
 

 

 

 

                                                                                                                              załącznik nr 1b 

 

Szczegółowy opis i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zakupić w celu 

organizacji imprez 

 

Nazwa towaru Opis przedmiotu Ilość  

 

Impreza pod nazwą „Boski weekend” 

 

Dzień pierwszy 

Hocko klocki 

 

tekturowe klocki konstrukcyjne wykonane z 

ekologicznej szarej tektury, nowe, fabrycznie 

pakowane 

10 zestawów do 

budowy domów, 10 

zestawów do 

budowy zamków 

farby plakatowe do 

malowania  

farby plakatowe w tubach, 1 litr każda tuba, 

12 kolorów mix, nowe, fabrycznie pakowane 

12 tub  

farby do twarzy farby do malowania twarzy w zestawie mix 

co najmniej 6 kolorów, nowe, fabrycznie 

pakowane 

5 zestawów 

maxi puzzle np. z 

mapą Polski 

maxi puzzle np.z mapą Polski, co najmniej 

100 elementów w pudełku, nowe, fabrycznie 

pakowane 

10 sztuk 

pudła kartonowe   kartonowe pudła o wymiarach  600 mm x 

400 mm x 500 mm 

200 sztuk  

groch, fasola, drobny 

makaron  

groch surowy cały, fasola surowa (jaś), 

makaron surowy (np. kolanka, świderki, 

muszelki) 

pół kilo grochu, pół 

kilo fasoli, pół kilo 

makaronu 

grube rękawice 

różnych rozmiarów- 

8 par, 

rękawice ogrodowe ochronne, w całości 

wykonane z materiału  

(nie dopuszcza się rękawic lateksowych) 

4 pary rękawic 

damskich, 4 pary 

rękawic męskich 

(różne rozmiary) 

czekolady  czekolada mleczna o gramaturze co najmniej 

290 gram, zawartość masy kakaowej co 

najmniej 30%, mix smaków i rodzajów   

80 czekolad  

Dzień drugi 

czekolady czekolada mleczna o gramaturze co najmniej 

290 gram, zawartość masy kakaowej co 

najmniej 30%, mix smaków i rodzajów   

80 czekolad 

bombonierki typu 

Toffifee lub 

równoważna  

bombonierka typu Toffifee lub równoważna 

400 gram  

10 sztuk 

Dzień trzeci 

gra zręcznościową 

"twister" 

gra zręcznościowa „twister”, nowa, 

fabrycznie pakowana 

1 sztuka 

talerze żonglerskie  talerze żonglerskie, mix kolorów, nowe, 

fabrycznie pakowane 

10 sztuk 

zestaw „Diabolo” zestaw „Diabolo” zawierający: miseczkę, 

sznurek i kijki, mix kolorów 

3 zestawy 



 

 

 

równoważnia  rola bola, trick board, równoważnia 1 sztuka 

chusty do 

żonglowania 

chusty do żonglowania, rozmiar 70 cm x 70 

cm, mix kolorów  

10 sztuk 

puzzle z 

wizerunkiem św. 

Jana Bosko 

puzzle 1000 elementów, nowe, fabrycznie 

pakowane 

10 sztuk 

czyściki 

samoprzylepne do 

ekranów telefonów i 

tabletów 

czyściki samoprzylepne do ekranów 

telefonów i tabletów, nowe fabrycznie 

pakowane 

70 sztuk  

słuchawki 

bezprzewodowe 

douszne 

słuchawki bezprzewodowe douszne, 

transmisja bezprzewodowa bluetooth, z 

mikrofonem, nowe, fabrycznie pakowane 

10 sztuk 

pluszowe maskotki zabawki pluszowe o wysokości co najmniej 

15 cm, mix wzorów, kolorów, rodzajów 

10 sztuk 

czekolady czekolada mleczna o gramaturze co najmniej 

290 gram, zawartość masy kakaowej co 

najmniej 30%, mix smaków i rodzajów   

20 sztuk 

 

 

Przedstawienie teatralne według scenariusza przygotowanego przez dzieci 

 

bibuła gładka bibuła gładka, 50 cm x 70 cm, 30 arkuszy w 

komplecie, mix kolorów 

10 kompletów 

bibuła karbowana bibuła karbowana, mix kolorów 20 sztuk 

kolorowy papier 

techniczny 

kolorowy papier techniczny, arkusz A4, mix 

kolorów 

100 sztuk 

balony gumowe balony gumowe do nadmuchania, mix 

kolorów 

50 sztuk 

klej  klej biurowy biały w tubce, 50 gr 20 sztuk 

mazaki  zestaw kolorowych mazaków (w zestawie co 

najmniej 12 różnych kolorów) 

10 zestawów 

nożyczki  nożyczki biurowe, 21 cm  5 sztuk 

kartony kartonowe pudła o wymiarach  600 mm x 

400 mm x 500 mm 

10 sztuk 

tkaniny tkaniny jednobarwne, materiał dowolny, szer. 

