płyty są wersje karaoke wszystkich utworów.
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29. CD – „Młodzi Artyści Śpiewają 
2012″ 

1 szt. Płyta zawiera:
1. „Litery i słowa” śpiewa: Sylwia Lewicka, muzyka: Krzysztof Mroziński, 
słowa: Janusz Kukuła
2. „Uśmiechnięta wiosna” śpiewa: Patrycja Czyżewska, muzyka: Dariusz Ja-
ros, słowa: Tadeusz Szarwaryn
3. „Próbuję zrozumieć” śpiewa: Ilona Krawczyk, muzyka: Janusz Brzozow-
ski, słowa: Janusz Kukuła
4. „To jest RocknRoll” śpiewają: Agnieszka Bańdziak, Piotr Zubek, muzyka: 
Dariusz Jaros, słowa: Tadeusz Szarwaryn
5. „Kiedyś sens odnajdę” śpiewa: Elżbieta Lehmann, muzyka: Dariusz Jaros, 
słowa: Tadeusz Szarwaryn
6. „Raz na zawsze” śpiewa: Anna Tomaszewska, muzyka: Dariusz Jaros, sło-
wa: Tadeusz Szarwaryn
7. „Bezpieczna” śpiewa: Paula Kubań, muzyka: Krzysztof Mroziński, słowa: 
Małgorzata Katarzyńska
8. „Dla Ciebie budziłam sny” śpiewa: Paulina Wróblewska, muzyka: Krzysz-
tof Mroziński, słowa: Tadeusz Szarwaryn
9. „Z Tobą, bez Ciebie” śpiewa: Emilia Hamerlik, muzyka: Krzysztof Mroziń-
ski, słowa: Tadeusz Szarwaryn
10. „Taka mała łza” śpiewa: Patrycja Mizerska, muzyka: Krzysztof Mroziń-
ski, słowa: Ewa Andrzejewska
11. „Song trzymających ściany” śpiewa: Anna Poszelużna, muzyka: Krzysz-
tof Mroziński, słowa: Ewa Andrzejewska, ścieżki 12-22 na płycie są to pod-
kłady muzyczne do piosenek.

30. CD – „Młodzi Artyści Śpiewają 
2010″ 

1 szt. Płyta zawiera.1 „Letnia cza-cza” śpiewają: Aleksandra Maćkowiak i Paulina 
Prelwic, muzyka: Dariusz Jaros, słowa: Tadeusz Szarwaryn
2. „Pierwszy dzwonek” śpiewa: Tomasz Kulak, muzyka: Janusz Brzozowski, 
słowa: Tadeusz Szarwaryn
3. „Piosenka o muzyce” śpiewa: Emilia Hamerlik, muzyka: Dariusz Jaros, 
słowa: Tadeusz Szarwaryn
4. „Bal Planet” śpiewa: Klaudia Borczyk, muzyka: Dariusz Jaros, słowa: Ta-
deusz Szarwaryn
5. „Ołowiane szczęście” śpiewa: Anna Tomaszewska, muzyka: Przemysław 
Puchalski, słowa: Iwona Brzozowska
6. „Nie odrzucaj mnie” śpiewa: Anna Buczkowska, muzyka: Krzysztof Mro-
ziński, słowa: Tadeusz Szarwaryn
7. „Małe “c”” śpiewa: Anna Wołoszyn, muzyka: Krzysztof Mroziński, słowa: 
Ewa Andrzejewska
8. „Być może życie jest tylko snem” śpiewa: Patrycja Mizerska, muzyka: 
Krzysztof Mroziński, słowa: Małgorzata Katarzyńska
9. „Zanim skończy się film” śpiewa: Wiktoria Kubkowska, muzyka: Krzysz-
tof Mroziński, słowa: Małgorzata Katarzyńska
10. „A jeśli nie znajdziesz” śpiewa: Olga Mazur, muzyka: Krzysztof Mroziń-
ski, słowa: Tadeusz Szarwaryn
11. „Szeleści szmal” śpiewa: Maciej Moszyński, muzyka: Krzysztof Mroziń-
ski, słowa: Ewa Andrzejewska, ścieżki 12-22 na płycie są to podkłady mu-
zyczne do piosenek.

31. Zestaw ołówków 4H –6B 2zestawy komplet 12 ołówków grafitowych średniej twardości 6B 5B 4B 3B 2B B HB F 
H 2H 3H 4H

32. Flamastry 2zestawy Flamastry zmywalne. Średnia końcówka. Wentylowana skuwka.12 kolorów

33. Zeszyt papierów kolorowych 5szt. Papier "wycinankowy"; 10 arkuszy w rożnych kolorach
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A4 

34. Zeszyt papierów kolorowych 
samoprzylepnych C5 

5szt. zeszyt papierów kolorowych samoprzylepny C5, 10 kartek 

35. Papier ksero 3 ryzy PAPIER XERO A4 80 gm

36. Płyty CD RW czyste 100sztuk Nośniki CD-RW,  700MB 24x umożliwiają dokonanie do 1000 nagrań.

37. Tusz kolorowy do drukarki 1szt. Tusz kolorowy do drukarki -TypHewlett Packard 930C nr 78

38. Tusz czarny do drukarki 1szt. Tusz czarny do drukarki  Typ: Hewlett Packard 930C  nr 45- oryginał

39. Toner do kserokopiarki- 1szt. Toner do kserokopiarki- Typ: Ricoch 1027 Typ 2220D- oryginał

40. Toner do kserokopiarki 1szt. Toner do kserokopiarki – Typ: Rex Rotary MP 1600 typ DS615/DSm 
618/DSm618d- oryginał
TABELA NR  3.

PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu Ilość Opis 

1. Książka pt. Analiza i synteza wzrokowa    1szt. Zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub 
pomagających w pokonaniu trudności w zdobywaniu tych umiejętności. 
Właściwe spostrzeganie i analizowanie przestrzeni oraz tematycznych i 
atematycznych elementów graficznych warunkuje poprawne 
rozpoznawanie i odwzorowywanie liter. Ćwiczenia przeznaczone są dla 
dzieci prawidłowo rozwijających się, ale również - jako
pomoc terapeutyczna - m.in. dla maluchów dyslektycznych, 
autystycznych i upośledzonych.  

