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Załącznik nr 1  – Zestawienie asortymentu (Zakup i dostawa wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach) 

Nr  Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Poglądowy wygląd produktu Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

1 Klocki 
konstrukcyjne 
KNEX. Zestaw 
szkolny 

Zestawy klocków konstrukcyjnych rozwijających 
wyobraźnię i myśl konstrukcyjną, z których powstają 
modele zwierząt oraz ruchome, przestrzenne 
konstrukcje. Pomoc dydaktyczna w nauczaniu dzieci 
geometrii, fizyki, astronomii i myślenia 
przestrzennego.  
Specyfikacja wyposażenia: 225 elementów 8-10 
uczniów instrukcja z 23 propozycjami modeli zwierząt 
materiał: tworzywo sztuczne wym. pudełka: 43 x 12,5 
x 31,5 cm  
 

4 Szt. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach  
46-037 Karłowice ul. Kolejowa 9 

2 Klocki 
konstrukcyjne 
KNEX. Budowa 
pojazdów 

Zestawy klocków konstrukcyjnych z których można 
budować pojazdy, roboty i ruchome konstrukcje. 
Pomoc dydaktyczna w nauczaniu dzieci geometrii, 
fizyki, astronomii i myślenia przestrzennego. 
Specyfikacja wyposażenia: 131 elementów 1-2 uczniów 
materiał: tworzywo sztuczne instrukcja z 7 
propozycjami modeli pojazdów z różnymi źródłami 
zasilania 
wiek: 8+. 

4 Szt. 
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Nr  Nazwa produktu Opis / wymagania / wyposażenie / parametry Ilość 
Jedn. 
miary 

Poglądowy wygląd produktu Miejsce montażu / miejsce 
dostawy 

3 LEGO Education 
BricQ Motion 
Essential 

Zestaw BricQ Motion do eksperymentowania z siłami, 
ruchem i mechaniką. Zestaw daje  możliwości 
współtworzenia projektów rozwijających wiedzę 
o  świecie, sprawności manualne i intelektualne. 
W  nauczaniu zintegrowanym wiedza ta łączy się 
bezpośrednio z matematyką (mierzenie odległości, 
ważenie obiektów), mikromotoryką dłoni potrzebną 
przy pisaniu, edukacją przyrodniczą i  umiejętnością 
pracy w grupie. Zestaw zawiera 562 elementy. 
 

1 Szt. 

 

4 LEGO Education 
BricQ Motion 
Prime 

Zestaw dla nauczycieli i uczniów klas 4-8. Daje 
możliwość nauki przez doświadczanie praw fizyki, o 
których uczniowie dowiadują się na lekcjach 
teoretycznych. Zestaw może być wykorzystany do 
eksperymentów, obliczeń i wyciągania własnych 
wniosków.  
Zestaw zawiera 562 elementy. 

1 Szt. 

 

UWAGI: 

1) Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe bez wad ukrytych; 

2) Wszystkie produkty powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty oraz być dopuszczone do sprzedaży na rynku polskim. 


