
 
 
 
Wniosek nr 1  

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

 

Karuzela Trzmiel 
średnica: 1,5m 
wysokość: 0,7m 
cena netto: 2800,00 zł 
cena netto z siedziskiem HDPE: 2900,00 zł 
montaż: 150,00 zł netto/szt. 

 

 

 

Korzyści posiadania karuzeli bawi i uczy pozwalając doświadczyć 

dzieciom praw fizyki w praktyce. Jest przykładem dynamicznego 

urządzenia występującego we wszelkiego rodzaju placach zabaw. 

Zabawka dla młodszych a przede wszystkim starszych dzieci. 

 

 

 

 

http://www.mala-architektura-narloch.pl/images/urzadzenia-zabawowe/karuzela-trzmiel.jpg


 
 
 
Wniosek nr 2  

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

Zjazd linowy 
długość: 24 m 
szerokość: 3,5 m 
wysokość: 3,5 m 
strefa bezpieczeństwa 27m x 6,2m 
cena netto: 5500,00 zł 
montaż: 500,00 zł netto/szt. 

http://www.mala-architektura-narloch.pl/oferta/place-zabaw-dla-

dzieci.html 

 

 

Wspaniałe urządzenie wspierające motorykę oraz równowagę  

naszych pociech. 

Możliwość zamontowania na górce przy placu zabaw. 

Przedmiot dla starszych i młodszych dzieci. 

 

http://www.mala-architektura-narloch.pl/oferta/place-zabaw-dla-dzieci.html


 
 
 

 

 

Wniosek nr 3  

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

 

 

Cena  479,00 zł plus koszt wysyłki 

 

Kuchnia "Zabawa w gotowanie", stworzona z myślą o małych kucharzach, zachęci dzieci do 

wspaniałej zabawy kuchennymi akcesoriami i sprzętami. Dzieci chętnie wcielą się w role szefów 
kuchni, czy organizatorów wyjątkowych przyjęć dla lalek i maskotek.  

Cechy produktu: 

 wyposażona w piekarnik, lodówkę, kawiarkę, mikrofalówkę, kuchenkę, pochłaniacz, 
zlewozmywak,   

 pojemniki do przechowywania akcesoriów,  

 haczyki i półeczki, na których można uporządkować sprzęty kuchenne,  

 otwarte okienko pod pochłaniaczem,  

 otwierane drzwiczki lodówki, mikrofalówki i piekarnika,  

 30 akcesoriów do wspaniałej zabawy (sprzęty kuchenne, produkty żywnościowe)  

 efekty dźwiękowe (kuchenka wydaje dźwięki gotowania),  

 blacik do szykowania potraw,  

http://allegro.pl/little-tikes-kuchnia-zabawa-w-gotowanie-484247-i6009978924.html


 
 
 

 wysokość do blatu: 53 cm.  

Parametry produktu: 

Producent Little Tikes 
Kod Producenta 484247 
Wymiary 99 x 120 x 35 cm (S x W x G) 
Wymiary opakowania 62 x 82 x 48 cm 
Waga 13.00 kg 
Zasilanie 2 x AA (brak w zestawie) 
Efekty Świetlne Nie 
Efekty dźwiękowe Tak 

 

Od 3 lat 
 
 
 
 
 

Wniosek nr 4 

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

 
 
 
 
 

 
349,00 zł cena za sztukę 
 
349 x 3 szt =1047 plus koszt transportu  16 zł  

   

Little Tikes - Samochód COZY TRUCK Pick Up 620744 

Fantastyczna przejażdżka dla każdego malucha! 

http://allegro.pl/little-tikes-samochod-cozy-truck-pick-up-620744-i6186601902.html


 
 
 
Na "wyboiste" drogi ruszaj tym niesamowitym Cozy Truckiem. Ten wyjątkowy pojazd stanie się 
przyjacielem każdego dziecka. Samochodzik posiada zabawną buźkę, co pobudza do twórczej 
zabawy, rozmowy i opowiadania historyjek. Cozy Truck może być wprawiany w ruch za pomocą nóg 
dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na nogi), bądź popychany jak wózek przez osobę 
dorosłą. Dzięki temu rozwiązaniu z auta mogą korzystać także mniejsze dzieci. Auto wyposażono w 
kierownicę z klaksonem,  otwierane drzwi kierowcy, a także otwierany wlew paliwa i  tylny bagażnik z 
klapką. Z takim autem każda zabawa na naszym podwórku będzie wielkim przezyciem 
 

Parametry produktu: 

Producent Little Tikes 

Kod Producenta 620744 

Wymiary 92 x 44 x 90 cm 

Wymiary opakowania 46 x 46 x 90 cm 

Waga 16.00 kg 

Efekty Świetlne Nie 

Efekty dźwiękowe Tak 

Wiek Od 1,5 do 5 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Wniosek nr 5 

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

BUJAK 

 

 

105,00 zł szt razy  2  =210 

 

Fantastyczna zabawa dla każdego malucha!  

Konik jest bezpieczny dla dziecka ze względu na swój opływowy kształt, wysokie oparcie, wygodne do 
trzymania uchwyty oraz nisko osadzone siodełko. Podczas bujania stopy dziecka mogą wygodnie 
spoczywać na szerokiej płozie.  