2. Ramka Logico Piccollo 1szt. Ramka do książeczek z zadaniami i ćwiczeniami Logico Piccolo. 
Przesuwne guziki służą do zaznaczania prawidłowej odpowiedzi. Wym.: 
23 x 28 cm.

3.  Książka pt. Sposoby liczenia –liczby w 
zakresie 100 – dodawanie i odejmowanie 
-część I

1szt. Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo.

4.  Książka pt. Ćwiczenia w liczeniu - Liczenie 
w zakresie 100. Tabliczka mnożenia i 
dzielenie 

1szt. Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo.

5.
 Gra skojarzeniowa - Zawody 

1szt. Gra skojarzeniowa polegająca na dopasowywaniu do poszczególnych 
zawodów przedmiotów niezbędnych do ich wykonywania.

6. Kalendarz magnetyczny 1szt. Tablica magnetyczna jest idealną pomocą do nauki dni tygodnia, mie-
sięcy, lat oraz pór roku. Kalendarz magnetyczny umożliwia także na-
ukę liczenia i pisania. Zawartość gry: tablica magnetyczna o wymia-
rach nie mniejszych niż 50 x 70 cm, 4 ilustracje z porami roku, 16 ilu-
stracji z puzzlami przedstawiającymi przyrodę, 6 strzałek (żółta, czer-
wona, niebieska), 31 kart z numerami od 1 - 31 (w tym 17 kartoników 
do ułożenia roku), 10 kart z zajęciami szkolnymi, 1 woreczek z samo-
przylepnymi magnesami, przewodnik pedagogiczny oraz plan zajęć.

7. Układanki - 8-elementowe historyjki 
obrazkowe 

1szt. Układanie obrazków każde dziecko będzie postrzegało jako dobrą 
zabawę. Rozbudzona ciekawość i chęć poznania dalszej części historyjki 
będą motywowały do wykonania zadania. Największą zachętą będzie 
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jednak końcowy efekt – duża ilustracja, która powstanie po odwróceniu 
poprawnie ułożonych obrazków.

8. Książka pt. Niebieska ortografia cz.2 1szt. Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo.

9. Książka pt. Niebieska ortografia cz.3(cena 
13,99)

1szt. Książeczka z serii Logico Piccolo wyłącznie do użytku z ramką Logico 
Piccolo.

10. eduROM  - Czytam i piszę - (6-10 lat)  - in-
teraktywna nauka języka. 

1szt. Multimedialne oprogramowanie do nauki czytania i pisania. Atrakcyjna 
forma nauki liter i ortografi i, oparta na zabawie. 

11. Układanka - Moje układanki. Ćwiczenia sy-
labowe do nauki czytania. Zestaw 1 

1szt. Zestaw 1 - dwie sylaby otwarte.
Każda z układanek składa się z 21 kompletów. 

12.
Układanka - Moje układanki. Ćwiczenia 
sylabowe do nauki czytania. Zestaw 2 

1szt. Zestaw 2 - trzy sylaby otwarte. Każda z układanek składa się z 21 kom-
pletów. W skład każdego kompletu wchodzą następujące elementy:
• Obrazek
• Przecięty obrazek z podpisem
• Podpis - cały wyraz do czytania globalnego
• Sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z podziałem na sylaby.

13. Układanka - Moje układanki. Ćwiczenia 
sylabowe do nauki czytania. Zestaw 3 

1szt. Zestaw 3 - dwie sylaby: otwarta + zamknięta. Każda z układanek skła-
da się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu wchodzą następu-
jące elementy: -//-

14. Układanka - Moje układanki. Ćwiczenia 
sylabowe do nauki czytania. Zestaw 4 

1szt. Zestaw 4 - dwie sylaby: zamknięta + otwarta. Każda z układanek skła-
da się z 21 kompletów. W skład każdego kompletu wchodzą następu-
jące elementy:

15. Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z 
tekstami. 

1szt. Popularne plansze przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, 
nauczycieli. W zestawie: 75 kart (15 kart z ilustracjami + 60 z 
tekstami). Autor :Jagoda Cieszyńska

16. Ciało człowieka- magnetyczny zestaw de-
monstracyjny 1zestaw 

Ciało człowieka - magnetyczny zestaw demonstracyjny. Dwustronny, 
duży, magnetyczny zestaw demonstracyjny prezentujący budowę ciała 
człowieka: układ kostny, główne organy, grupy mięśni. Wys. 90 cm.

17. Papier ksero 1ryza PAPIER XERO A4 KLASY C 
1 opakowanie zawiera 500 sztuk kartek papieru

4. Szkoła Podstawowa w Skarżynie

Tabela 1
  zajęcia wyrównawcze

Lp. Materiał dydaktyczny Ilość Opis 
1. Magiczne kwadraty czyli  orgiami 

płaskie z kwadratu
1 zestaw O różnych wielkościach i kolorach oraz dwukolorowe- 336 szt.

2. Papier ksero  A 4 80 g/m2 5 opakowań Papier ksero  A 4 80 g/m2 zawiera 500 sztuk kartek papieru

3. Matematyka. Plansze interaktywne 1 szt. Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz 
interaktywnych. 
Materiał podzielono na następujące tematy: 
- "Liczby naturalne",
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- "Liczby całkowite",
- "Ułamki zwykłe",
- "Ułamki dziesiętne",
- "Procenty",
- "Algebra",
- "Figury płaskie",
- "Bryły",
- "Obliczenia praktyczne".
Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. 
Dodatkowe narzędzia multimedialne tj.: możliwość wyłączania tekstów, 
dopisywania komentarzy na planszach, podkreślania wybranych treści 
oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się 
na planszy.  Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań testowych 
jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu 
przez całą klasę. 

