Załącznik nr 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 22

LP.

Nazwa zadania

Ilość

1

Dziurkacze ozdobne „Śnieżynka”.

12 szt

2

Dziurkacze ozdobne „Kwiatek”.

12 szt

3

Kartonowe kształty - 1500 sztuk różnego rodzaju kształty do dekorowania
obrazków, kartek, zaproszeń z papieru o
różnej grubości ok. 29 motywów.

5

Plastelina - około 10 kolorów w paczce
po 15g każdy.

6

Sznurek Twistart kolory: biały, żółty,
liliowy, czerwony, zielony jasny i ciemny,
niebieski, malinowy.

Po 1 sztuce z
każdego koloru x
5m

7

Szablony - Duże obrazki (duże szablony
o różnej tematyce, o wymiarach 19 na 27
cm. 12 sztuk szablonów w komplecie).

10 kompletów

8

Folie do drukarek laserowych i ksero A4
100 sztuk.

3 ryzy

9

FOLIA 3D - 5 ARKUSZY 23 X 33 CM.

10

Drucik złoty - Drucik prosty dekoracyjny
na szpulce plastikowej o grubości 0,3mm
i wadze 100g.

2 szt

11

Druciki kreatywne kolorowe 6 mm-30cm,
100 sztuk.

4 zestaw

Druciki kreatywne kolorowe 3 mm -15
cm, 250 sztuk .

1 zestaw

12

Druciki kreatywne 10 mm – 30 cm.

2 zestaw

13

Komplet pomponów kolorowych, 20 szt
różne kolory.

1 zestaw

14

Zestaw kreatywny z filcem:
• 5 arkuszy filcu gr. 1,5 mm (20x30
cm)
• 5 arkuszy filcu gr. 3,5 mm (2x30
cm)
• 9 nici kolorowych dł. 3 m
• 5 motków wełny kolorowej 5 g
• 1 igła do filcu
• 80 kwiatów (10 przezroczystych,
25 różowych, 20 czarnych, 25
srebrnych)
• 40 cekinów
• 100 koralików zielonych "słomki"
• 30 koralików opalizujących

2 zestaw

3 zestawy

16 opakowań

5 arkuszy
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•
•
•

40 koralików srebrnych
40 koralików złotych
320 koralików sortowanych w 4
kolorach (niebieskim, zielonym,
czerownym i żółtym).

15

Fizelina dekoracyjna - 10 kolorów, 23 x
33 cm .

2 zestaw

16

Filc dekoracyjny 20 x 30 cm - 10 arkuszy
- 10 kolorów .

3 zestaw

17

Kartonowe ramki do witraży (co najmniej
24 wysztancowane ramki w 12
motywach).

24 szt

18

Sizal prasowany - 5 kolorów, 23 x 33 cm

1 zestaw

19

Masa samoprzylepna PATAFIX 50g
UHU.

20

Zestaw ciastoliny i cyferek (w skład
zestawu wchodzi co najmniej 6 kolorów x
110 g, 3 patyczki, 2 wyciskacze, 22
foremki, cyferki od 0 do 9).

21

Dziurkacz duży kwiatek.

5 szt

22

.Dziurkacz kwiatek.

5 szt

23

Dziurkacze średnie gwiazdka.

5 szt

24

Dziurkacze średnie margaretka.

5 szt

25

Dziurkacze średnie choinka.

5 szt

26

Dziurkacze średnie kwiatek.

5 szt

27

Dziurkacze średnie płatek śniegu.

5 szt

28

Kolorowe ruchome oczka
Wielkość mix rozmiarów - 8mm, 10mm,
15mm, 20mm - 75 sztuk.

1 opakowanie

29

Kółka i elipsy filcowe
elipsa: 50 szt. o wym. 18 x 9 mm, 20 szt.
o śr. 50 x 30 mm
kółka: 50 szt. o śr. 10 i 15 mm, 20 szt. o
śr. 30 i 47 mm.

1 zestaw

30

Kulki styropianowe duże 10 szt. średnica
10 cm.

3 zestaw

31

Kulki styropianowe średnie 10 szt.
średnica 7 cm.

3 zestaw

32

Kulki styropianowe małe 10 szt. średnica
4 cm.

3 zestaw

33

Kwiatki fantazyjne
• 200 szt.,
• poliester,
• wym. 5 x 8,3 cm.

1 zestaw

34

Małe kształty piankowe- owalne
• 200 szt..

1 zestaw

35

Zestaw składający się z 200 sztuk
czarnych oczu ruchomych służących do

4 zestaw

1 szt

1 zestaw
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dekorowania postaci i zwierząt.
36

Wzory z filcu o tematyce 4 pór roku.

1 zestaw

37

Mix korali różowy.

1 zestaw

38

Tęczowe sześciany (plastikowe korale o
wymiarach 1 na 1 cm, 100g).

