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Zamawiajqcy Gmina Naruszewo uzupetnia informacje zamieszczone w 
post~powaniu ZOPO 331.03.18 w zakresie sprecyzowania ilosci poszczegolnych pozycji 
asortymentu. 

Ponizej tabela przedstawiajqca nazw~ przedmiotu (asortymentu), opis, ilosci oraz 
miejsce dostawy. 

Nazwa przedmiotu 

Plansze interaktywne z 
matematyki dla szko/y 
podstawowej klasy 4-6 

Klocki przestrzenne 

Zestaw klockow dla 
szkoty podstawowej 

Zestaw szkla 
laboratoryjnego 

Zestaw foliogramow 
(15 szt. A4)- drgania i 
fale 
Zestaw elektroniczny 
do budowy obwodow 

Opis, parametry techniczne 

Zestaw plansz z zakresu : bryly, figury plaskie, 
ulamki zwykle i dziesi~tne, liczby naturalne i 
calkowite, procenty, obliczenia procentowe. Plansze 
muszq posiadac dzwi~kowe komentarze i testy oraz 
mOiliwosc wylqczania tekstow, dopisywania 
komentarzy na planszach, podkreslania wybranych 
tresci, zaznaczania lub zakrywania dowolnych 
elementow znajdujqcych si~ na planszy. Licencja 
minimum jedno stanowiskowa. 
Zestaw klockow przestrzennych geometrycznych . 
Zestaw powinien skladac si~ z co najmniej: 
trojkqtow rownobocznych, trojkqtow prostokqtnych 
rownoramiennych, kwadratow, prostokqtow, 
pi~ciokqtow i szesciokqtow. Minimalna ilosc 
elementow 198 w roinych kolorach. 
Zestaw klockow z systemu Polydron umoiliwiajqcy 
tworzenie wielu figur i konstrukcji przestrzennych. 
Zestaw dla uczniow szkoty podstawowej . Zestaw 
powinien si~ skladac z co najmniej: kwadratow, 
pi~ciokqtow, szesciokqtow, trojkqtow rownobocznych 
matych, trojkqtow rownobocznych duiych, trojkqtow 
prostokqtnych, trojkqtow rownoramiennych, 
prostokqtow. Zestaw powinien zawierac nie mniej nii 
460 elementow w roinych kolorach. 
Zestawszkla J:x::roIqzanjaro.ve:p. Zawartosc zestawu 
minimum: 1 szt zlewka miarowa Griffina 50 ml, 2 
szt. zlewka miarowa Griffina 250 ml, 1 szt. zlewka 
miarowa Griffina 600 ml, 1 szt. kolba miarowa 
Erlenmeyera 50 ml, 2 szt. kolba miarowa 
Erlenmeyera 250 ml, 1 szt. kolba miarowa 
Erlenmeyera 500 ml, 6 szt. pipeta, 6 szt. bagietka 
szklana 15 cm, 1 szt. cylinder miarowy 10 ml, 1 szt. 
cylinder miarowy 100 ml, 1 szt. pipeta serologiczna, 
12 szt. probowka 16 x 150 mm 1 szt. lejek. 

Elektroniczny zestaw edukacyjny. Sklad zestawu 
minimum: 

Ilosc 

1 zestaw 

1 zestaw 

2 zestawy 

1 zestaw 

1 zestaw 

1 zestaw 

Miejsce 
dostawv 

Radzyminek 

Radzyminek 

Naruszewo 

Nacpolsk 

Nacpolsk 

Nacpolsk 
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elektronicznych - segment silnika - lszt 
- segment superkondensatora - lszt. 
- segment diody prostowniczej - lszt 
- segment wlqcznika - lszt 
- segment LED - 2szt 
- Iqcznik - 5 szt. 
- kulka w~zlowa - 12 szt. 
- bateria sloneczna - lszt (napi~cie maksymalne 6V, 
moc maksymalna 2W) 
- instrukcja w j~zyku polskim. 