4. Bryły szkieletowe – zestaw do budowy 1szt. Zestaw manipulacyjny pozwalający graniastosłupy, ostrosłupy i inne 
bryły. Utworzone mogą posłużyć do omawiania pojęć geometrycznych, tj. 
krawędź, bok, powierzchnia, objętość itp. Elementy wyróżniają się 
wysoką jakością wykonania, łatwo je złączyć, a łączenie jest trwałe. 
Zawartość: 180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm (każda kulka posiada 
26 otworów) 180 patyczków o długości od 1,6 do 7,5 cm.

5. Ułamki magnetyczne duże . Zestaw 52 
elementy

1 zestaw Zestaw ułamków magnetycznych 100/10cm - wykonane z magnetycznego 
tworzywa sztucznego, pokryte kolorową folią. 
Zestaw składa się z 51 elementów, a każdy pasek podzielony jest kolejno 
na ułamki:
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.
Zawartość: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. 
Do każdego ułamka dostępnych jest tyle pasków, aby można było 
przedstawić 1 całość o długości aż 1 metra! 
Wymiary:
dł. 100cm
szer. 10cm.

6. Lekcjoteka  Matematyka dla kl. IV-VI 1szt. Umożliwia przekazanie wiedzy uczniom szkół podstawowych w klasach 
4-6 za pomocą nowoczesnych technik multimedialnych, np. może zostać 
wykorzystany na tablicach interaktywnych. Zawiera 36 zagadnień wraz z 
dołączonymi scenariuszami lekcji w formie drukowanej i elektronicznej 
(pliki PDF) ,115 animacji, symulacji i ilustracji, prawie 70 interaktywnych 
ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów, filmy instruktarzowe. Dodatkowo do 
programu dołączono scenariusze lekcyjne w formie tradycyjnej 
Tabela 2

zajęcia dla dzieci uzdolnionych 

Lp. Materiał dydaktyczny Ilość Opis 
1 Duża waga ze zbiornikami  i 

odważnikami
1szt. Waga jest stabilna i działa bardzo dokładnie. Jako szalki służą 2 

pojemniki z nietłukącego sie tworzywa sztucznego. Każdy pojemnik 
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mieści więcej niż 1 litr. Objętość materiałów płynnych  i sypkich 
odczytują dzieci na 2 skalach. Każdy pojemnik posiada nasadzoną 
pokrywę. 2 różne komplety odważników są umieszczone na nóżce.

2. Mikroskop stereo 5 szt. Wysokość ok. 25 cm 
Okular 10 x szeroko polowy regulacja odstępu okularów
Obiektyw 2 x powiększający, Powiększenie 20-krotne, Oświetlenie 
LED

3. Zestaw preparatów mikroskopowych 1 kpl 10 preparatów w skrzynce z tworzywa sztucznego
4 Zestaw narzędzi do eksperymentów 2 kpl Wysokiej jakości  instrumenty w etui z tworzywa sztucznego. 

Zawartość :
1 raczka / uchwyt do skalpela z nierdzewnej stali
5 skalpeli
1 pęseta, nierdzewna stal
1 nożyczki przygotowawcze,
1 nakłuwacz

5 Skrzynka  do  eksperymentów  dla 
ucznia

3 kpl Skrzynka zawiera 29 części :
1 okulary ochronne, 4 miarki (zlewki), 3 sproszkowane barwniki do 
mieszania barw, 4 próbówki, 1 stojak do probówki, 1 pipeta, 3 
buteleczki na proszek, 1 łyżeczka do odmierzania, 3 szalki Petriego 
trójdzielne, 1 termometr, 1 kroplomierz, 1 tryskawka, 3 pojemniki, 1 
lupa o 10 krotnym powiększeniu, 1 pudełko do przechowywania.

6 Teatrzyk ze stelażem 1 szt. Kolorowy teatrzyk na stelażu . Wykonany z trwalej tkaniny z 
haftowanymi aplikacjami. Dodatkowym walorem jest ruchoma kurtyna. 
wym. 168,5 x 87 cm

7 Torba z pacynkami na rękę 1 kpl Zestaw 14 kolorowych bajkowych pacynek zapakowany w wygodna 
torbę z uchwytami do przenoszenia. W zestawie 14 pacynek : postacie z 
bajek oraz zwierzęta – wym. zamkniętej torby 64 x 47 cm, wymiar 
otwartej torby 64 x 94 cm

8. Duże magnesy zestaw 1 2 zestawy Kolorowe magnesy -120 szt. średnica 2,5 cm
9. Zszywacz biurowy długoramienny 1 szt. Zszywa 10 kartek, wym. 9,9 x 2,3 x 4,4cm, pojemność zasobnika -50, 

rodzaj zszywek #10, tradycyjne płaskie szycie 
10 Zszywacz biurowy 1 szt. Zszywa 12 kartek, wym. 36,8 x 4,5 x 7 cm, pojemność zasobnika -150, 

rodzaj zszywek #24/6 i 26/6 tradycyjne płaskie szycie
11 Pistolet do klejenia 3 szt. wymiar 17 x 3 x 14 cm
12 Magiczne  kółeczka  czyli  orgiami 

płaskie z koła
1 zestaw Zestaw kółek o średnicy 10 cm

13. Pacynki bajki - zestaw 1 zestaw Dwa zestawy kolorowych  bajkowych pacynek 
14 Figurki  ze styropianu jajko, baranek, 

pisklę
 po 5 szt. Jajko wys. 8 cm śr 5,5 cm

Baranek 12,5 x 15 cm
Pisklę wym. 6 x 6 cm

15 Maski  białe   do  malowania  lub 
dekorowania

10szt Maski wykonane z ciemnego plastiku nadają się do malowania farbami 
lub dekorowania

16 Filc samoprzylepny – 3 zestawy 7 szt. w różnych kolorach wym. 30 x 40 cm 
17 Wycinarka do styropianu Zasilana – 2 baterie R6 wym. 24,7 x 17,1 cm
18. Nożyczki dla dzieci leworęcznych 5 szt.  Zaokrąglone końce. O długości 12,5 cm
19 Nożyczki terapeutyczne z podwójnym 

uchwytem
2 szt.  Dla dzieci , które nie mogą dobrze władać palcami dłoni -dł. 21 cm

20 Muzyka i ruch dla każdego - książka 
+ płyta

1 szt. Urszula Bissinger-Ćwierz   format B5 – 25 str.

