
  

 
 

OFERTA – POMOCE DLA KLAS MŁODSZYCH  

ZNACZKI ROZPOZNAWCZE  
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
 



Ceny z VAT 
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Z N A C Z K I     R O Z P O Z N A W C Z E   

                            

 

 - Znaczki rozpoznawcze dla 3-latków plastikowe  136,00 zł. 

30 szt. plastikowych znaczków do przykręcenia lub przyklejenia na taśmę samoprzylepną 

dwustronną. Rozmiar znaczka 4 cm x 2,7 cm 

„Znaczki rozpoznawcze 3-latki” przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

Znaczki służą jako pomoc dydaktyczna dla dzieci wspomagająca pamięć i skojarzenia.  

Dzieci oznaczają znaczkami przedmioty oraz miejsca do nich należące. Pozwala to w łatwy  

sposób kojarzyć szafkę z rzeczami, półkę z przyborami, miejsce na ręcznik lub obuwie,  

z obrazkiem należącym do nich i narysowanym na pomocy dydaktycznej. 

Znaczki rozpoznawcze dla 3-latków wykonane są z tworzywa, na którym namalowane  

są obrazki trwałą i nieścieralną farbą.  

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 

 

 - Znaczki rozpoznawcze dla 4-latków plastikowe  136,00 zł. 
36 szt. plastikowych znaczków do przykręcenia lub przyklejenia na taśmę samoprzylepną 

dwustronną. Rozmiar znaczka 4 cm x 2,7 cm 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 
 

 - Znaczki rozpoznawcze dla 5-latków plastikowe  136,00 zł. 
36 szt. plastikowych znaczków do przykręcenia lub przyklejenia na taśmę samoprzylepną 

dwustronną. Rozmiar znaczka 4 cm x 2,7 cm 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 
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 - Znaczki rozpoznawcze dla 6-latków  plastikowe 136,00 zł. 
36 szt. plastikowych znaczków do przykręcenia lub przyklejenia na taśmę samoprzylepną 

dwustronną. Rozmiar znaczka 4 cm x 2,7 cm 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 

 

 - Znaczki dyżurnych  plastikowe     128,00 zł. 
8 szt. plastikowych znaczków do przykręcenia lub przyklejenia na taśmę samoprzylepną 

dwustronną. Średnica znaczka 5 cm 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 

 

 - Znaczki rozpoznawcze dla 3-latków na tkaninie 136,00 zł. 

30 sztuk znaczków do przyszycia. Rozmiar znaczka 6,5 cm x 5 cm. 
„Znaczki rozpoznawcze na tkaninie 3-latki” przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

Znaczki służą jako pomoc dydaktyczna dla dzieci wspomagająca pamięć i skojarzenia. Dzieci  

oznaczają znaczkami przedmioty oraz miejsca do nich należące. Pozwala to w łatwy sposób  

kojarzyć szafkę z rzeczami, półkę z przyborami, miejsce na ręcznik lub obuwie, z obrazkiem  

należącym do nich i narysowanym na pomocy dydaktycznej. 

Obrazki naszyte są na bawełniany materiał, dzięki czemu znaczki można przyszyć do różnych  

przyborów przedszkolaka, np. ręcznika lub worka na obuwie. 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 

 

 - Znaczki rozpoznawcze dla 4-latków na tkaninie 136,00 zł. 

36 sztuk znaczków do przyszycia. Rozmiar znaczka 6,5 cm x 5 cm. 

(UWAGA: Zestaw znaczków nie zawiera elementów montażowych) 
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  W ofercie przedstawione są tylko przykłady  
pomocy dydaktycznych.  

Oferta na inne pomoce w następnych plikach. 
Nasza oferta jest o wiele szersza.  

Zapraszamy także na naszą stronę: 

www.bismw.com.pl 
 
 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 listopada 2020 r.        

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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