Odczynniki chemiczne 
- zestaw 

Odczynniki chemiczne - zestaw 
alkohol: etylowy 200 ml, propylowy 250 ml, 
trojwodorotlenowy (gliceryna) 100 ml; woda 
amoniakalna 25% 250 ml; azotan (V): amonu 50 
g, potasu 100 g, sodu 100 g, srebra 10 g; 
benzyna ekstrakcyjna 250 ml; 
bI~kit tymolowy (roztwor alkoholowy) 100 ml; 
chlorek: miedzi (I) 100 ml, potasu 100 g, sodu 250 
g, wapnia 100 g, ielaza (III) 100 ml; cyna (metal -
granulki) 100 g; 
dwuchromian (VI) potasu 50 g; fenoloftaleina 100 
ml; 
fosfor czerwony 25 g; glin metal: blaszka 100 cm2, 
drut 50 g, pyl 25 g; jodyna 10 ml; krzemian sodu 
100 ml; 
kwas: azotowy (V) 250 ml, solny 500 ml, fosforowy 
(V) 100 ml, mlekowy 100 ml, mrowkowy (80%) 100 
ml, octowy (80%) 100 ml, oleinowy 100 ml, 
siarkowy (VI) 96% 500 ml, stearynowy 50 g; lakmus 
100 ml; magnez metal: wiorki 25 g, wstqiki 100 g; 
manganian (VII) potasu 100 g; miedz metal - drut 

Nacpolsk 

50 g; nadtlenek wodoru (30%) 100 ml; octan: etylu 
100 ml, oIowiu (1) 25 g, sodu bezwodny 50 g; orani 
metylowy 5 g; parafina rafinowana 50 g; paski 
wskaznikowe uniwersalne 2 x 100 szt.; 
sacharoza 100 g; siarczan (VI) : magnezu 100 g, 
miedzi (1) 100 g, sodu 100 g, wapnia '/2 hydrat 250 
g, wapnia 2hydrat 250 g; siarka 250 g; skrobia 
ziemniaczana 100 g; 
Sod metaliczny 20 g; Stop Wood a 25 g; tlenek: 
magnezu 50 g, miedzi 50 g, oIowiu (I) 50 g, ielaza 
(II) 50 g; 
w~giel drzewny 100 g; w~glan: potasu bezwodny 
100 g, sodu kwasny 100 g, wapnia mineral 250 g, 
wapnia kreda 100 g; wodorotlenek: potasu 100 g, 
sodu 250 g, wapnia 250 g; ielazo opilki 100 g, 
bibula filtracyjna (ark. 22 x 28 cm) 50 arkuszy; 
sqczki jakosciowe (sr . 10 cm) 100 szt. 

Magnetyczne wielokqty 

Klocki magnetyczne z systemu Polydron. Klocki 
dajqce mOiliwosc budowania roinych figur 
geometrycznych . Zestaw powinien skladac si~ z 
minimum 96 elementow w roinych kolorach. 

3 zestawy 

Naruszewo 

Zestaw dydaktyczny do 
tworzenia konstrukcji 
przestrzennych 

Zestaw klockow umoiliwiajqcy tworzenie roinych 
konstrukcji przestrzennych . Zestaw powinien 
zawierac podstawowe elementy do budowania 
konstrukcji, kulki do Iqczenia, pr~ciki do Iqczenia. 
Zawartosc zestawy: rOinokolorowe elementy, 
minimum 492 elementy. 

2 zestawy 

Naruszewo 
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Tangram magnetyczny 
Tangram magnetyczny w 3 kolorach. 2 szt 

Naruszewo 

Domino - badanie 
kqtow- ukladanka 
dydaktyczna 

10szt 
Naruszewo 

Domino - zamiany 
jednostek  miary 
dlugosci - ukladanka 
dydaktyczna 

10szt 

Naruszewo 

Puzzle matematyczne -
mnoienie do 1000 

5 szt 
Naruszewo 

Ukladanka -
dodawanie i 
odejmowanie duiych 
liczb 

Minimum 2 ukladanki, elementy powinny miee 
kszta/t trojkqta, wykonane ze sztywnego, 
lakierowanego kartonu. 