Parametry produktu: 

Kod producenta 1672 
Wymiary 86 x 29 x 43 cm 
Wymiary opakowania 86 x 29 x 43 cm 
Waga 9.00 kg 
Efekty Świetlne Nie 
Efekty dźwiękowe Nie 
Wiek Od 12 miesiąca 

 

http://allegro.pl/little-tikes-bujak-kon-na-biegunach-niebieski-1672-i6150823770.html


 
 
 

 

 

 

 

 

Wniosek nr 6 

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

 

 

 

 

Opis techniczny altany „GABI” 

  

         Słupy nośne 12cm x 12cm 

         Konstrukcja dachowa wykonana z kantówki 8cm x 4cm 

http://allegro.pl/altana-ogrodowa-3x4-altanka-wiata-pawilon-domek-i6353462219.html


 
 
 

         Wysokość całkowita 3,20m 

         Wysokość balustrady 95cm 

         Kąt nachylenia dachu ok. 25 stopni 

  

Cena 4900 zł obejmuje: 

 

         Trzy zabudowane boki 

         Dach pokryty gontem bitumicznym 

         Dwukrotną impregnacje 

         Montaż 

  

 http://allegro.pl/altana-ogrodowa-3x4-altanka-wiata-pawilon-domek-i6353462219.html 

 

miejsce usytuowania altanki na tzw patio w miejscu gdzie w zimie stoi choinka 

 

Wniosek nr 7 

Sporządziła Jolanta Bieńkowska  

 

DUDŻET PATYPACYJNY WM JANA KAZIMIERZA 60 

 

Zestaw zabawek edukacyjno rozwojowych wykorzystywane do 

zabawy sensorycznej poprawy wad postawy oraz korekcji stóp dzieci. 

 

a) Cena 299   podest równoważny  
Podest umożliwiający rozwój koordynacji związanej z równowagą. Dziecko powinno na nim 

stanąć i pochylając odpowiednio ciało toczyć kulkę po wyznaczonych torach. Podesty 

wyposażone są w wymienne dyski, których można używać także jako zabawek ręcznych do 

ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Do zestawu dołączone zostały dwie kulki. 

Wymiary: średnica 48 cm. Maks. obciążenie: 60 kg. 

 

http://allegro.pl/altana-ogrodowa-3x4-altanka-wiata-pawilon-domek-i6353462219.html


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

b)Mały stożek 128zł 

 

  dydaktyczne  

Promocje  

https://empis.pl/7-ksiazki-pomoce-dydaktyczne
https://empis.pl/promocje


 
 
 

Zobacz większe 

Topek został opracowany ze szczególnym naciskiem na rozwój 

motoryki dużej u dzieci w wieku 0-4 lat. Zaprasza dzieci do 

balansowania, huśtania czy wirowania - początkowo z pomocą 

osoby dorosłej, a następnie na własną rękę. Zabawa ta wspiera 

działania, które są ważne dla wczesnego rozwoju dziecka. W 

szczególności zmysłu równowagi. Kształt małego stożka/topka 

sprawia, że jest bezpieczny nawet dla najmłodszych dzieci. 

Wymiary - średnica 68 cm, głębokość 26,5 cm. Został starannie 

zaprojektowany tak aby upewnić się, że zarówno głowa jak i 

palce dziecka są chronione podczas zabaw. 

 

 

b)  Stożek 192zł duży 



 
 
 

 

Dzięki swojej prostej budowie jest całkowicie bezpieczny i przyjazny 

dla dziecka. Świetny przyrząd do zabaw koordynacyjnych wszystkich 

partii mięśni, także dzieci zdrowych. Występy na brzegu ,,topka" 

zapobiegają przygnieceniu ręki dziecka. Zapewniają również dopływ 

powietrza, jeżeli dziecko chowa się wewnątrz. Podniesiony 

i zaokrąglony brzeg ,,topka" chroni głowy i ręce dzieci przed urazami. 

Podczas obracania się w topku o 360 stopni dzieci mają wrażenie 

,,stania na głowie".  

śr. 80 cm; głębokość; 45 cm 

 

c) Równoważnia Krajobraz Rzeczny  690zł 



 
 
 

 

Tor przeszkód - krajobraz nad rzeką, tworzą wyspy i mostki. Zestaw 25 elementów z 

tworzywa o najwyższej jakości. Rozwijaja kreatywność, ćwiczy równowagę i uczy 

samokontroli nad własnymi mięśniami i całym ciałem. Przemyślany kształt 

poszczególnych elementów pozwoli stworzyć róznorodne sytuacje. 

 

Zawartość: 25 elementów w trzech kształtach: rzeka (21 sztuk), wyspa (2 sztuki), 

mostek (2 sztuki) wykonanie z mocnego tworzywa o żywych barwach, elementy 

zaopatrzone w antypoślizgowe podkładki. 

 

d) Pagórki rzeczne 359 zł  

 



 
 
 

Kolorowe pagórki o różnych wysokościach zachęcają dzieci do zabawy i aktywności 

ruchowej. Intensywne kolory oraz ciekawa faktura zapewniają dodatkowo tymulację 

wielozmysłową. Idealne jako element toru przeszkód, korygujący płaskostopie. 

 

e) Kamienie rzeczne 165 zł   

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 