21 Jak Dawid tańczyć chce - książka + 
płyta

1 szt. Izabela Wójcik , Justyna Wójcik- zawiera wprowadzenie teoretyczne w 
tematykę tańców integracyjnych oraz opisy 14 tańców.

22 Tańczmy razem -książka + płyta 1szt. Jacek Szpunar , Leszek Gęca . 16 tańców z opisami i nutami.
23 Nożyczki  terapeutyczne łączone 3szt. pozwalają na uczestnictwo podczas pracy osobie wspomagającej – dł. 
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17 cm
24 Toner  do  drukarki 2 szt. Toner   drukarka HP Laser Jet P1005 - oryginał
25 Toner  do  drukarki 2 szt. Toner  do  drukarki Samsung ML-2571 N Mono Laser Printer - orginał
26 Toner   do  kserokopiarki 2 szt. Toner do kserokopiarka,   Ricoh Aficio 220 - oryginał
27 Papier kolorowy  A 4 6 ryz Papier kolorowy  A 4 (160 gr)
28 Segregatory PP A4  x 50 mm 10  szt.
29 Koszulki  foliowe A4   krystaliczne 2 kpl Koszulki  foliowe A4  krystaliczne   opakowania zawiera  100szt.
30 Teczki biurowe A 4 20 szt. Teczki biurowe A 4 do wpięcia
31 Bloki  techniczne  kolorowe A4  10 szt. Bloki  techniczne  kolorowe A4  
32 Karton kolorowy     20 szt. Karton 1000x800 mm różne kolory
33 Papier ksero  A 4 80 g/m2 20opakowań Papier ksero  A 4 80 g/m2 zawiera 500 sztuk kartek papieru
34 Plansze edukacyjne „Bezpieczny 

Internet”
1szt. Bezpieczny internauta to zestaw 14 kolorowych plansz dydaktycznych 

firmy InterBiznes z poradami na temat korzystania z sieci internetowej 
wraz z zasadami bezpieczeństwa.

35  Komputerowe gry edukacyjne  klasy 
IV - VI

1 szt. Pomoce edukacyjne do zastosowania na zajęcia informatyki w klasach 
IV – VI, które ćwiczą logiczne myślenie, spostrzegawczość, łączą treści 
edukacyjne z zabawą.

36 Programy interaktywne „Odpady i 
recykling”

1 szt. Pomoc edukacyjna w postaci płyty, która zawiera następujące materiały 
dydaktyczne:
- powstawanie, podział i klasyfikacja odpadów
- metody unieszkodliwiania odpadów
- definicje, słowniczek pojęć
- dane liczbowe i statystyczne
- system recyklingu, oznaczenia na opakowaniach,
- odpady niebezpieczne – oznakowanie, zasady postępowania, 
materiały sprawdzające i ćwiczeniowe
- gra edukacyjna – SORTOWANIE  ODPADÓW
- scenariusz zajęć

37 Programy interaktywne  „Parki 
narodowe i inne formy ochrony 
przyrody w Polsce”

1 szt. Płyta CD składa się z trzech części:
1.Modułu poglądowego, zawierającego następujący materiał 
dydaktyczny;
- przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich 
definicje i rozróżnianie
- zasady zachowywania się ograniczenia w obrębie różnych obszarów 
chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów
- opis poszczególnych parków narodowych
- projektowane parki narodowe
- interaktywny mini atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi
2. Modułu ćwiczeniowego, zawierającego serię ćwiczeń i quizów na 
temat różnych form ochrony przyrody w Polsce oraz pakiet 
interaktywnych map ćwiczeniowych przygotowanych do użycia na 
sprzęcie audiowizualnym.
3 Modułu budowy metodycznej, zawierającego opis pomocy 
dydaktycznej, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

38 Co to jest teatr – program edukacyjny 
DVD + książka

1szt. Co to jest teatr? pokazuje nam teatr od wewnątrz na przykładzie 
spektaklu ?Przygody Sindbada Żeglarza? wystawianego w Teatrze 
Polskim w Warszawie. Odwiedzamy w nim wszystkie pracownie 
teatralne, pokazujemy ludzi pracujących nad ostatecznym kształtem 
przedstawienia. Książka ? 36 stron, * Podstawowe informacje o teatrze 
* Od jak dawna istnieje teatr? * Struktura teatru

39 Pendrivy 2szt Przenośny dysk pamięci  USB 32 GB
40 Tusz do drukarki   kolor 2 szt. Tusz do drukarki   kolor HP psc 1215 all-in one - oryginał
41 Papier   szary 20 arkuszy Papier pakowy szary 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych



42 Płyty CD 20 szt Płyty DVD do zapisywania 
43. Tusz do drukarki    czarny 2 szt. Tusz do drukarki    czarny HP psc 1215 all-in one - oryginał
44 Teczki biurowe na gumkę A 4 20 szt.  Teczka z gumka papierowa, kolor.
45 Program wspierający naukę czytania 

dla uczniów szkoły podstawowej 
płyta CDROM

1 szt. Od sylaby do zdania - trening czytania. Skuteczny program wspierający 
naukę czytania! 
Przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Ułatwia szybką i 
bezstresową naukę czytania, przydatny w pracy z dziećmi 
dyslektycznymi. Polecany przez ośrodki terapeutyczne do codziennej 
pracy w domu oraz jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć 
wyrównawczych. 

