1.Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego.
Szkoła Podstawowa w Canterlocie

2.Imię i nazwisko Dyrektora szkoły/ oddziału przedszkolnego.
Anna Kowalska

3.Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie projektu.
Roch Kowalski, 0 700 70 703, potop@canterlot.pl

4.Rodzaj, i liczba godzin i koszty zadań planowanych do realizacji w ramach projektu*.
Lp.

1.

Zadanie

Organizacja placu zabaw

Kategoria wydatków

Przykładowa lista
wydatków
kwalifikowalnych **

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w tym:
Ścianka wspinaczkowa 5 1 szt.
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni o powierzchni 20m2

Środki potrzebne na
zrealizowanie zadania

3900 złotych brutto
6400 złotych brutto

Uwagi

3900,00
320,00

Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem 3 szt.
Blat kwadratowy z kolorowym obrzeżem 2 szt.

169,00
145,00

Komplet nóg do blatów z kolorowym obrzeżem 5 kpl.

122,00

Krzesełka dziecięce typu Karolek rozmiar 3 25 szt.

63,00

Szafka z parą drzwi, półkami i aplikacją Fala 1 szt.
Szafka szafka z parą drzwi, półkami i aplikacja Wieloryb 1
szt.
Szafka niska typu komin z półeczkami i aplikacją
Wieloryb mały 1 szt.
Szafa z dwoma parami drzwi oraz aplikacją Latarnia 1
szt.
Szafka niska typu komin z półeczkami i aplikacją
Chmurka niebieska 1 szt.
Szafka z 3 półkami i aplikacją Chmurka niebieska 1 szt.

499,00
530,00
320,00
999,00
399,00
440,00
9993 złotych brutto

Półka wiszącej ścienna Chmurka jasnoniebieska 1 szt.
Biurko pani Kasi niebieskie 1 szt.
Krzesło obrotowe 1 szt.
Biblioteczka słoneczna skośna 1 szt.
Pojemnik na książki + 2 pojemniki na kółkach 1 szt.
Szafka Choinka 1 szt.
Szafka narożna Choinka 1 szt.
Dywan wąż i drabiny 1 szt.
Mata podłogowa polski alfabet 1 szt.
Tablice ekspozycyjne 2 szt. 1 kpl.
Parawan niski Tulipan 1 szt.
Parawan niski Słoneczniki 1 szt.
Parawan niski pomarańczowy 1 szt.
Parawan niski zielony 1 szt.
Łącznik do parawanu 1 1 szt.
Łącznik do parawanu 2 1 szt.
Łącznik do parawanu prosty 1 szt.
Regał z kieszeniami wysoki 1 szt.
Zakup wyposażenia wypoczynkowego, w tym:
Łóżeczko typu Śpioszek 25 szt.
Siedzisko zabawna buzia, różne kolory 4. szt
Poduszka siedziska zestaw 1-9 1 kpl.
Pościel różowa 25 kpl.
Zakup mebli i montaż mebli do wypażenia szatni i innych
pomieszczeń gospodarczych:
Szatnia przedszkolna typu Vita 5 szt.
Drzwi do szatni przedszkolnej typu Vita 5 kpl.
Ławka typu Magnat 1 szt.

122,00
455,00
200,00
319,00
279,00
449,00
310,00
449,00
189,00
139,00
145,00
145,00
132,00
132,00
20,00
20,00
20,00
299,00

4993 złotych brutto

2394 złotych brutto

Klocki drewniane kształty (2 szt.)
Klocki drewniane kolorowe 100 (2 szt.)
Beleczki - zestaw mały (1 szt.)

84,08
159,00
255,00
80,00

314,00
125,00
199,00
48,00
65,00
92,00

Geometryczne kształty z tworzywa - plastikowa mozaika 1 cm (1 szt.)
Samochód wywrotka - Gigant Truck (2 szt.)
Trasa dla najmłodszych - ulice, miasta plansza do zabaw samochodami (1
szt.)

48,00
102,00

Zestaw plansz podłogowych- cztery pory roku do zabaw samochodami (1 szt.)

369,00

Zestaw narzędzi (1 szt.)

38,00

60,00

Zestaw narzędzi w skrzynce (1 szt.)

41,00

Torba z instrumentami (1 szt.)

229,00

Koń na biegunach czerwony (1 szt.)

99,00

Koń na biegunach niebieski (1 szt.)

Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek

2.

Wyposażenie

Komplet pomocy dydaktycznych podrzebnych do
realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej

Twister do zabaw ruchowych (1 szt.)
Kryjówka niespodzianek do zabaw ruchowych (1 szt.)
Okrągła plansza na kulido zabaw ruchowych (2 szt.)
Mata - Gry w trójkącie do zabaw ruchowych (1 szt.)
Kolor i kształt doz abaw ruchowych (1 szt.)
Skakanka (25 szt.)
Piłka gimnastyczna 30 cm (5 szt.)
Lalka - Dziewczynka (1 szt.)
Lalka - Chłopiec (1 szt.)
Lalka - 50cm (1 szt.)
Chłopiec - 50cm (1 szt.)
Lalka Maja (1 szt.)
Lalka Gucio (1 szt.)
Łóżeczko drewniane dla lalek (1 szt.)
Kącik lekarski (1 szt.)
Zestaw małego lekarza (1 szt.)
Błękitna kuchenka (1 szt.)
Pojemnik na kółkach z niebieską pokrywą (1 szt.)
Kasa z kalkulatorem Agusia (1 szt.)
Piłka skaczaca Hop 45 cm (5 szt.)
Piłka Hop 55 cm (5 szt.)
Tunel Gąsienica (1 szt.)
Woreczki kolory 8 szt (4 szt.)
Miś Dyzio (3 szt.)
Taca z maczyniami - serwis (1 szt.)
Komplet obiadowy - obiadowy (1 szt.)
Naczepa straż pożarna (1 szt.)
Puzzle drewniane u lekarza (1 szt.)
Puzzle drewniane w łazience (1 szt.)
Puzzle drewniane ogród warzywny (1 szt.)
Nakładanka drewniana - Kosmos (2 szt.)
Nakładanka drewniana - Arka Noego (2 szt.)
Domek do zabawy - miejski pomarańczowy (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Duży młynek (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Wesoła piramidka z wiaderkami (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Foremki do piasku (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy- Łopatki i grabki (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Piasek i woda (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Taczka mała (1 szt.)
Zestaw zabawek do piaskownicy - Maxi łopatka i grabki (1 szt.)
Naczepa z zestawem zabawek do piasku (1 szt.)
Wózek-Przyczepa z kompletem zabawek do piasku (1 szt.)
Wiaderko do piaskownicy (1 szt.)
Bajki grajki zestaw edukacyjny I (1 kpl.)
Bajki grajki zestaw edukacyjny II (1 kpl.)
Gra Jaś i Małgosia (1 kpl.)
Gra Czerwnoy kapturek (1 kpl.)
Uczymy się słowek książka z ćwiczeniami (25 szt.)
Zdjęcia skojarzenia, karty do nauki języka polskiego i angielskiego (1 kpl.)
Mapa Polski makatka (1 szt.)
Gra memory flagi państw (2 szt.)
Gra Unia Europejska (1 szt.)
Plansze przyrodnicze drzewa 4 sezony (1 kpl.)
Makatka uczymy się recyklingu kosze na odpady (1 szt.)

99,00

6000 złotych brutto

5000 złotych brutto

105,00
99,00
49,00
125,00
205,00
4,00
20,00
84,00
84,00
24,00
24,00
12,00
12,00
116,00
119,00
12,00
269,00
67,00
60,00
29,00
36,00
65,00
36,00
33,00
29,00
57,00
92,00
32,00
32,00
32,00
19,00
19,00
1529,00
20,00
26,00
10,00
15,00
20,00
28,00
15,00
59,00
69,00
6,00
154,00
154,00
19,00
19,00
54,00
50,00
370,00
24,00
45,00
62,00
159,00

Komplet artykułów plastycznych

Puzzle ekologiczne cztery pory roku (5 szt.)
Plansza magnetyczna Adaptaboard bawimy się liczbami (6 szt.)
Bawimy się liczbami, zestaw elementów magnetycznych dodawanie (6 szt.)

41,00
166,00

Liczydło na stelażu duże 1 szt.
Magnetyczna linijka duża 1 szt.
Gra Oko rysia 1 szt.
Brystol kolorowy A3 (3 szt.)
Brystol Biały A4 (5 szt.)
Papier kolorowy A4 (10 szt.)
Blok rysunkowy kolorowy A4 (6 szt.)
Blok rysunkowy kolorowy A4 (2 szt.)
Bibuła gładka 30 ark. (11 szt.)
Krepina kropki mix (10 szt.)
Krepina - Paski mix (10 szt.)
Krepina gwiazdy mix (10 szt.)
Nożyczki ergo 5 szt (6 szt.)
Plastelina zestaw klasowy (10 szt.)
Kredki długie cienkie trójkąt 24 szt (15 szt.)
Taśma samoprzylepna (3 szt.)
Klej w sztyfcie 35 g (30 szt.)
Klej uniwersalny 1l. (10 szt.)
Tempery 1 - litrowe - 6 kolorów (4 szt.)
Pędzle standard mix 24 szt. (1 szt.)
Pędzle uniwersalne 24 szt. (1 szt.)
Pędzle szerokie mix 12 szt. (2 szt.)
Tektura falistamix kolorów (4 szt.)
Tektura falista tęczowa (4 szt.)

329,00
425,00
99,00
23,00
23,00
26,00
9,00
3,00
11,00
22,00
22,00
13,00
18,00
42,00
11,00
6,00
8,00
20,00
84,00
42,00
52,00
35,00
17,00
20,00

86,00

2994 złotych brutto

1. Zakup sprzętu interaktywnego:
Projektor multimedialny krótkoogniskowy NEC M260XS z
uchwytem ściennym i okablowaniem 1 kpl.
Laptop Asus X75VB-TY045H 1 szt.
Słuchawki z mikrofonem Mediatech 1 szt.
2. Zakup sprzętu interaktywnego audiowizualnego:
Telewizor 42” Samsung Full HD 1 szt.
Odtwarzacz DVD Samsung 1 szt.
3. Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem
Tablica interaktywna dotykowej o przekątnej aktywnej 78”
z dodatkową półką dolną zawierającą przyciski 1 szt.
4. Zakup kserokopiarki Xerox Work Centre 5020DN 1 szt.

4000,00
3200,00
50,00
20695 złotych brutto

2584,00
299,00
4600,00

5962,00

6.Uwagi. Całość zamówienia 62369,00 złotych brutto
* należy wypełnić zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych, określonych w Załączniku nr 4 do Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach
Poddzialania 9.1.1. **dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu.