150 cm, długość 300 cm, mix kolorów  

10 sztuk 

 

Impreza pod nazwą „Pociągiem wycieczka po naszym projekcie” 

 

tablice korkowe rozmiar co najmniej 120 cm x 80 cm 

 

4 sztuki 

brystol 

 

brystol kolorowy, arkusz A4, mix kolorów, 

co najmniej 4 

100 arkuszy 

papier ozdobny  

 

papier ozdobny (do drukowania dyplomów), 

grubość co najmniej 230g/m2, arkusz A4 

20 arkuszy  

papier ozdobny 

prezentowy 

papier w rolkach, rozmiar 500 cm x 70 cm, 

gramatura co najmniej 80g/m3, mix wzorów, 

co najmniej 4 

20 rolek 



 

 

 

krepina różne kolory bibuła krepowana, arkusz co najmniej 50 cm 

x 200 cm, mix kolorów 

 

50 arkuszy 

pinezki pinezki do tablicy korkowej, kolorowe 

 

400 sztuk 

szpilki szpilki krawiecki, dł. co najmniej 30 mm,  

 

400 sztuk 

papier ozdobny 

samoprzylepny 

arkusz A4, mix kolorów, co najmniej 4 20 sztuk 

taśma klejąca 

dwustronna 

przezroczysta, szerokość co najmniej 9 mm  50 metrów 

bieżących 

farby do twarzy farby do malowania twarzy w zestawie mix 

co najmniej 6 kolorów, nowe, fabrycznie 

pakowane 

5 zestawów 

dziurkacz ozdobny 

 

dziurkacz ozdobny, koło 7,5 cm 1 sztuka 

tusz do drukarki 

Epson L6170 

oryginalny, czarny 1 sztuka 

tablica flipchart  

 

wolnostojąca, powierzchnia sucho ścieralna, 

lakierowana, magnetyczna, rozmiar co 

najmniej 70 x 100 cm 

1 sztuka 

papier do tablicy 

flipchart 

papier do tablicy flipchart (rozmiar papieru 

dopasowany w/w tablicy  

50 kartek 

magnesy do tablicy 

flipchart 

mix kolorów, co najmniej 4 20 sztuk 

flamastry do tablicy 

flipchart 

mix kolorów, co najmniej 4 16 sztuk 

gąbka do wycierania  gąbka do wycierania flamastrów z tablicy 

flipchart 

1 sztuka 

 

Impreza pod nazwą „Piknik kulturalny z okazji Dnia babci i Dziadka” 

 

balony wypełnione 

helem 

balony wypełnione helem, na patyku, mix 

wzorów i kolorów, co najmniej 10 

60 sztuk 

obrus papierowy 

jednorazowy 

jednorazowy, biały, obrus papierowy na 

rolce, wymiary co najmniej 1,2 x 50 m 

1 rolka 

 

Impreza pod nazwą „Warsztaty kulinarne” 

 

talerze płaskie 

plastikowe  

białe, okrągłe, średnica  co najmniej 17 cm 120 sztuk 

talerze (miski) do 

zupy plastikowe  

białe, okrągłe, głębokie, pojemność ok 500 

ml  

40 sztuk 

sztućce plastikowe  widelce, łyżki do zupy, białe  60 sztuk łyżek,  

60 sztuk widelców 

blachy do ciasta aluminiowe, co najmniej 40 x 25 cm 

 

2 sztuki 

folia aluminiowa  spożywcza, do pieczenia, pakowana w rolki 

o dł. co najmniej 10 m. 

2 rolki 



 

 

 

ręczniki papierowe  co najmniej 2 warstwowe, w rolkach, 

długość rolki co najmniej 50 listków,  

 

6 rolek 

balsamy do ciała 400 ml, nawilżający, typu Dove, Nivea, 

Liren, Kolastyna, Soraya lub równoważne 

10 sztuk 

antyperspirant w 

sprayu dla mężczyzn 

250 ml, typu Dave, Rexona, Nivea, Loreal 

lub równoważne 

10 sztuk 

żel pod prysznic 

damski  

250 ml, Dove, Nivea, Liren, Kolastyna, 

Soraya, Adidas, Fa, Palmoliv, AA, Axe lub 

równoważne 

5 sztuk 

żel pod prysznic 

męski  

250 ml, Dove, Nivea, Liren, Kolastyna, 

Soraya, Adidas, Fa, Palmoliv, AA, Axe lub 

równoważne  

5 sztuk 

 

 