5 szt 

Naruszewo 

Ukladanka - miary 
powierzchni 

Minimum dwie ukladanki do nauki symboli okreslania 
miar powierzchni i ich zamiany . 
Ukladanka w zakresie : m2, cm2, mm2 oraz : km2, 
ha, a, m2, cm2, mm2. 
Reguly gry podobne do gry w domino. Elementy 
ukladanki trojkqtne - na kaidym z bok6w powinny 
bye zapisane zadania lub odpowiedzi. 

5 szt 

Naruszewo 

Ukladanka - miary 
obj~tosci 

Ukladanka na zasadach domina w ksztalcie 
tr6jkqt6w. 

5 szt 
Naruszewo 

Program multimedialny 
edukacyjny - zadania 
konstrukcyjne 

Multimedialny program edukacyjny zawierajqcy 
zadania konstrukcyjne pozwalajqce na samodzielne 
cwiczenie i sprawdzenie wiadomosci w zakresie 
konstrukcji podstawowych figur geometrycznych . 
Przeznaczony dla dzieci z klas 1-3 na poziomie 
gimnazjum . 
Wymagane dzialy tematyczne : 
Trojkqt 1 - prostsze konstrukcje z podzialem na 
dane 3 boki, dane 2 boki i kqt oraz bok i 2 kqty 
Trojkqt 2 - trudniejsze konstrukcje z zastosowaniem 

1 kpl 

Naruszewo 

wysokosci i srodkowych 
Czworokqty - zadania ogolne dla czworokqta, 
r6wnolegloboku i trapezu 
Okrqg 
Styczne okr~gu  prostopadle i r6wnolegle do 
prostej, przechodzClcej przez jedenpunkt 

Multimedialny program 
edukacyjny - obliczania 
i pomiary 

Multimedialny program edukacyjny zawierajqcy 
przyklady i zadania pozwalajqce na samodzielne 
ewiczenie i sprawdzenie wiadomosci w zakresie figur 
i bryl geometrycznych dla klas 5-6 szkoly 
podstawowej i klas 1-3 gimnazjum, obejmujqcy 
zadania z geometrii i orientacji przestrzennej. 
Wymagane dzialy tematyczne: 
Figury i bryly - okreslanie figur geometrycznych 
Jednostki miar  dlugosci, pola i obj~tosci 
Kqty - szacowanie wielkosci, zamiana stopni, 
pomiary kqtomierzem, obliczenia wielkosci 
Pola i obwody - prostokqt, tr6jkqt, rownoleglobok, 
trapez, kolo 
Obj~tosci i powierzchnie - szescian i 
prostopadloscian, graniastoslup, walec, ostroslup, 
stoiek 
Tr6jkqt prostokqtny  twierdzenie Pitagorasa, 
funkcje trygonometryczne 

1 kpl 

Naruszewo 
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Edukaeyjny program 
komputerowy z 
zakresu matematyki 
dla gimnazjum 

Matematyka (Gimnazjum) klasa 1,2,3. 
Program powinien zawierac co najmniej: 
interaktywne cwiezenia, testy sprawdzajqce 