46 Oprogramowanie do tablic 
interaktywnych  - język polski kl. IV 
– VI szkoła podstawowa

1 szt. Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz 
interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały 
przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania języka 
polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

47 Lektury na DVD – szkoła 
podstawowa.

5 szt. Lektury szkolne do  klas IV - VI

48 Edukacyjny program komputerowy – 
język polski dla szkoły podstawowej 
– kl. IV – VI – 5 płyt CDROM

1 szt. Pakiet EduROM Język polski to multimedialny, interaktywny 
podręcznik elektroniczny, który obejmuje cały materiał z języka 
polskiego obowiązujący w szkole podstawowej. EduROM Język polski 
zawiera nie tylko ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, ale także 
fragmenty filmów, przedstawień teatralnych i lektur szkolnych

49 Edukacja na wesoło – ortografia – 
płyta CD

1 szt. W dynamicznych zabawach prowadzonych przez zwierzęta, dzieci 
poznają zasady poprawnej pisowni. Dzięki możliwości rywalizacji z 
koleżanką i kolegą, dzieci chętnie ćwiczą poprawną pisownię i starają 
się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Do zabaw z ortografią zachęcają 
ciekawe animacje, muzyka i komentarze zwierząt. Zabawa połączona z 
edukacją to najlepszy sposób na opanowanie trudnej sztuki ortografii.

50 KABEL mikrofonowy 4 szt. KABEL mikrofonowy XLR męski - XLR żeński 10m HOT-WIRE
51 STATYW STOJAK POD 

KEYBOARD ORGANY KB-6
1szt. statyw stojak pod keyboard organy kb-6

52 Mikrofon 2 szt. Mikrofon Shure SM 48-LC
53 Pianowa stacja pogody 1 szt. Pomoc naukowa pozwalająca na pomiar: prędkości wiatru, kierunku 

wiatru wielkości opadów temperatury, pory dnia za pomocą tarczy 
słonecznej. Wysokość 116 cm

54 Sześcian litrowy z klockami do 
demonstracji objętości

1 szt. Pomoc dydaktyczna do demonstracji związku pomiędzy objętością a 
ciężarem. Klocki pokazują równoważność 1000 centymetrów 
sześciennych (1 mała kostka to cm3) z jednym z litrem. Klocki 
wykonane są w dwóch kolorach w każdym typie klocków.
Zawartość:
- 1 przezroczysty sześcian o boku 10 cm z pokrywką
- 10 klocków o wym. 1 x 1 x 1 cm
- 9 klocków 10 x 1 x 1 cm
- 9 klocków 10 x 10 x 1 cm

5. Gimnazjum w Kawęczynie

                                                                 TABELA NR  1.

PROGRAM WYRÓWNAWCZY
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lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu ILOŚĆ Opis 

1  Program edukacyjno- terapeutyczny 
dla uczniów

6 szt. Renata Czubaj, Aleksandra Piechnik – Kaszuba
,, Ortografitti. Czytam, rozumiem, pisze- miks. Poziom drugi zestaw 
podsumowujący poziom drugi ( wyrazy z ó, u, rz, ż ch, h tj. Program 
edukacyjno- terapeutyczny dla uczniów z dysleksją lub mających 
trudności w nauce ortografii 

2 Podręcznik szybkiego 
czytania

6 szt. Tony Buzan ,, Podręcznik szybkiego czytania” 
przekład Grażyna Wlota- Czekaj wyd.,,Aha”

3  Podręcznik – „Mapy myśli” 6 szt. Tony Buzan ,, Mapy myśli „ przełożył Dariusz Rossowski, wyd ,,Aha”

4 pendrive 2szt. Pendrive Pojemność: 16 GB

5 teczki 20 szt. tekturowe z gumką , sztywne, różnokolorowe

6 koszulki foliowe 2 op koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 
op. 100szt.

7 papier ksero 4 ryzy Papier xero  A4 biały 80 gm

8 segregatory 5szt. Wykonane na bazie folii z PCV (standard, classic spieniana) i tektury 
grubości 2-3 mm 
segregatory A4

9 bloki 20 szt. Blok rysunkowy A4 biały

10 kleje 10szt. Klej w tubie mocny

11 mazaki 10 op. mazaki - 24 kolory  

12 markery 5 szt Marker perm.  ( różne kolory)

TABELA NR  2.
PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Lp. Materiał dydaktyczny - rodzaj produktu ILOŚĆ Opis

1. pendrive 6 szt. Pojemność: 16 GB

2. płyty CD 1 op. Płyty CD-R 52x 700MB (Cake 50) 

3. płyty DVD 1 op. SONY DVD+R 4.7GB 16X 50 SZT. 

4. marker 5 szt. wodoodporny marker

5 papier ksero 2 ryzy Papier xero  A4 kolor mix 

6 papier ksero 2 ryzy Papier xero A4 biały 80 gm

7 bloki 10 szt. Blok rysunkowy A4 biały

8 kleje 10 szt. Klej w tubie 

9 mazaki 10 op.. mazaki - 24 kolory 

10 markery 10 szt. Marker perm. ( różne kolory)
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11 papier do zdjęć 2 op. foto papier A4,  210x297mm, mat, 120gsm,
50 arkuszy,

12 farby 6 op. farby plakatowe 12 kol.

13 kredki 6 op. kredki akwarelowe 36 kol 

14 tusze do drukarki 2 szt. tusze czarny do drukarki HP LaserJet 3052

15 kasety do kamery 3 szt. DVC 60 ME DIGITAL video CASSETTE ( mini)

16 kalkulatory 10 szt. Wyświetlacz: 8-cyfrowy wyświetlacz LCD BIG 
Zasilanie: bateria słoneczna, bateria LR54 

17 głośniki 1 komplet moc 2W, częstotliwość 90 Hz- do 20 kHz

18 mikroskopy 4szt. głowica monookularowa pochylona pod kątem 45o

okular WF 10x
obiektywach achromatyczny powiększenie 4x, 10x, 40x
powiększenie 40x, 100x, 400x, oświetlenie LED górne / dolne
(mikroskop Delta Optikal BioLight 200)

19 koszulki foliowe 2 op. koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 
op. 100szt.