1 zestaw

39

Koraliki kuleczki (koraliki o różnej
średnicy od 1,2 cm do 2 cm – 250g).

1 zestaw

40

Spirograf.

1 sztuka

41

Dziurkacz brzegowy-koronka.

1 szt

42

Dziurkacz brzegowy- koronka ażurowa.

1 szt

43

Korale kolekcja niebieska 50 g.

44

Żyłka elastyczna przezroczysta 0.5mm
szpula 20 m.

45

Diurkacz brzegowy – fantazja.

1 szt

46

Szablony do wycinania – płytki szablon
przy użyciu którego można narysować
różnego rodzaju kształtu liście, wymiary
szablonu co najmniej 21,5 na 28 cm.

2 szt

47

Szablony do wycinania – płytki szablon
przy użyciu którego można narysować
elementy o tematyce morskiej, wymiary
szablonu co najmniej 21,5 na 28 cm.

1 szt

48

Szablony do wycinania - pudełko płaskie
( wymiary szablonu co najmniej 21,5 na
28 cm).

1 szt

49

Szablony do wycinania - pudełko z
kwiatkiem ( wymiary szablonu co
najmniej 21,5 na 28 cm)

1 szt

50

Szablony symetryczne do mandali
20x20cm (6 sztuk).

1 zestaw

51

Szablony rangoli 28x28cm (4 sztuki).

1 zestaw

52

Szablony (zestaw 12 szablonów o
wymiarach co najmniej 19 na 20 cm
przedstawiające dzieci podczas
aktywnych zajęć).

1 zestaw

53

Szablony – dinozaury ( zestaw 12
szablonów do odrysowania,
przedstawiające postacie dinozaurów).

1 zestaw

54

Szablony - zestaw 10-ciu dużych
szablonów o wymiarach co najmniej 22
na 24 cm. Przy pomocy szablonów
można odrysować maski zwierząt.

10 zestaw

55

Szablony – zestaw 6 szablonów przy
pomocy których można odrysować
postacie zwierząt leśnych.

9 zestaw

56

Szablony - zestaw 6 szablonów przy
pomocy których można odrysować
postacie zwierząt morskich.

10 zestaw

1 zestaw
5 szpul
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57

Szablony grafomotoryczne – w zestaw
wchodzi co najmniej 27 ramek i 27
wkładów, szablony zawierające
podstawowe kształty geometryczne oraz
wzory.

1 zestaw

58

Taktipalce - stempelki zakładane na
palce, w skład zestawu wchodzi 24
sztuki.

2 zestaw

59

Taktipalce - stempelki zakładane na
palce, w skład zestawu wchodzi 30
sztuk.

1 zestaw

60

Korpusy owadów – elementy z tworzywa
sztucznego w kształcie korpusu owadów
posiadających nacięcia do przeciągnięcia
skrzydeł, 75 sztuk.

2 zestaw

61

Środki kwiatów – plastikowe podstawki
za pomocą których można wykreować
kwiaty przyklejając do nich np. bibułę,
100 sztuk.

3 zestaw

62

Drewniane kwiatki do dekorowania 100
sztuk (4 kształty – 26cm).

1 zestaw

63

Drewniane ozdoby – komplet
drewnianych elementów w postaci
różnych motywów samochodów, co
najmniej 6 motywów samochodów. W
zestawie po 2 szt. z każdego motywu.

1 zestaw

64

Drewniane ozdoby - komplet
drewnianych elementów w postaci
różnych motywów o różnej tematyce np.
serce, kwiatek itp, co najmniej 6
motywów. W zestawie po 2 szt. z
każdego motywu.

1 zestaw

65

Drewniane ozdoby - komplet
drewnianych elementów w postaci
różnych motywów o tematyce
wielkanocnej, co najmniej 6 motywów. W
zestawie po 2 szt. z każdego motywu.

1 zestaw

66

Drewniane ozdoby - komplet
drewnianych elementów w postaci
różnych motywów o różnej tematyce
zwierzęcej , co najmniej 6 motywów. W
zestawie po 2 szt. z każdego motywu.

1 zestaw

67

Patyczkowe dekoracje

4 zestaw

68

Pasta modelarska samoutwardzalna
creall 0,5 kg – czerwona.

1 szt

69

Pasta modelarska samoutwardzalna
creall 0,5 kg – niebieska.

1 szt

70

Pasta modelarska samoutwardzalna
creall 0,5 kg – zielona.

1 szt

71

Pasta modelarska samoutwardzalna
creall 0,5 kg – żółta.

1 szt
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72

Masa creall - supersoft - 5 kolorów 1750 g.

1 szt

73

Kredka woskowa posiadająca 6 warstw
kolorów.

25 szt

74

Zestaw ok. 400 szt. wielobarwnych
płatków kwitów z cienkiego materiału do
ozdabiania laurek i kartek.