1 kpl 

Naruszewo 

Multimedialny program 
edukaeyjny z zakresu -
matematyka algebra 

Multimedialny program edukaeyjny zawierajqey 
przyklady i zadania pozwalajqee na samodzielne 
cwiezenie i sprawdzenie umiej~tnosei 
matematyeznyeh z algebry dla klas 1-3 na poziomie 
gimnazjum. cwiezenia interaktywne obejmujqee 
wyrazenia algebraiezne. 
Dzialy tematyezne: 
Wartosc wyrazenia - wartosc wyrazenia i ulamka 
Pot~gowanie wyrazen - pot~gowanie iloezynu, druga 
pot~ga dwumianu, rozniea drugieh pot~g 
Dzialania na wyrazeniaeh - dodawanie i 
odejmowanie z nawiasami, mnozenie przez 
jednomian i wielomian, zamiana wyrazen na iloezyn 
Ulamki algebraiezne - upraszezanie wyrazenia, 
dodawanie i odejmowanie, mnozenie i dzielenie 
Rownania - proste, zlozone z ulamkami, niewiadoma 
w mianowniku, nierownosei 
Proeenty, wielkosei proporejonalne, proporeja -
obliezenia proeentow w pami~ei, zadania slowne na 
obliezanie proeentow, wielkosei proporejonalne, 
proporcjonalnosc prosta i odwrotna 

1 kpl 

Naruszewo 

Magnetyezna os 
liezbowa - ez~sei 
ulamkowe 

Magnetyezna os liezbowa - dlugosc 1,3m. 
Podzial liezb na dziesi~tne. 

1 szt 
Naruszewo 

Domino zamiany 
jednostek - miary 
obj~tosei  ukladanka 
dydaktyezna 

10 szt 

Naruszewo 

Domino zamiany 
jednostek - miary 
powierzehni -
ukladanka dydaktyezna 

10 szt 

Naruszewo 

Domino zamiany 
jednostek - miary 
wagowe - ukladanka 
dydaktyezna 

10 szt 

Naruszewo 

Komplet pomoey 
dydaktyeznyeh do 
raehunku 
prawdopodobienstwa 

Komplet r6Znorodnyeh pomoey ulatwiajqeyeh 
wyjasnienie r6Znorodnyeh zagadnien z raehunku 
prawdopodobienstwa, tj. m.in.: proba losowa, 
rozklad losowy, rozklad dwumianowy. 
Zawartosc: 
binostat (tabliea 0 wym. 30 x 25 em), 
6 butelek bialyeh zakr~eanyeh (wys. 18 em), 
6 pojemnikow na kosei , 
24 kostki ezerwone z oezkami , 
kulki z tworzywa w 4 koloraeh , 
talia kart do gry. 

1 kpl 

Naruszewo 

Komplet przyborow 
geometryeznyeh -
magnetyezny 

eyrkiel na przyssawkaeh 
linijka z podzialkq em/dm (100 em) 
kqtomierz dwukierunkowy (50 em) 
ekierka rownoramienna 90-45-45 (60 em) 
Ekierka roznoboezna 30-60-90 (60em) 
wskaznik (100 em) 
Tabliea seienna (wym. 102 x 55 em) 

1 kpl 

Naruszewo 

Zestaw elementow 
piankowyeh do badania 
podzielnosei liezb 

Zestaw minimum: 
24 duze trojkqty niebieskie (bok 8 em), 
45 srednieh trojkqtow (bok 6 em), 

10 zestawow 

Naruszewo 
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95 malych czerwonych trojkqtow (bok 3 cm), 

Zestaw do budowania 
szkieletu bryl 

Zestaw powinien zawierae minimum: 80 kolorowych 
kulek 0 srednicy 1,6 cm (kaida kulka 26 otworow), 
250 patyczkow 0 dlugosci od 5 do 14,14 cm (w 6 
kolorach) 

2 zestawy 

Naruszewo 

Higrometr 

Higrometr elektroniczny z termometrem i 
zewn~trznq sondq. Zakres pomiaru temperatury od 
min. - 500 C do co najmniej. 700 C , zakres 
pomiaru wilgotnosci od min. 10% do co najmniej 
99%. Rozdzielczose pomiaru temperatury min. 0,1 0 
C, rozdzielczose pomiaru wilgotnosci min. 1 %. 
Zasilanie bateryjne. 

