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Załącznik 1  
  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE 

 

KATEGORIA OPIS – wymagania minimalne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Płyty DVD 

1. „Bob Budowniczy” BOX  

Bob Budowniczy: Legenda Złotego Młota  

Bob Budowniczy: Zasypani Śniegiem  

 

2. „Reksio”, 2 rodzaje 

1szt.- „Reksio: Opiekun”  

Spis odcinków: 

*Reksiowa Wiosna 

*Reksio Remontuje  

*Reksio i Nośna Kura  

*Reksio i Koguty  

*Reksiowa Zima  

*Reksio Łyżwiarz  

*Reksio i Wrona 

1szt.- „Reksio: Reksio strażak”  

Spis odcinków: 

*Reksio poliglota  

*Reksio telewidz  

*Reksio obrońca  

*Reksio dobroczyńca  

*Reksio strażak  

*Reksio robinson  

*Reksio pogromca 

 

3. „Bolek i Lolek”, 2 rodzaje 

1szt.- „Bolek i Lolek wśród górników” 

Spis odcinków: 

*Skarbnik 

*Barbórka 

*Wuj Karlik 

szt. 10 
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*Pasowanie na górnika 

*W starej kopalni 

*Zielona hałda 

*Czarne złoto 

1szt.- „Bolek i Lolek: Zabawy Bolka i Lolka” 

Spis odcinków: 

*Gokarty  

*Niezwykłe odkrycie  

*Maszeruje wojsko  

*Mali filmowcy  

*Niefortunne niańki  

*Opiekunowie zwierząt  

*Czarna dama 

 

4. „Klub Przyjaciół Myszki Miki”, 2 rodzaje 

1szt.- „Klub Przyjaciół Myszki Miki: Impreza na plaży”  

1szt.- „Klub Przyjaciół Myszki Miki: Kocham Minnie” 

Spis odcinków: 

*Goofy opiekun 

*Pokaz kwiatów Minnie i Daisy 

*Urodziny Minnie 

*Wiosenna niespodzianka 

 

5. „Krecik”, 2 rodzaje 

1szt.- „Krecik: Przygody Krecika” 180 min. 

Spis odcinków: 

*Koncert Krecika 

*Krecik i Myszka 

*Krecik i Żabka 

*Magiczne farby Krecika 

*Jak Krecik uratował jaskółkę 

*Krecik i mała rybka 

*Źródełko Krecika 

*Krecik i Orzeł 

*Krecik ogrodnikiem 

*Krecik i parasolka 

*Krecik i rakieta 

*Krecik i guma do żucia 
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*Krecik i zielona gwiazda 

*Krecik i lizak 

*Krecik w ZOO 

*Krecik i radio 

*Krecik i Jeżyk 

*Krecik i telewizor 

*Krecik w mieście 

*Jak Krecik dostał spodenki 

1szt.- „Krecik: Karnawał Krecika” 

Spis odcinków: 

*Karnawał krecika 

*Krecik i muzyka 

*Krecik fotografem 

*Krecik zegarmistrzem 

*Krecik chemikiem 

*Krecik i dywanik 

*Krecik i zapałki 

*Krecik i jajko 

*Krecik malarzem 

*Krecik na pustyni 

*Wigilia krecika 

*Krecik i spychacz 

 

6. „Franklin”, 2 rodzaje 

1szt.- „Franklin: Czerwona hulajnoga” 

Spis odcinków: 

*Franklin czerwona hulajnoga. 

*Franklin chce mieć zwierzątko. 

*Pospiesz się Franklin. 

*Franklin śpi w namiocie. 

*Franklin idzie do szkoły. 

*Franklin nie ma humoru. 

*Kocyk Franklina. 

*Franklin jedzie na biwak. 

*Franklin boi się ciemności. 

*Babcia Franklina. 

*Franklin i dzidziuś 

*Franklin i święto duchów 
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*Franklin uczy się jeździć na rowerze 

*Franklin bałaganiarz 

*Franklin się zgubił 

*Franklin kłamczuszek 

*Franklin i dobra wróżka 

*Franklin przyznaje się do winy 

1szt.- „Franklin uczy się jeździć na rowerze” 

Spis odcinków: 

*Franklin uczy się jeździć na rowerze  

*Franklin bałaganiarz  

*Franklin się zgubił  

*Franklin kłamczuszek 

*Franklin i dobra wróżka  

*Franklin przyznaje się do winy 

 

7. „Gumisie”, 2 rodzaje 

1szt.- Gumisie 1: odc. 1-6 

Spis odcinków: 

*Złowrogi rzeźbiarz; Zami sprawia kłopoty 

*Tak to się zaczeło 

*Tajemnicze odciski stóp; Muzykalny smok 

*Śpiewający ptak 

*Wyrocznia, Olbrzym i kamień życzeń 

*Czarodziejska czapka 

1szt.- Gumisie 2: odc 7-12 

Spis odcinków: 

*Tu twoje miejsce; Pojedziemy na łów 

*Płot czy strach na wróble?; Noc chimery 

*Dwa magiczne słowa; Pojedynek czarnoksiężników 

*Widzisz właśnie mnie; Szalona podróż Toadiego 

*Światło daje moc 

*Hop i w górę 

 

8. „Kubuś i Przyjaciele” 

 

9. „Pszczółka Maja: BOX” 

DVD 1 Narodziny 

Spis odcinków: 
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*Narodziny 

*Nauka latania 

*Uratowanie migotki 

DVD 2 Maja wśród mrówek 

Spis odcinków: 

*Maja wśród mrówek 

*Spotkanie z Burczymuchą 

*Maja i Tekla 

DVD 3 Pszczółka Maja i Dżdżownica Marta 

Spis odcinków: 

*Maja i dżdżownica Marta 

*Zielona żaba 

*Gucio - pracowita mrówka 

 

10. „Smerfy: Zestaw 1 BOX” 

DVD 1  

*Piórem reportera 

*Opiekunowie Smerfusia 

*Smerf Nikt 

*Moneta ze Smerfem 

*Najbliższy przyjaciel Lalusia 

*Zgaduj albo smerfuj 

DVD 2 

*Smerfy Olbrzymy 

*Smerfo Amorozo 

*Ciasteczka horoskopki 

*Cesarskie Panda Monium 

*Banda za Osiłka 

*Papa Smerf traci cierpliwość 

DVD 3 

*Gadający arbuz 

*W krainie chciwca 

*Opowieści Dziadka 

*Zamek zaczarowanych luster 

Sanki 

Drewniane sanki ze stabilnym odkręcanym oparciem 

zamocowanym na co najmniej 3 śruby. Wykonane z drewna, 

lakierowane. Dodatkowo powinny być wyposażone w długą 

linkę do ciągnięcia. 

szt. 8 
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Wymiary minimalne: 

 Długość: 84cm, 

 Szerokość: 33cm, 

 Wysokość od podłoża do siedziska: 21,5cm, 

 Wysokość od podłoża do końca oparcia: 41cm. 

Brystol mix 

kolor B1 

Brystol B1 o wymiarach minimalnych: 100 cm x 70 cm 

min. 200 g/m2   

Kolory: kremowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, burgund, 

ciemny róż, fiolet, błękitny, granatowy, jasnozielony, 

ciemnozielony, czekoladowy, czarny, srebrny, złoty. 

Każdy kolor po 2 sztuki. 

szt. 30 

 


