Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis zamówienia
Wyposażenie adekwatne do potrzeb dzieci z autyzmem z zakresu stymulacji sensorycznej
realizowane w ramach projektu „Przystanek Szkoła – rozwój kompetencji matematycznych,
przyrodniczych i informatycznych u dzieci z ASD”.

Lp.

Nazwa

1

Czapka obciążeniowa

2

Długopis z dociążeniem
(zestaw 6 ołówków)

3

Duży zestaw do treningu
zapachowego/węchowego
owoce

4

Gniotek stworek

5

Gniotek zabawka
sensoryczna

6

Gryzak

7

Gryzak osobisty fakturowany

8

Kamizelki obciążające

9

Koce obciążające

10

Kolorowe przyssawki

Ilość Opis
Czapka obciążeniowa wykonana z miękkiej tkaniny,
przystosowanej do prania w wodzie, wypełniona
granulatem z możliwością regulacji wagi i obwodu
4 (ściągacze). Podzielona w środku na komory.
Długopis dociążony przez nakładkę na szczycie
długopisu, którego zadaniem jest wzmagać bodźce
sensoryczne. Zestaw zawiera 6 ołówków, adaptor
4 ołówkowy, strugaczkę do ołówków, gryzak mały.
Duży zestaw do treningu zapachowego/węchowego
o zapachu owoców zawierający min. 15 owocowych
zapachów, 8 zapachów wyciszających, 7 zapachów
4 pobudzających, 30 kart.
Gniotek stworek z oczami pokrytymi miękkimi
wypustkami, nie zawierający w sobie żadnego sypkiego
5 materiału, każdy innego koloru.
Różnego rodzaju gniotki, które po naciśnięciu albo
zmienią kolor (poprzez stuknięcia np. o podłogę
rozbłyska kolorowe światło) bądź wyskakują dodatkowe
kształty np. kolorowe baloniki przypominające
wielokolorowe winogrona.
Każdy gniotek musi być innego rodzaju, w tym 2
5 zmieniające kolor.
Gryzak w formie klocka z fakturą, BRICK STICK bądź
8 spełniający identyczną funkcję.
Długi gryzak logopedyczny fakturowany z możliwością
8 przypięcia do odzieży. Rodzaj materiału: silikon.
Kamizelka obciążeniowa stosowana w terapii
sensorycznej ze zmiennym obciążeniem w rozmiarach
2 szt. rozmiar S, 2szt. rozmiar M, 2szt rozmiar. L.
6
Koc jest wypełniony specjalnym bezpiecznym, szklanym
granulatem w trzech rozmiarach:
- duży 150x200cm waga 5 kg x 2 sztuki,
- średni 100x150cm waga 4 kg x 2 sztuki,
6 - mały 90x100cm waga 3 kg x 2sztuki.
Zabawka składa się z czterech elementów wykonanych
z wysokiej jakości silikonu, a każdy z nich posiada inny
kształt i kolor. Elementy te zakończone są
przyssawkami, które pozwalają na łączenie ich w
dowolne konstrukcje, przyklejanie do gładkich
powierzchni lub ciała.
4 Wymiary: od 4 do 10 cm.
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11

Krzesło z piłką

12

Lepiące się przedmioty

50

13

Masa do rehabilitacji dłoni

20

14

Masażer

5

15

Masażer do całego ciała

8

16

Masażer do twarzy

2

17

Mata sensoryczna

8

18

Metalowe ramki i podstawy
- przygotowanie do pisania

1

19

Nakładki na ołówek,
długopis

30

20

Obciążeniowy długopis

12

4

Terapeutyczne krzesło z piłką rehabilitacyjną – do
siedzenia, ćwiczeń i terapii. W zestawie znajdują się:
rama krzesła, kółeczka oraz piłka dostosowana do
rozmiarów siedziska o wymiarach: 56 x 56 x 80 cm,
waga: 6 kg, udźwig: 140 kg, przeznaczenie: dla osób
o wzroście około 120-150 cm.
Przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego w postaci
galaretowatej substancji. Dają się przyklejać do płaskich
powierzchni typu lustro. Dostarczają dużo doznań
podczas manipulowania w dłoniach. Zestaw powinien
obejmować przedmioty o różnych kształtach i fakturach.
Jednego kształtu i faktury przedmiotów nie może być
w zestawie więcej niż 8 sztuk.
Masa plastyczna do rehabilitacji mięśni dłoni i palców,
bezzapachowa, nieplamiąca, nie przylegająca do dłoni,
wykonana z nietoksycznego i hipoalergicznego
materiału nie zawierającego lateksu. Waga około 85
gramów. Różne kolory.
Masażer z trzema diodami LED na baterie. Z
włącznikiem na górze, który po uruchomieniu zaczyna
wibrować. Wymiary produktu: 10 x 10 x 10 cm.
Masażer ciała typu BEURER MG 40 lub produkt
równoważny o parametrach nie gorszych niż: moc 10 W,
z 3 funkcjami: masażem wibracyjnym, lampą
rozgrzewającą, masażem wibracyjnym i lampą
rozgrzewającą, wyposażony w 4 nasadki masujące.
Rodzaj zasilania: sieciowy. Podczerwień, 3 pozycje
regulacji rączki. Nasadki obrotowe.
Masażer typu SKIN BEAUTY lub produkt równoważny
do twarzy zasilany bateryjnie, z wymiennymi
końcówkami. Dwie prędkości rotacji.
Zestaw dwóch mat sensorycznych (jedna na jedną
stopę) do masażu stóp z wypustkami. Wypustki ułożone
we wzór pojedynczej fali z największą długością po
środku maty, a najmniejszą na jej brzegach. Wykonana
z materiału umożliwiającego mycie pod bieżącą wodą.
Zestaw dziesięciu metalowych ramek z wkładami
o różnym kształcie. Przedmiot służący do ćwiczenia
precyzji odrysowywania kształtów oraz łączenia
powstałych figur liniami pionowymi, poziomymi i
ukośnymi.
Nakładki pomagające naturalnie i delikatnie ułożyć palce
w prawidłowy sposób. Wolne od lateksu i ftalanów.
Formuła nakładki pozwala nałożyć ją na długopis,
ołówek o różnej grubości. Świetny dla prawo i
leworęcznych. Na nakładkach może znajdować się
oznaczenie R/L. Przedmioty o różnej fakturze i kształcie.
Jednego kształtu i faktury przedmiotów nie może być
w zestawie więcej niż 5 sztuk.
Obciążony długopis z dostosowaną nakładką
wzmacniającą mechanizmy propriocepcji dłoni. Waga
ok.120 gramów.
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21