1 szt 

Zaborowo 

Zestaw silomierzy 

Zestaw silomierzy. W zestawie min. 6 silomierzy (np. 
1N,2N, 5N, lON, 20N, 50 N). Silomierze spr~iynowe, 
obudowa z plastiku, skala wyraiona w niutonach, 
metalowe haczyki do zawieszenia silomierza i do 
zawieszania ci~iarkow. 

3 szt 

Zaborowo 

Miernik wielkosci 
elektrycznych 

Uniwersalny miernik cyfrowy - multimetr 
(amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy 
pomiarowe: DCV (prqd staly) : 
200/2000mV/20/200/250 V· ACV (prqd zm.):, 
200/250 V; DCA: 200/2000 ~A/20/200 mA/10 A; 
opornose: 200/2000 0./20/200/2000 ko.; zakres 
pomiaru temperatury: od 0-10000C. Zasilanie 
bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik 
temperatury na przewodzie. 

3 szt 

Zaborowo 

Zestaw z zakresu 
podstawy 
elektrycznosci 

Podstawy elektrycznosci-mini, zestaw walizka. 
Prosty zestaw niezb~dny do nauczania podstaw 
elektrycznosci. Sklad min. 27 elementow, m.in. 
oprawki iarowek, iarowki, baterie, przewody, zaciski 
"krokodylkowe", igla magnetyczna, wylqcznik 
noiowy, podstawka montaiowa. 

2 zestawy 

Zaborowo 

Krqiek Newtona 

Krqiek Newtona, mieszanie barw 
Dysk-kolo barw Newtona. Wprawiany w ruch za 
pomocq r~cznej wirownicy krqiek Newtona, srednica 
kraika: min. 18 cm. 

3 szt 

Zaborowo 

Komplet do 
doswiadczen z proiniq 

Komplet do doswiadczen z zakresu nauki 0 proini. 
Zestaw zawiera min. klosz proiniowy szklany, 
podstaw~ klosza, wakuometr na podstawie, 
elektrycznq pompk~ proiniowq, wqi polqczeniowy i 
trojnik, baroskop z kUlq. 

1 kpl 

Zaborowo 

Zestaw do budowy 
cZqsteczek 

Zestaw dydaktyczny kulek imitujqcych atomy i 
Iqcznikow z tworzywa sztucznego. Zestaw powinien 
zawierae co najmniej: w~giel 12, siarka 13, tlen 22, 
azot 10, 7, metale duie 11, meta Ie male 3, fluor 8, 
wodor 14 laczenie duie 36 laczenie male 50. 

1 zestaw 

Zaborowo 

Podstawowe 
doswiadczenia z 
zakresu chemii 

Zestaw umoiliwiajqcy przeprowadzenie wiele 
eksperymentow chemicznych. 
Zawartose zestawu minimum: 20 substancji 
chemicznych m.in chlorek amoniaku, w~glan wapnia, 
wodorotlenek wapnia, tlenek mi~dzi, folia miedizana, 
siarczan miedzi, metalowe opilki, siarczan magnezu -
8 papierkow lakmusowych - 6 filtrow papierowych -
4 probowki z zatyczkq - stojak i uchwyt do probowek 
- menzurki, Iyieczki i korkowe zatyczki - palnik 
alkoholowy - lejek  szczoteczka - okulary ochronne 
- instrukcja metodyczna z opisem doswiadczen 

8 zestawow 

Zaborowo 
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Zestaw umoiliwiajqcy przeprowadzenie testow 2 zestawy 
kolorystycznych okreslajqcych zawartose azotynow, 
azotanow, fosforanow, amoniaku, jonow ielaza, 
twardosci i ph badanej wody oraz zmierzenie 
kwasowosci gleby. Zawartose zestawu: ptyn Heliiga, 
strzykawki (5 ml, 10 ml), bibuly osuszajqce, lupa 

