
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę pomocy sensorycznych 

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę pomocy sensorycznych. 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

Lp. Nazwa Ilość w szt. Opis Cena brutto 

1.  

Klocki 

Sensoryczne  

 

4 sztuki Klocki sensoryczne powinny zawierać min. 8 różnych faktur 

np. guma, filc, drewno, materiały futrzane, sznurek, metal, 

pianka, gąbka. Produkt powinien dawać możliwość 

doświadczania zmiennych wrażeń sensorycznych poprzez 

dotykanie faktur.  

Specyfikacja 1 sztuka: 

wymiary minimalne: 5 x 5 x 5 cm 

materiał: drewno oszlifowane. 

 

 Klocki 

drewniane z 

kolorowymi 

okienkami 

 

1 zestaw Drewniane klocki z kolorowymi okienkami, przez które 

można obserwować świat. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

minimum 24 elem. w 6 różnych kształtach 

materiał: drewno, akryl 

 

 Dopasowywan

ka kształtów 

 

 

1 zestaw Zestaw tabliczek sensorycznych wzmacniających 

identyfikację kształtu za pomocą zmysłu dotyku oraz 

rozwija umiejętności percepcyjne i motoryczne. Produkt 

powinien dawać możliwość ćwieczenia dopasowywania 

kształtów. Uczy rozpoznawania kształtów. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

minimum 12 drewnianych tabliczek 
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minimum 12 kart z tworzywa sztucznego 

drewniany długopis 

podręcznik 

torba  

 Dopasowywan

ka jajka 

1 zestaw 

 

Zestaw jaj do dopasowywania połówek pod względem 

różnych wypustek np. liczb lub kształtów. 

 

Specyfikacja produktu 1 zetawu: 

minimum 10 elementów o wymiarach minimalnych: śr.: 4,5 

cm, dł. 6 cm 

 

 Poduszeczki z 

fakturą w 

woreczku 

 

1 zestaw Zestaw min. 10 par poduszeczek (min. 20 elementów), z 

których każda ma inną teksturę. Wszystkie różnią się od 

siebie, dzięki czemu można zorganizować zabawy 

sensoryczne w dopasowywanie, opisywanie i badanie faktur.  

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

min. 20 elem.; 

wym. minimalne: ok. 5 x 7,5 cm; 

tkaniny różne 

wypełnienie: różne  

opakowanie na woreczki  

 

 Duży zestaw do 

sensoryki 

 

1 zestaw Zestaw różnych elementów o ciekawych kształtach i 

fakturach. Doskonale sprawdzi się w korekcji stóp, masażu 

czy w terapii integracji sensorycznej. Ćwiczenia z 

elementami zestawu pomagają rozwijać sprawność 

motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 

 

Zestaw powinien zawierać minimum 35 elementów, a w tym 

przykładowe (maksymalnie po 4 sztuki z 1 rodzaju): 

piłka sensoryczna z kolcami w kształcie piramidy 

kolczasta piłka do rugby 

kolczasta piłeczka z koralikami 

sensoryczna piłeczka metaliczna 

ringo kolczasty 

piłeczki z dzwonkami 

sensoryczne woreczki w kształcie figur: trójkąt, prostokąt, 

sześcian, romb  

 piłeczka cyrkowa wypełniona gorczycą 

sensoryczny labirynt - ślimak z kulkami 

wałek do masażu  

półkule sensoryczne małe  

piłeczki do masażu  

piłeczka do masażu z wypustkami 

ringo z koralikami o śr. 18 cm, 

mini piłeczka lekarska z uchwytem 

worek do przechowywania zestawu 

 

 Sensoryczne 

pastelowe 

piłeczki  

 

1 zestaw Mmiękkie piłki o różnych kształtach i fakturach np.. 

Gwiazdka, kula z wypustkami, zagłębieniami. 

 

Specyfikacja produktu 1 zestaw: 

6 szt.; śr. ok. 6,5 cm; 

6 pastelowych kolorów: 2 odcienie zieloni, żółty, fioletowy, 

niebieski, cielisty; 

materiał: żel krzemionkowy; 

wiek: 6 mies.+ 
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 Sensoryczne 

stopy 

 

 

1 zestaw 

(para = 2 szt.) 

Maty sensoryczne w kształcie stóp z wypustkami z 

tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest doskonałym 

ćwiczeniem terapeutycznym, pomaga redukować stres i 

stymulować receptory nerwowe. 

 

Specyfikacja produktu: 

1 para, 

dł. 20-30 cm każda ze stóp 

 

 Sensoryczne 

dłonie 

 

1 zestaw 

(para = 2 szt.) 

Maty sensoryczne w kształcie dłoni z wypustkami z 

tworzywa sztucznego. Stąpanie po nich jest doskonałym 

ćwiczeniem terapeutycznym, pomaga redukować stres i 

stymulować receptory nerwowe. 

 

Specyfikacja produktu: 

1 para, 

dł. 15-30 cm każda z dłoni 

 

 Półkule 

sensoryczne 

 

 

8 sztuk Półkule sensoryczne usprawniające dynamiczną równowagę 

i świadomość ciała.  

 

Specyfikacja produktu 1 sztuka: 

średnica półkuli: minimum 15 cm; 

materiał: tworzywo sztuczne; 

 

 Dysk 

sensoryczny 

średni 

 

1 sztuka 

 

Dysk sensoryczny pompowany do ćwiczeń równoważnych 

w pozycji stojącej i siedzącej, korekcji wad postawy oraz 

terapii integracji sensorycznej. Możliwość samodzielnego 

pompowania.  

 

Specyfikacja produktu 1 sztuka: 

średnica 30-40 cm 

materiał: winyl lub inne tworzywo sztuczne 

 

 Platformy 

sensoryczne 

cegły 

 

1 zestaw Zestaw powinien umożliwiać samodzielne budowanie 

platformy, po której można chodzić. Elementy powinny być 

wykonane z elastycznego, miękkiego i przyjemnego w 

dotyku materiału.                                                                                                              

 

Specyfikacja 1 zestaw: 

minimum 25 elementów                                                                                                  

 

 Panele 

sensoryczne z 

cieczą 

 

4 sztuki Przeźroczyste panele sensoryczne z mieszczającymi się 

cieczami w środku. 

 

Specyfikacja produktu 1 sztuki: 

4 osobne panele lub 4 panele w 1 zestawie 

wym. Jednego minimum 50 x 50 cm 

 

 

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 

..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 
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odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

 

............................................................................... 

data i podpis Oferenta  


