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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dotyczy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek  
w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat 
 
 Zamawiający wymaga, by dostarczone materiały papiernicze były nowe, nieużywane. 
Wskazane poniżej wymagania stanowią minimalne wymaganie Zamawiającego. Jeżeli w 
opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenie, wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie 
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. Niżej 
wyspecyfikowany sprzęt Wykonawca musi dostarczyć zgodnie z zamówieniem do: 
1. Gminne Przedszkole w Cisku 

Ul. Harcerska 9 
47-253 Cisek 

2. Gminne Przedszkole w Łanach 
Ul. Szkolna 8 
Łany 
47-253 Cisek 
 

Wraz z dostawą Wykonawca zapewni wniesienie materiałów do miejsc dostawy.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Część III Materiały papiernicze 
1) Gminne Przedszkole w Cisku 

Lp.  Nazwa pomocy Opis 
Ilość  

sztuk/ 
zestawu 

 
Cena 

 
Wartość 

1. Papier ksero biały 
Ryza papieru formatu A4, 500 
arkuszy, gramatura 80 g/m2, kolor 
biały 

130 
  

2. 
Papier ksero 
kolorowy 

Ryza papieru formatu A4, 500 
arkuszy, miks 5 kolorów 
pastelowych, z każdego po 100 
arkuszy.  

45 

  

3. 
Blok techniczny 
A3 - kolorowy 

Blok techniczny, kolorowy, 
gramatura min. 160 g/m2, format 
A3, 10 arkuszy 

50 
  

4. 
Blok techniczny 
A3 - biały 

Blok techniczny, biały, gramatura 
min. 160 g/m2, format A3, 10 
arkuszy 

130 
  

5. 
Blok techniczny- 
papier kreatywny 

Papier kreatywny w oprawie 
zeszytowej, gramatura min.100 
g/m2, format A4, min. 15 arkuszy, 

100 
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Papiery ozdobne idealne do prac 
twórczych, zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, laurek czy 
zdobienia pudełek prezentowych. 
Różne rodzaje. 

6. 
Papier rysunkowy 
A4 

Papier rysunkowy, miks kolorów, 
w tym min. 500 arkuszów w 
kolorze białym i po 50 arkuszów w 
8 kolorach innych niż biały (łącznie 
900 arkuszów) 

2 

  

7. 
Papier 
wycinankowy A3 

Papier wycinankowy A3, w 10 
kolorach, po 20 arkuszów z 
każdego koloru (łącznie 200 
arkuszów) 

2 

  

8. Pastele 

Pastele suche z papierową 
obwolutą, dł. Min. 6 cm, śr. Lub 
bok dł. Min. 1 cm, zestaw 12 
kolorów. 

28 

  

9. Ołówki Ołówek, twardość: HB, dł. 17,5 cm 50   

10. Kredki 

Zestaw klasowy kredek składający 
się z 60 szt., w minimum 10 
różnych kolorach (żółty, zielony, 
niebieski, pomarańczowy, 
czerwony, różowy, fioletowy, 
brązowy, czarny, 
kremowy/brzoskwiniowy), długość 
min.: 15 cm, średnica min.: 10 
mm, opakowanie kartonowe lub 
plastikowe. 

92 

  

11. Klej w sztyfcie Klej w sztyfcie, min. 9 g 340   

12. Klej 

Klej uniwersalny do papieru, 
tektury, bibuły, drewna itp. Świeży 
zmywa się z pędzelków wodą, min. 
1l 

4 

  

13. Sztyfty do kleju 
Sztyfty do kleju na gorąco, śr. 11 
mm, dł. 25 cm, 10 szt. W zestawie 

15 
  

14. Nożyczki 
Nożyczki szkolne, min. 16 cm 
długości, osłonki na palce z 
tworzywa sztucznego. 

30 
  

15. Papier pakowy 
Papier pakowy, w kolorze szarym, 
arkusz o min. wymiarach 100 cm x 
120 cm.  

40 
  

16. Farba  
Farba tempera, miks kolorów, 
każdy kolor o pojemności 1l. 

68 
  

17. Pędzle 
Zestaw pędzli do malowania, o 
końcówkach płaskich i okrągłych, 

30 
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różne rozmiary.  

18. Pędzle fantazyjne 

Zestaw pędzli fantazyjnych w 
formie wałków o różnych wzorach, 
do ozdabiania prac plastycznych 
przy użyciu farb. Wzory np. kropki, 
serca, gwiazdki, kwiatki, linie 
proste, fale, min. 4 szt. W 
zestawie.  