Walizka ekobadacza powiE;!kszajqca 5x, probowka okrqglodenna, stojak Zaborowo 
do probowek, Iyieczka do poboru probek gleby, 
plytka kwasomierza Helliga, 3 Iyieczki do poboru 
odczynnikow sypkich, 3 probowki analityczne 
plaskodenne z korkami, zalaminowane skale barwne 
do odczytywania wynikow, 15 buteleczek z 
mianowanymi roztworami wskaznikow. 
Zestaw do analizy wody metodq kolorymetrycznq 1 zestaw 
(wg skali barwnej), w sklad zestawu wchodzie musi 

Testy do badania wody walizka z pojemnikami i odczynnikami Zaborowo
umoiliwiajqcymi okreslenie poziomu azotanow (N03
), azotynow (N02-), fosforanow (P043-) oraz amonu 
(NH4+) w wodzie a takie odczynu i twardosci wody. 
Zestaw do budowania wlasnych przyrzqdow 

i powietrza 

1 zestaw 
Zestaw do budowania pomiarowych, tj. barometr, higrometr,
wlasnych przyrzqdow Zaborowo

deszczomierz. Wszystkie eksperymenty muszq bye 
pomiarowych opisane w zalqczonej instrukcii. 


Bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze 
 100 szt 
Probowki szklane szkla sOdowo-wapniowego. Standardowe wymiary Zaborowo 

ok. 18 cm sr. 18 mm lub 16 mm . 
TrOjnog Okrqgly, ze stali nierdzewnej, fi 85, h 150. 3 szt Zaborowo 

Sqczki celulozowe stosowane do analizy jakosciowej i 2 opakowania 
ilosciowej, do oddzielenia osadu od przesqczu . 

Sqczki filtracyjne ZaborowoZawartose popiolu w sqczkach ilosciowych wynosi 
poniiej 0 007%. 
Typu Heliiga, pozwalajqcy na pomiary kwasowosci 4 szt 
gleby, w zestawie ptytka ceramiczna do 

Kwasomierz glebowy wykonywania pomiarow i buteleczka ptynu Heliiga 0 Zaborowo 
pojemnosci 40 ml, na buteleczce i plytce skala 
barwna z zakresem pH. 
Tlenek wapnia, staly, cz. do przygotowania wody 1 szt 

Tlenek wapnia Zaborowowapiennej, opakowanie 500 g. 

1 opakowanie 500, cz., staly, potoczna nazwa  1 opakowanie Manganian potasu Zaborowonadmanganian potasu 
Barometr mechaniczny, zakres pomiaru cisnienia : od 1 szt 

Barometr min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokladnose Zaborowo 
pomiaru : ok. +/- 5 hPa . 
Wymiary - kulka 0 srednicy 24 z haczykiem; 2 szt 

Pierscien Gravesanda pierscien 0 srednicy36 x 6 x 160 mm , Zaborowo 
Cieiar  0 04 kg, 
Plansza przedstawiajqca budowE;!, zapylenie i 2 szt. 
zap!odnienie kwiatu. 
Plansza przedstawiajqca min. 9 roinych 
kwiatostanow. 
Plansza przedstawiajqca budowE;! korzenia oraz min. 
7 rodzajow korzeni. 

Plansze budowa kwiatu Plansza przedstawiajqca najczE;!sciej wystE;!pujqce w Zaborowo 
Polsce drzewa lisciaste - pokroj, liscie i owoce 
Zalecany wymiar plansz min. 70 x 100 cm. 
Plansza przedstawiajqca ptaki iyjqce w lesie w skali 
1:1 

Zalecany wymiar planszy min . 90 x 60 cm. 