20 tusze do drukarki 1 szt. HP Deskjet F4280 kolor

21 dysk zewnętrzny 1 szt. 320 GB

22 baterie do kamery 1 szt. Samsung 34x optical zoom, Model VP-D375W, BATTERY: DC 
7,4V-0,48A

TABELA NR  3.
PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp. NAZWA ILOŚĆ Opis danego produktu
(przeznaczenie, wygląd, itp. cechy charakterystyczne,

1. Programy multimedialne: 1 komplet ,,Pisze bezbłędnie”! 1.0
Akademia umysłu część 1 i 2 Trójpak 2
w zestawie  3  programy:  Pamięć  ,  Koncentracja  i  Szybkie 
Czytanie 
Dyslektyk 2

2.  
Seria zeszytów ćwiczeń

1 komplet - Seria zeszytów ćwiczeń ORTOGRAFITTI
( zestaw pierwszy, drugi i trzeci) Wyd. Ped. OPERON
 -seria ćwiczeń umiejętności poprawnego pisania
- seria ćwiczeń umiejętności poprawnego czytania ze zrozumieniem oraz 
rozwianie percepcji słuchowej
- ćwiczenie umiejętności matematycznych
 - ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych

3. zestaw ćwiczeń 1 komplet Autor: Anna Jurek ,, Skoncentruj się „ zestaw ćwiczeń dla uczniów 
gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych – Wyd. Harmonia

4. koszulki foliowe 2 op. koszulki na dokumenty krystaliczne , A4 
op. 100szt.
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5. brystole 8szt. Brystol biały, format B1, gramatura 250G

6. papier ksero 2 ryzy. Papier xero  A4 kolorowy

7. papier ksero  4 ryzy Papier xero A4 biały

6. Gimnazjum w Kowalach Pańskich

TABELA NR  1.
PROGRAM WYRÓWNAWCZY

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS

1. Gimnazjum pakiet przedmiotowy - Język polski klasy 1 2 3 
– eduRom. Interaktywny podręcznik elektroniczny.

1 szt EduROM Język polski PAKIET G1-G3 to 
multimedialny, interaktywny podręcznik, który 
obejmuje cały materiał z języka polskiego 
obowiązujący w gimnazjum. 

2. Trening ortograficzny - pokonaj dysortografię 1szt Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych oraz wszystkich tych, którzy chcą pisać bez-
błędnie. Polecany również do terapii dysortografii.
Program do nauki poprawnego pisania zawierający 
660 zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudno-
ściami, podzielonych na 3 niezależne działy: "rz i ż", 
"ó i u" oraz "ch i h", a także 20 udźwiękowionych dyk-
tand, pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnie-
niem interpunkcji.

3. Polonus gramatyka języka polskiego – program 
multimedialny.

7szt  program dla osób chcących powtórzyć materiał i 
pogłębić wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego.
W skład pakietu wchodzą:
- Makro podręcznik gramatyki (kurs rozszerzony)
- Ćwiczenia z zakresu rozbioru gramatycznego i 
logicznego zdań (dla uczniów od II klasy szkoły 
podstawowej)
- Ćwiczenia z zakresu rozbioru gramatycznego i 
logicznego zdań (kurs zaawansowany)
- Ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzeń (analizy 
wypowiedzeń) - Tester kompetencji ucznia z 
gramatyki.

4. Język polski, strefa G. - program komputerowy 1szt EduROM Język polski strefa G - interaktywny 
podręcznik elektroniczny, który obejmuje cały materiał 
z języka polskiego obowiązujący w gimnazjum. 
EduROM J. polski zawiera nie tylko ćwiczenia 
gramatyczne i ortograficzne, ale także fragmenty 
filmów, przedstawień teatralnych i lektur szkolnych. 

5. EuroPlus + Angielski dla nastolatków 1szt Składa się z dwóch poziomów zaawansowania. 
Kształci wszystkie umiejętności językowe: mówienie 
(speaking), pisanie (writing), czytanie (reading) i 
rozumienie ze słuchu (listening).

6. Jednostki  miar i wag – plansza dwustronna 1szt Jednostki miar i wag   . Zalaminowana ,oprawiona w 
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drewniane półwałki i przzygotowana do zawieszenia. 
Pierwsza strona- podstawowe jednostki miar i wag . 
Druga strona - ćwiczeniowa do pisania pisakami.

8. Papier ksero 10 ryz Papier A4 80gm

9. Segregator A4/2,5 5 szt Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm Vaupe - 
wykonany z twardej, 1,8 mm tektury - oklejka 
kolorowa, pokryta folią polipropylenową - wyklejka 
papierowa - do formatu A4 - grzbiet o szerokości 25 
mm - mechanizm ringowy na 2 lub 4 zaczepy o 
wysokości 16 mm, typu R .

10. Wkład do segregatora A5/50 20 szt Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający wpi-
nanie dokumentów do formatu A4. Przednia strona 
przeźroczysta, tylna strona nieprzeźroczysta w bogatej 
gamie kolorystycznej. Perforowany grzbiet umożliwia 
wpinanie skoroszytu do segregatora.

11. Obwoluta wysoko. karton /op=100/ 1 op. Koszulki otwierane od góry z krystalicznego PP. 
Pakowane po 100 szt. w opakowanie foliowe.

12. Markery do tablic suchościeralnych 
Granit M-460 komplet 4 kolory z gąbką

2 kpl Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm
Gąbka do ścierania tablic w zestawie. 
Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, zielo-
ny

13. Zamiennik- toner Rico Aficio DSM 725 zamiennik -czarny 2 szt. Toner Rico Aficio DSM 725 – zamiennik czarny. 
Wkład laserowy. 

TABELA NR  2.
PROGRAM DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Lp. NAZWA ILOŚĆ OPIS

2. Gimnazjum pakiet przedmiotowy - 
Matematyka klasy 1 2 3 – eduRom. 
Interaktywny podręcznik elektroniczny.

1szt EduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to najbo-
gatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program kom-
puterowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w 
gimnazjum. Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna 
baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich 
zagadnień z matematyki objętych programem gimnazjum. 
Materiał , zawarty na 5 płytach CD-ROM , odpowiada co naj-
mniej 100 godzinom efektywnej nauki. Filmy wideo i anima-
cje Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwy-
miarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie po-
szczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multime-
dialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycz-
nym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumie-
nie matematyki. 