4 

  

19. Plastelina 

Plastelina plastyczna, 
nietwardniejąca, min. 12 kolorów, 
łącznie 180 laseczek po 10g. (przy 
założeniu równej ilości każdego 
koloru).  

24 

  

20. Modelina 
Modelina w min. 6 kolorach, 200 
g. 

24 
  

21. Tektura falista 
Beżowa tektura falista, wym. min. 
20x30 cm, 100 arkuszów 

4 
  

22. 
Tektura falista - 
kolor 

Tektura falista, mix kolorów, wym. 
min. 20x30 cm, 10 arkuszów 

4 
  

23. Folia piankowa 

Folie z miękkiej pianki, łatwe do 
cięcia, zszywania i klejenia, 15 szt. 
w 15 kolorach, format: A4, gr. 2 
mm 

4 

  

24. Bibuła karbowana 
Bibuła karbowana, wym. Min. 200 
x 50 cm, mix kolorów, 15 szt.  

58 
  

25. Karton gładki 
Karton gładki o wym. 50 x 70 cm 
ciemnozielony, 10 arkuszy  

30 
  

26. Brystol A1- kolor 

Brystol formatu A1, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 20 szt. (przy 
założeniu równej ilości każdego 
koloru).  

3 

  

27. 
Brystol A1- 
czerwony 

Brystol formatu A1, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
kolor czerwony, 20 szt. 

20 
  

28. Brystol A1- biały 
Brystol formatu A1, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
kolor biały, 50 szt. 

1 
  

29. Brystol A2 

Brystol formatu A2, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 150 szt. (przy 
założeniu równej ilości każdego 
koloru).  

1 

  

30. Brystol A3 
Brystol formatu A3, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
kolor biały, 200 szt.  

2 
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31. Brystol A4 

Brystol formatu A4, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 200 szt. (przy 
założeniu równej ilości każdego 
koloru).  

2 

  

32.  
Piórka 
wielokolorowe 

Pióra w tęczowych kolorach, 
idealne do dekorowania prac 
plastycznych lub masek. 
Zapakowane w zamykane 
strunowo torebeczki lub pudełka, 
10 kolorów po min. 10 g każde. 

1 

  

 
 

2) Gminne Przedszkole w Łanach 

 

Lp.  Nazwa pomocy Opis 
Ilość  

sztuk/ 
zestawu 

 
Cena  

 
Wartość 

33. Papier ksero biały 
Ryza papieru formatu A4, 500 
arkuszy, gramatura 80 g/m2, kolor 
biały 

40 
  

34. 
Papier ksero 
kolorowy 

Ryza papieru formatu A4, 500 
arkuszy, miks 5 kolorów 
pastelowych, z każdego po 100 
arkuszy.  

10 

  

35. 
Blok techniczny A3 
- biały 

Blok techniczny, biały, gramatura 
min. 160 g/m2, format A3, 10 
arkuszy 

40 
  

36. 
Papier rysunkowy 
A4 

Papier rysunkowy, miks kolorów, 
w tym min. 500 arkuszów w 
kolorze białym i po 50 arkuszów w 
8 kolorach innych niż biały (łącznie 
900 arkuszów) 

3 

  

37. 
Papier 
wycinankowy A3 

Papier wycinankowy A3, w 10 
kolorach, po 20 arkuszów z 
każdego koloru (łącznie 200 
arkuszów) 

3 

  

38. 
Papier rysunkowy 
A3 

Wkład z białego papieru 
rysunkowego A3., min. 250 
arkuszy, gramatura 80 g/m2  

3 
  

39. 
Papier rysunkowy 
A3 - kolor  

Wkład z kolorowego papieru 
rysunkowego A3., min. 150 
arkuszy, miks 10 kolorów, 
gramatura 80 g/m2  

3 

  

40. Ołówki Ołówek, twardość: HB, dł. 17,5 cm 75   
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41. Kredki 

Zestaw klasowy kredek składający 
się z 60 szt., w minimum 10 
różnych kolorach (żółty, zielony, 
niebieski, pomarańczowy, 
czerwony, różowy, fioletowy, 
brązowy, czarny, 
kremowy/brzoskwiniowy), długość 
min.: 15 cm, średnica min.: 10 
mm, opakowanie kartonowe lub 
plastikowe. 

35 

  

42. Kredki świecowe 

Kredki świecowe w 12 kolorach w 
opakowaniu zbiorczym. Średnica 
kredki 11mm, długość 9 cm, 100 
szt.  