2 zestaw

75

Zestaw składający się z co najmniej 280
sztuk wykrojonych elementów z filcu o
kształcie kółek i elipsy o różnych
wielkościach.

2 zestaw

76

Wycinanki A4.

10 szt.

77

Gips ceramiczny.

40 kg

78

Nici metaliczne (mix 20 szt.).

2 op

79

Elementy w różnych kształtach i kolorach
o tematyce liści i kwiatów tzw.
Botaniczne wycinanki.

2 zestawy

80

Zestaw składający się z co najmniej 1500
elementów o różnych kształtach i
kolorach, wyciętych z papieru. Wymiary
elementów do 6 cm.

3 zestawy

81

Zestaw 10 różnych kolorów klejów
brokatowych. Każdy z klei o pojemności
9,5 ml.

1 zestaw

82

Druciki kreatywne 16mm-28cm.

1 zestaw

83

Pasta modelarska samoutwardzalna
biała-1kg.

2 zestawy

84

Zestaw 16 małych płytek o tematyce
przyrodniczej do wytłaczania w masach
plastycznych, wymiary płytki 11 na 17
cm.

85

Wygniatak do powierzchni.

3 szt.

86

Stemple – 9 stempli o wymiarach 3x3x2
cm, wykonanych z drewna bukowego
przy pomocy których można odcisnąć
kształty warzyw.

2 szt.

87

Stemple -9 stempli o wymiarach 3x3x2
cm, wykonanych z drewna bukowego
przy pomocy których można odcisnąć
kształty owoców.

2 szt.

88

Duże poduszki do stempli – żółty,
czerwony, niebieski.

89

Kolorowa kreda chodnikowa – różne
kolory w zestawie co najmniej 6 typó
kolorów.

1 zestaw

90

Tęczowe mozaiki - 4000 kartoników.

2 zestawy

91

Zestaw składający się z co najmniej 1500
szt. wyciętych kwiatków z kartonu w 9
kolorach o wielkościach od 1,6 do 2,8

1 zestaw

1

3 sztuki z
każdego koloru
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cm.
92

Zestaw 50 dużych papierowych twarzy o
wymiarach 13 na 20 cm, w co najmniej 8
odcieniach skóry.

2 zestawy

93

Karbownice do papieru – zestaw 3
karbownic do papieru o różnych
motywach to jest: serce, prążki, gwiazdki.

2 zestawy

94

Dziurkacz szczypcowy – kwiat.

1

95

Dziurkacz szczypcowy – serce.

1

96

Szablony do wycinania – płytki szablon
przy użyciu którego można narysować
elementy o tematyce Boże Narodzenie,
wymiary szablonu co najmniej 21,5 na 28
cm.

1

97

Szablony do wycinania - płytki szablon
przy użyciu którego można narysować
różnego rodzaju kwiatów, wymiary
szablonu co najmniej 21,5 na 28 cm.

1 zestaw

98

Szablony do wycinania – płytki szablon
przy użyciu którego można narysować
różnego rodzaju formy ramek, wymiary
szablonu co najmniej 21,5 na 28 cm.

1

99

Papier orgiami 70g koła 8cm – 10
kolorów.

1 ryza

100

Papier orgiami 70g koła 10cm – 10
kolorów.

1 ryza

101

Papier orgiami 70g kwadraty 10cm – 10
kolorów.

1 ryza

102

Papier orgiami 70g kwadraty 12cm – 10
kolorów.

1 ryza

103

Kwadraty do orgiami 4cm – mix 20
kolorów.

500 sztuk

104

Kwadraty do orgiami 8cm – mix 20
kolorów.

500 sztuk

105

Kółka do orgiami 57mm – mix 20
kolorów

120 szt.

106

Kółka do orgiami 20mm – mix 20
kolorów.

500 sztuk

107

Szablony – zestaw składający się z 6
szablonów za pomocą których można
odrysować owady. Wymiary 14 na 15
cm.

8 zestawów

108

Szablony - zestaw składający się z 6
szablonów za pomocą których można
odrysować owoców. Wymiary 14 na 15
cm.

8 zestawów

109

Szablony - zestaw składający się z 6
szablonów za pomocą których można
odrysować warzyw. Wymiary 14 na 15

8 zestawów
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cm.
110

Pasta modelarska – samoutwardzalna
CREAU – terakotowa 1kg.

111

Jajka kartonowe o rozmiarach 7 na 10
cm w 10-ciu kolorach. 40 sztuk w jednym
zestawie.

3 zestawy

112

Jajka kartonowe o rozmiarach 4,7 na 6,4
cm w 10-ciu kolorach. 60 sztuk w jednym
zestawie.

3 zestawy

113

Zestaw składający się z 140 sztuk
kolorowych oczu ruchomych służących
do dekorowania postaci i zwierząt.

1 zestaw

1 kg
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