3. Skały i minerały 1 kpl. Skały i minerały, kolekcja 50 dla geografa i chemika. w 
estetycznym zamykanym drewnianym etui o wymiarach po 
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otwarciu: 48cmx33cm, zgromadzono 50 próbek 
najpopularniejszych skał i minerałów. W zestawie znajduje się 
zarówno wykaz nazw polskich, jak i ich tłumaczenia między 
innymi na język angielski, niemiecki, francuski. 
Okazy zostały ułożone i ponumerowane wg wykazu a każdy z 
nich znajduje się w osobnej plastikowej foremce a te które 
występują jako wielopostaciowe lub sypkie zostały 
opakowane w foliowe woreczki. 

4. Magnesy sztabkowe 2 kpl Bardzo dobrej jakości magnesy sztabkowe kpl.2 szt.
(długość-10cm każdy). Zabezpieczone przed 
rozmagnesowaniem (zatopione w plastiku).

5. Podkłady muzyczne – Konkurs Piosenki 
Wygraj Sukces. Płyty  od 1 do 14.

14 szt Na płytach znajdują się  półplaybacki (wersje instrumentalne)
do piosenek.

6. Miernik cyfrowy 1 szt Multimetr cyfrowy z testerem okablowania sieciowego i 
szukaczem par. Umożliwia pomiar wszystkich podstawo-
wych wielkości elektrycznych. Dodatkowo wyposażony jest 
w tester okablowania sieciowego oraz generator do współ-
pracy z sondą indukcyjną MS6812-R (sonda w zestawie).

7. Galwanometr analogowy szkolny. 2szt DCG-1 jest galwanometrem analogowym przeznaczonym do 
stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie do 
celów dydaktycznych. Może służyć do wyposażenia pracowni 
i laboratoriów szkolnych elektroniki, elektrotechniki, fizyki 
itp. Służy do pomiaru bardzo małych prądów stałych ±35µA.

8. Amperomierz analogowy szkolny 
trzyzakresowy DCA -1.

2 szt ACA-1 amperomierz analogowy przeznaczony do stosowania 
w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie do celów 
dydaktycznych. Może służyć do wyposażenia pracowni i 
laboratoriów szkolnych elektroniki, elektrotechniki, fizyki itp. 
Służy do pomiaru prądu przemiennego sinusoidalnego 
50/60Hz do 5A AC.

9. Woltomierz analogowy szkolny trzyzakresowy 
DCA 

2 szt DCV-2 jest woltomierzem analogowym przeznaczonym do 
stosowania w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie do 
celów dydaktycznych. Może służyć do wyposażenia pracowni 
i laboratoriów szkolnych elektroniki, elektrotechniki, fizyki 
itp. Służy do pomiaru napięcia stałego do 300V DC.

10. Mikrofon do komputera -Mikrofon 10 szt Multimedialny mikrofon wielokierunkowy. Długość przewo-
du: 2,5 m,
pasmo przenoszenia mikrofonu (w Hz): 100 Hz - 16 kHz,

11.
Głośnik do komputera   

 

5szt Zestaw 2 głośników z  łatwo dostępnym wyjściem 
słuchawkowym. 

12. Mysz do komputera - 3szt Mysz do komputera : optyczna 
Komunikacja z komputerem: przewodowa 
Typ podłączenia: USB

13. Klawiatura do komputera 3szt Układ klawiszy: standardowy,
komunikacja z komputerem: przewodowa, typ podłączenia: 
USB

14. 1szt Kasety z tonerem HP Ultraprecise LaserJet seria Q2612 zapewniają bardzo 
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Toner HP LaserJet 1010 Q2612A Czarny 
Toner oryginalny

ostry czarny tekst oraz płynne przejścia w skali szarości i półtonach.. Napęd 
ślimakowy zapobiega powstawaniu pasm, co gwarantuje bardzo dobrą 
jakość druku i niezawodność przy każdym drukowaniu. 
Magnetyczne uszczelki uniemożliwiają wysypywanie się tonera z kasety.

15. Papier ksero 5 ryz Papier biały A4 80 gm

16. Papier ksero kolorowy A4 mix  kolorów 
(500ark

2 op. Papier ksero kolorowy, format A4, mix kolorów, gramatura 80 
g,  opakowanie = 500 arkuszy.

17. Segregator A4/2,5 5szt Segregator Ringowy FCK A4/2,5 cm Vaupe - wykonany z 
twardej, 1,8 mm tektury - oklejka kolorowa, pokryta folią 
polipropylenową - wyklejka papierowa - do formatu A4 - 
grzbiet o szerokości 25 mm - mechanizm ringowy na 2 lub 4 
zaczepy o wysokości 16 mm, typu R .

18. Wkład do segregatora A5/50 20szt Sztywny skoroszyt plastikowy A4 umożliwiający wpinanie 
dokumentów do formatu A4. Przednia strona przeźroczysta, 
tylna strona nieprzeźroczysta w bogatej gamie kolorystycznej. 
Perforowany grzbiet umożliwia wpinanie skoroszytu do 
segregatora.

19. Obwoluta wysoko. karton /op=100/ 2 op. Koszulki otwierane od góry z krystalicznego PP. Pakowane po 
100 szt. w opakowanie foliowe.

20. Markery do tablic suchościeralnych 
komplet 4 kolory z gąbką

3 kpl Okrągła końcówka o grubości : 2-3mm
Gąbka do ścierania tablic w zestawie. 
Kolory w zestawie: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

21. Magnesy do tabl. 29mm /op=6sz/ 10 kpl Magnesy do tablic magnetycznych Titanum 29 mm (opak. 6 
szt.) 

22. Pamięć PenDrive USB 4GB 3 szt Urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną, 
zaprojektowane do współpracy z komputerem poprzez port 
USB i używane do przenoszenia danych między komputerami 
oraz urządzeniami obsługującymi pamięci USB.

23. Płyta CD RV 20szt Płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego nagrywania 
(ok. 1000 razy) za pomocą odpowiedniej nagrywarki 
komputerowej.