Zestaw do badania Przenosny zestaw do badania wody: 2 zestawy 
Zaborowo 

_~estaw do analizy wody metodq kolorymetrycznql\'{QQy
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Zestaw kart 

(wg skali barwnej), w sktad zestawu wchodzi walizka 
z pojemnikami i odczynnikami umoiliwiajqcymi 
okreslenie poziomu azotan6w (N03-), azotyn6w 
(N02-), fosforan6w (P043-) oraz amonu (NH4+) w 
wodzie. a takie odczynu i twardosci wody. 
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych cwiczen 
wspomagajqcych rozw6j kluczowych kompetencji 
uczni6w w edukacji wczesnoszkolnej: 
Umiem czytac - zestaw kart pracy oraz 
interaktywnych cwiczen 
Zestaw zawiera minimum: 33 interaktywne 
cwiczenia klasowe lub indywidualne, 
70 kart pracy kt6re pozwalajq na utrwalenie 
materiatu z cwiczen interaktywnych. W zestawie Sq 
czarno-biate karty - wzorce do kopiowania. Moina je 
r6wniei samodzielnie wydrukowac w kolorze lub 
czarno-biate, 7 interaktywnych gier i zabaw 
klasowych, 30 wydrukowanych dyplom6w, 
dost~pnych r6wniei w programie. 
Umiem pisac - zestaw kart pracy oraz 
interaktywnych cwiczen 
Zestaw zawiera minimum: 94 interaktywne 
cwiczenia klasowe lub indywidualne, 
6 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 120 kart 
pracy kt6re pozwalajq na utrwalenie materiatu z 
cwiczen interaktywnych. W zestawie Sq czarno-biate 
karty - wzorce do kopiowania. Moina je r6wniei 
samodzielnie wydrukowac w kolorze lub czarno
biate. 
30 wydrukowanych dyplom6w, dost~pnych r6wniei 
w programie. 
Umiem liczyc - zestaw kart pracy oraz 
interaktywnych cwiczen 
Zestaw zawiera minimum: 129 interaktywne 
cwiczenia klasowe lub indywidualne 
11 interaktywnych gier i zabaw klasowych, 150 kart 
pracy kt6re pozwalajq na utrwalenie materiatu z 
cwiczen interaktywnych. W zestawie Sq czarno-biate 
karty - wzorce do kopiowania. Moina je r6wniei 
samodzielnie wydrukowac w kolorze lub czarno
biate. 
30 wydrukowanych dyplom6w, dost~pnych r6wniei 
w programie. 

1 zestaw 

Zaborowo 

Domino utamkowe 
arytmetyczne -
dodawanie 

1 szt 

Zaborowo 

Domino utamkowe 
odejmowanie 
Domino utamkowe 
prostokqty 
Domino utamkowe 
kwadraty 
Multimedialne 
materiaty na tablic~ 
interaktywnq dla klasy 
4-8 

Zestaw program6w 
multimedialnych 

Multimedialne materiaty na tablic~ interaktywnq, 
umoiliwiajqce nauczycielowi prowadzenie zaj~c z 
matematyki w klasach od 4-8 . 
Materiaty muszq umoiliwiac prac~ z uiyciem 
rzutnika lub tablic interaktywnych. 
Pakiet zawiera: 
• 6 program6w multimedialnych zawierajqcych gry 

1 szt 

1 szt 

1 szt 

1 zestaw 

1 zestaw 

Zaborowo 

Zaborowo 

Zaborowo 

Zaborowo 

Zaborowo 
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edukacyjne 
• 6 Zeszyt6w Metodycznych do prowadzenia zaj~c: 
• dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia 
konkurs6w: "Mistrz koncentracji", "Mega pami~c:", 
"Super umysl" 
• bogaty zestaw nagr6d motywujqcych uczniow do 
wykonywania c:wiczen (dyplomy, naklejki, zakladki 
do kSiqzek) 
• licencja wielostanowiskowa 

Zamawiajctcy przedluza termin skladania ofert do dnia 07.11.2018r. do 
godz. 14.00. Otwarcie ofert w tym samym dniu 0 godz. 15.00. 

m~rini 