9 

  

43. Klej w sztyfcie Klej w sztyfcie, min. 9 g 175   

44. Klej 

Klej uniwersalny do papieru, 
tektury, bibuły, drewna itp. Świeży 
zmywa się z pędzelków wodą, min. 
1l 

3 

  

45. Nożyczki 
Nożyczki szkolne, min. 16 cm 
długości, osłonki na palce z 
tworzywa sztucznego. 

44 
  

46. 
Nożyczki dla 
leworęcznych 

Nożyczki szkolne dla 
leworęcznych, min. 16 cm 
długości, osłonki na palce z 
tworzywa sztucznego. 

3 

  

47. Papier pakowy 
Papier pakowy, w kolorze szarym, 
arkusz o min. wymiarach 100 cm x 
120 cm.  

30 
  

48. Farba plakatowa 
Farby plakatowe, 24 kolory po 
10ml 

3 
  

49. Farba  
Farba tempera, miks kolorów, 
każdy kolor o pojemności 1l. 

42 
  

50. Plastelina 

Plastelina plastyczna, 
nietwardniejąca, min. 12 kolorów, 
łącznie 180 laseczek po 10g. (przy 
założeniu równej ilosci każdego 
koloru).  

8 

  

51. Tektura falista 
Beżowa tektura falista, wym. min. 
20x30 cm, 100 arkuszów 

3 
  

52. 
Tektura falista - 
kolor 

Tektura falista, mix kolorów, wym. 
min. 20x30 cm, 10 arkuszów 

3 
  

53. Folia piankowa 
Folie z miękkiej pianki, łatwe do 
cięcia, zszywania i klejenia, 15 szt. 
w 15 kolorach, format: A4, gr. 2 

3 
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mm 

54. Bibuła karbowana 
Bibuła karbowana, wym. Min. 200 
x 50 cm, mix kolorów, 15 szt.  

6 
  

55. Brystol A1- kolor 

Brystol formatu A1, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 20 szt. (przy 
założeniu równej ilosci każdego 
koloru).  

4 

  

56. Brystol A3 - kolor 
Brystol formatu A3, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 100 szt.  

3 
  

57. Brystol A3 
Brystol formatu A3, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
kolor biały, 200 szt.  

3 
  

58. Brystol A4 

Brystol formatu A4, gramatura 
min. 180 g/m2  - maks. 250 g/m2, 
miks kolorów, 200 szt. (przy 
założeniu równej ilosci każdego 
koloru).  

3 

  

59. 
piórka 
wielokolorowe 

Pióra w tęczowych kolorach, 
idealne do dekorowania prac 
plastycznych lub masek. 
Zapakowane w zamykane 
strunowo torebeczki lub pudełka, 
10 kolorów po min. 10 g każde. 

2 

  

60. Sztaluga 

Sztaluga malarska bukowa o 
wymiarach minimalnych: 
Wysokość - 175cm; 
Szerokość podstawy - 60cm; 
Max. rozsunięcie półek - 120cm; 
Długość półki dolnej - 50cm; 
Min. wysokość półki dolnej od 
podłogi - 50cm 

15 

  

61. 
Węgiel do 
rysowania 

Węgiel do rysowania, z łatwością 
daje się rozcierać i mieszać 
bezpośrednio na papierze. Po 
zakończeniu rysowania rysunek 
najlepiej zabezpieczyć fiksatywą 
przed niechcianym roztarciem, 5 
okrągłych pałeczek w zestawie, dł. 
Min. 10 cm, śr. 1 cm 

15 

  

62. Zestaw podobrazi 
Zestaw podobrazi bawełnianych, o 
wym min. 20x30 cm, 3 sztuki w 
zestawie 

15 
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63. Zestaw malarski 

Zestaw malarski w opakowaniu 
zbiorczym, w skład któego 
wchodzi min.:  
    50 olejowych kredki pastelowe 
    4 flamastrów 
    30 kredek 
    12 farb akwarelowych każda po 
12 ml 
    12 farb akrylowych każda po 12 
ml 
    12 farb olejnych każda po 12 ml 
    2 okrągłe pędzle, rozmiar 2 i 4 
    2 pędzle płaskie, rozmiar 6 i 8 
    1 temperówka 
    1 ołówek 2B 
    1 ołówek 4B 
    1 gumka do ścierania 

15 

  

64. 
Zestaw 
artystyczny z 
planszami 

Kreatywny zestaw artystyczny z 
dwustronnymi flamastrami. 
końcówka cienka i twarda - służy 
do rysowania kresek, konturów, 
końcówka miękka, pędzelkowa - 
służy do zamalowywania 
większych powierzchni. 
Przygotowane karty należy 
pokolorować specjalnymi 
flamastrami, które z jednej strony 
są bardzo cieniutkie do 
wypełniania bardzo małych 
powierzchni, a z drugiej strony są 
jak pędzelek i można kolorować 
wtedy większe powierzchnie. W 
zestawie znajdują się 4 plansze i 
min. 6 flamastrów. Tematyka 
rysunków na planszach 
dostoswana do wieku 
przedszkolnego. 