24. Toner Samsung  ML2151N ML-2150D8 
Czarny - Toner oryginalny 

1szt Wkład stosowany w urządzeniach biurowych pozwala na 
ekonomiczne drukowanie profesjonalnie wyglądających 
dokumentów.
Zawartość wkładu pozwala wydrukować średnio 8 000 stron 
przy 5% pokryciu.

7. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość 
projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

Lp. Nazwa towaru  Ilość Opis 

1 Długopis żelowy 30 szt. (kol. czerwony, zielony, czarny, niebieski)

2 Długopis automatyczny (kol. niebieski) 30 szt. automatyczny (kol. niebieski)
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3 Dziuirkacz 1 szt. Wykonany z tworzywa sztucznego z metalowymi częściami 
mechanicznymi  -  Posiada  ogranicznik  formatu  i  blokadę 
zamykającą  -  z  możliwością  jednorazowego  dziurkowania 
22kartki

4 Gumka do mazania 5 szt. Miękka,  duża gumka do mazania.  Nie pozostawia śladów, 
nie  rysuje  papieru  i  kartonu.  Łatwo  usuwa  ślady  nawet 
twardych ołówków.

5 Kalkulator  biurowy 1 szt. (12 pozycyjny,  duży wyświetlacz)
6

Koperta C6 biała  
3 szt.

(op. 50 szt.)
7 Koperta C5 biała 3 szt. (op. 50 szt.)
8 Koperta B4 biała 3 szt. (op. 50 szt.)
9 Koszulki foliowe zwykłe  7 szt. format  A4 (op. 100 szt.)

10 Linijka biurowa (30cm) 1 szt. Zakres  –  30  cm,  z  giętkiego  tworzywa  sztucznego, 
kolorowe, nieprzezroczyste

11
Rozszywacz uniwersalny 1 szt.  (wyposażony w blokadę)

12
Notes kostka 5 szt. 9*9/biała/LUZEM

13
Notes samoprzylepny 

10 szt.
76x51 (kol. żółty)

14 Nożyczki 16cm 1 szt. Nożyczki  wykonane z  wysokiej  jakości  stali  nierdzewnej. 
Przeznaczone  dla  prawo-  i  leworęcznych  użytkowników. 
Długość całych nożyczek 21 cm

15 Ołówek techniczny  2B 1 op (opakowanie 12 szt)

16 Ołówek automatyczny + wkłady 3 szt.
17 Przybornik na biurko 2 szt. (siatka z drewnianą podstawą)
18 Obwoluta z klapką A4 5 szt. (opakowanie 100 szt.)
19 Papier ksero A4 40 ryz Pollux lub o tożsamych właściwościach (ryzy)

20 Pendrive 32 GB 2 szt.
21 Płyta CD-R 10op 700MB (w opakowaniach po 10 

22 Segregator 30 szt.  A4 uniwersalny 5cm czarny z mechanizszt.)mem 
dźwigniowym

23 Segregator 30 szt. A4 uniwersalny 7 cm czarny   z mechanizmem 
dźwigniowym

24 Skoroszyt plastikowy oczko 10 szt. Skoroszyty formatu A4, plastikowe z przezroczystą okładką, 
z możliwością wpięcia do segregatora Kolor czerwonyop. 
10 szt.

25 Skoroszyt 30 szt. Skoroszyty formatu A4, papierowe z oczkiem

26 Skorowidz 2 szt. A5 spirala
27

Teczka skrz. na rzep
20 szt.

 (kol. zielona, czarna, czerwona)
28 Teczka tekturowa  z gumką 20 szt.
30 Toner HP LJ 1160 oryginał (Q5949A) 6 szt.
31 Zakreślacz 6 szt. (zielony, żółty, różowy)
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32 Zszywacz biurowy mini na zszywki 24/6-26/6 1 szt. Wykonany z metalu, górna część pokryta sztucznym 
tworzywem, gumowa podstawa,  na zszywki 26/6 i 24/6 
mm, zszywa 25 kartek, ładowanie zszywek od góry, w 

kolorze czarnym lub niebieskim lub  czerwonym
33 Przekładki oddzielające do segregatora 2 szt. (opakowanie 100 szt.)
34

Zszywacz biurowy metalowy 1 szt.  (na zszywki 23/6-23-24 umożliwiający zszycie 220 kartek)
35

Zszywki 23/6  mm 20 szt.  (opakowanie 10x1000)
36

Zszywki 23/24 mm 20 szt.  (opakowanie 10x1000)
37

Klipy biurowe 41 mm 10 szt. (pakowane po 12 szt.)
38

Spinacze biurowe 25mm 2 szt. (opakowanie 100szt.)
39

Spinacze biurowe 33mm 2 szt. (opakowanie 100szt.)
40 Taśma klejąca przeźroczysta 18/30mm  (opakowanie po  8 szt.

41 Podajnik taśmy biurowej 2 szt.
42 Korektor w pędzlu 2 szt. (pojemnik 20 ml)
43 Korektor w taśmie 2 szt.
44 Pisak pernamentny 4 szt. (kol. czarny, 2,5mm)
45 Korektor w długopisie 2 szt.
46

Samoprzylepne zakładki indeksujące 8 szt. (4 kolory)
47

Znaczniki samoprzylepne 5 szt. (100 kartek)
48

Podkładka do pisania z klipem 2 szt.
49

Wizytownik obrotowy 1 szt.
50 Teczka na dokumenty 2 szt. (z zamkiem, z rączką, klipem na notatnik, z miejscem na 

długopisy oraz kieszeniami)
51 Teczka do akt osobowych 1 szt. ze sztywną okładką z wpiętymi wkładami ABC
52 Pułka na dokumenty 4 szt.  (wykonane z plastiku z możliwością ustawiania w stos 

pionowo
53 Koszulki foliowe na płyty CD) 2 szt.  (opakowanie 100szt.

54 Podkładka na biurko 2 szt. (ze spodem antypoślizgowym nie deformująca się pod 
wpływem ciepła, minimum 500mm/400mm

55 Zwilżacz glicerynowy 3 szt.
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