Obciążeniowy ołówek

22

Obciążniki na ręce/nogi

6

23

Pasy obciążające

6

24

Piłeczka z kolcami

10

25

Piłki sensoryczne

40

26

Podkładka korekcyjna

27

Rozciągliwa masa

28

Tangle - niekończąca się
układanka

29

Terapeutyczny gniotek

30

Wanna piaskowa mała

31

Wibracyjna łapka

32

Wibrujący długopis

33

Wibrujący długopis

34

Zapachowe piłki owocowe

35

Zestaw akcesoriów do
małej wanny piaskowej

12

4

10

8

Obciążony ołówek z dostosowaną nakładką
wzmacniającą mechanizmy propriocepcji dłoni. Waga
ok. 120 gramów. Zestaw zawiera 6 dodatkowych
wkładów.
Obciążniki na ręce/nogi treningowo-rehabilitacyjne
wykonane z neoprenu oraz posiadające regulację
obwodu poprzez zapięcie na rzepy. Waga: 2x 0.5kg
Pas obciążeniowy posiadający regulację obwodu
poprzez zapięcie na rzepy, wykonany z neoprenu,
długość pasa – ok. 70 cm, waga ok.2kg oraz długość
pasa – ok. 90 cm i wadze 2,5kg. Po 3 sztuki każdego
rodzaju.
Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami o
średnicy co najmniej 9 cm. Różne kolory. Nie
powodująca alergii. Z trwałego materiału.
Piłeczka sensoryczna o wymiarach około 7 cm pokryta
kolcami. Różne kolory i faktury. Nie powodująca alergii.
Z trwałego materiału.
Podkładka korekcyjna do siedzenia z małymi
wypustkami wypełniona powietrzem, mająca za zadanie
zwiększenie aktywności mięśni tułowia, zapewniając w
ten sposób wsparcie dla kręgosłupa. Wymiary ok. 36 cm
na ok. 36 cm.
Rozciągliwa masa do zabawy nie zawierająca lateksu,
nietoksyczna, bezzapachowa. Opakowanie około 80
gramów.
Zabawka składająca się z łączących się ze sobą
plastikowych elementów, które można dowolnie
zmieniać i obracać na 1000 sposobów. Zabawka ma ok.
18 cm długości, a ok. 5 cm w pozycji zwiniętej.

Terapeutyczny gniotek do stymulacji sensorycznej i
5 ćwiczenia dłoni o wymiarach około 6 cm.
Wanna piaskowa o wymiarach 37x27x5 cm, rama
drewniana, przezroczyste dno, w zestawie około 0,5 kg
piasku kwarcowego oraz packa do wyrównania
2 powierzchni.
Mały, poręczny masażer zasilany bateriami formatu AAA
w kształcie łapki zwierzaka do masażu relaksacyjnego i
8 sensorycznego.
Wibrujący długopis typu SQUIGGLE WIGGLE lub
równoważny z zestawem 10 różnokolorowych wkładów
12 do pisania.
Niskoamplitudowy wibrujący długopis typu Z-vibe
Tranquille Pen (lub produkt równoważny) do
wykorzystania zarówno ze szpatułkami logopedycznymi
8 ARK, jak i do ćwiczeń grafomotorycznych;
Zestaw 6 piłek zapachowych. Każda piłka jest w innym
kolorze, a dodatkowo na każdej piłce nadrukowany jest
4 inny owoc. Średnica piłki około 25 cm.
Zestaw akcesoriów do wanny piaskowej składający się z
małej piłki z wypustkami, dwóch drewnianych pędzli o
szerokości 0,5 i 1 cm, drewnianego patyczka do
rysowania w piasku oraz trzech pacek z różnymi
2 wzorami.
3

36

Zestaw piłek
sensorycznych

37

Ochronniki słuchu

38

Tablica ścienna góra

2

39

Zestaw ringów
sensorycznych

4

4

24

Zawartość zestawu to 6 piłek sensorycznych z
miękkiego tworzywa - w 6 różnych kolorach - o 6
różnych powierzchniach (fakturach) - śr. 11 cm
Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS oraz
pianką syntetyczną. Giętki pałąk z poliwęglanu,
wyściełany, z regulacją wysokości. Wygłuszenie: min
SNR=27 dB. Bardzo lekkie.
Innowacyjne zestawy ścienne do ćwiczenia mięśni nóg,
wzmacniania zdolności motorycznych i poprawy
koordynacji ruchowej. Każdy zestaw może zostać
dodatkowo wyposażony w przeciwpoślizgową poduszkę.
Dwie różne tablice.
Przezroczyste ringi sensoryczne wewnątrz których
znajdują się piłeczki oraz specjalny żel. W każdym ringu
jedna z piłeczek jest innego koloru niż pozostałe.
Średnica jednego ringu wynosi 18 cm.
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