6 
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65. 
Zestaw 
artystyczny ze 
sznurkami 

Kreatywny zestaw dla małego 
plastyka w postaci kolorowych 
papierowych sznurków i obrazków 
do wyklejenia. 
Zestaw składa się z kolorowych 
obrazków, które należy wykleić 
wg. własnej inicjatywy. 
Prosty, kolorowy zestaw dla dzieci, 
które uwielbiają tworzyć coś 
samodzielnie.  
Zestaw zawiera: 
- 8 kolorowych obrazków 
- kolorowe, papierowe sznurki do 
wyklejania 
- nożyczki 
- pałeczki 
- drewniane patyczki 
- kolorowe spinacze 
- klej 
- instrukcja obrazkowa 

20 

  

66. Zeszyt  
Zeszyt w kratkę, 16 kartek, miękka 
oprawa 

75 
  

67. Dziurkacz 

Dziurkacz kreatywny, do wycinania 
różnych kształtów, np. kwiatków, 
serca, gwiazdek, zwierząt, itp.. 
Wśró dostarczonych dziurkaczy 
musi znaleźć się min. 18 różnych 
wzorów.  

54 

  

68. 
Karton 
wydrapywanka 

Karton wydrapywanka, w kolorze 
czarnym, 10 szt. Format A4 

3 
  

69. 
Karton 
wydrapywanka 

Karton wydrapywanka, miks 
kolorów, 100 szt. Wymiar min. 
15x10 cm 

3 
  

70. Masa plastyczna 

Miękka i bezpieczna dla dzieci 
masa do modelowania, która nie 
twardnieje. Do wielokrotnego 
użycia, 5 kolorów, 450 g  

3 

  

71. 
Masa z 
piankowych 
kuleczek 

Masa z piankowymi kuleczkami, 
idealna do ozdabiania prac 
plastycznych i formowania. 
Zasycha na powietrzu, 12 kolorów, 
każdy min. 30 g.  

3 

  

72. Witraże 

Zestawy witraży w różnych 
kształtach, do wypełniania 
kolorowym papierem, 24 szt., 
wym. 15 x 15 cm, 12 wzorów 

3 
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73. 
Papier 
transparentny 

Papier transparentny, miks 
kolorów, 10 arkuszy o wym. Min. 
18,5 x 29,5 cm, gramatura 100 
g/m2  

3 

  

74. 
Zestaw papierów 
o różnych 
fakturach 

Zestaw przyborów plastycznych do 
tworzenia, na cały rok, składający 
się z min. 100 elementów, m.in.: 
filcu,  kartonu holograficznego, 
folii metalizowanej,  papieru i 
brystolu kolorowego,  papieru i 
brystolu złotego i srebrnego, 
papieru transparentnego, kartonu 
w prążki i kropki, naklejanych 
oczek 

15 

  

75. 
Zestaw 
zaawansowany 

Zestaw dla dziecka zdolnego 
zawierającego co najmniej: Pastele 
suche grube 36 kol, Rozcieracze do 
pasteli, 10 szt., Modelina 10 szt., 
Glina biała samoutwardzalna 
500g, Masa do modelowania 500 g 
– biała, Narzędzia do 
modelowania drewniane, Farby do 
ceramiki na zimno – 6 szt, miks 
kolorów, zestaw do quillingu, 
Akwarele, farby brokatowe i 
perłowe, Tektura falista mix 10 
kolorów, papier do origami- Kółka, 
Filcowe arkusze 10 szt. 20 x 30 cm 
Pistolet do kleju 11 mm, Brokat w 
żelu, Zestaw pędzli okrągłych i 
płaskich - 30 szt.,  

4 

  

76. Szablony 

Szablony o wym. Min. 15x22 cm, o 
tematyce: owoce, zwierzęta,  
pojazdy, postacie, Boże 
Narodzenie, Wielkanoc. 

6 

  

 


