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Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.1.2020
Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Dostawa mebli i wyposażenia do nowo powstającego oddziału przedszkolnego oraz gabinetów
terapeutycznych przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – Zakup mebli do sali dydaktycznej z łazienką i szatnią
L.p
1

Nazwa towaru
Stół

2

Krzesło

Ilość
5

20

Opis produktu
Stoły prostokątne, wykonane np. ze sklejki, o
grubości co najmniej 25 mm, odporne na
zarysowania i uderzenia, wilgoć, czynniki
chemiczne, wysoką temperaturę. Posiadające
gładką i nieporowatą powierzchnię – łatwą do
czyszczenia,
antystatyczną,
odporną
na
zabrudzenia.
Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone. Nogi
zaokrąglone, lub okrągłe o średnicy co najmniej 50
mm, z regulacją wysokości co najmniej 3 stopniową
w przedziale: 40-58 cm.
W kolorze drewna, np. buku.
Wymiary blatu: 120 x 80 cm. Dopuszczalna
odchyłka wymiarów +/- 6%, przy czym wymiary
mebla mają zapewnić jego funkcjonalność.
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym np.
ze sklejki, o grubości minimum 6 mm. Stelaż - z rur
stalowych.
Siedzisko powinno być wyprofilowane, by
eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
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Oparcie - zaokrąglone zapewniające wygodę.
Krzesło ma być zaprojektowane i wykonane tak,
aby
zapewnić
dzieciom
bezpieczeństwo
użytkowania.
Krzesło ma zawierać odpowiednie elementy, takie
jak np. zatyczki z tworzywa - chroniące podłogę
przed zarysowaniem.
Krzesło ma odpowiadać potrzebom dzieci w wieku
3-4 lat. Wysokość siedziska: co najmniej rozpiętość
26 - 31 cm.

4

3

Szafka wysoka z zamkiem

1

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym np.
ze sklejki, o grubości minimum 6 mm.
Stelaż – z rur stalowych.
Siedzisko powinno być wyprofilowane, by
eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Oparcie – zaokrąglone zapewniające wygodę.
Krzesło ma być zaprojektowane i wykonane tak,
aby
zapewnić
dzieciom
bezpieczeństwo
użytkowania.
Krzesło ma zawierać odpowiednie elementy, takie
jak np. zatyczki z tworzywa – chroniące podłogę
przed zarysowaniem.
Krzesło ma odpowiadać potrzebom dzieci w wieku
5-6 lat. Wysokość siedziska: co najmniej rozpiętość
31-35 cm
Szafa wykonana np. z płyty laminowanej o grubości
minimum 18 mm z trwałym obrzeżem ABS.
Fronty wykonane np. z płyty MDF obustronnie
laminowanej, o grubości minimum 12 mm.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Uchwyty, np. prostokątne w kolorze aluminium.
Szafa o wym. (szer x gł x wys): około 95x45x190 cm:
 W górnej części para drzwiczek z uchwytami,
wys. około 60 cm (w środku regulowana półka 2 przestrzenie).
 Poniżej otwarta przestrzeń;
 W dolnej części para drzwiczek z uchwytami,
wysokość około 76 cm (w środku 2 regulowane
półki - 3 przestrzenie);
 Półki
pozwalające
na
przechowywanie
2
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segregatorów.
 Drzwiczki wyposażone w zamki.
Preferowana kolorystyka drzwiczek: w kolorze
białym, i/lub odcienie jasnego drewna, np. brzozy.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.
4

Szafka uniwersalna
1

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Fronty wykonane np. z płyty MDF obustronnie
laminowanej o grubości minimum 12 mm.
Nóżki np. aluminiowe – 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Szuflady w kolorze białym i/lub w tonacji jasnego
drewna, np. brzozy, zamocowane np. na
prowadnicach kulkowych – wytrzymujących
obciążenie do minimum 10 kg i uniemożliwiających
ich wypadanie z szafki;
Uchwyty, np. prostokątne w kolorze aluminium.
Szafka o wymiarach około (szer x gł x wys):
100x45x90 cm, mogąca służyć jako wyposażenie
kącika
plastycznego,
muzycznego
bądź
przyrodniczego.
Wyposażona w:
 ogólnie dostępną półkę z przegródkami na
drobne akcesoria plastyczne (mazaki,
kredki, pędzle itp.) – co najmniej o
powierzchni 0,45 m2;
 szufladę z przegródkami, w której można
schować np. zapasowe akcesoria plastyczne
(mazaki, kredki, pędzle itp.);
 co najmniej jedna wysoka półka – na duże
przedmioty jak globus;
 co najmniej dwie duże szuflady – na bloki
rysunkowe, farby, i inne większe akcesoria;
 uchwyty, lub inne rozwiązania, do
umieszczania długich rulonów papieru,
bibuły itp.
Przykładowy wygląd szafki:
 blat dostosowany

3

do

zamontowania
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przegródek (opis przegródek w Zadaniu 3
pozycji:
"Wkład do pojemnika z
komorami";
od góry duża szuflada z uchwytem (np.
rozmieszczonym na całej szerokości szafki).
W środku kilka (np. 6-8) przegródek
umożliwiających porządkowanie drobnych
przedmiotów;
pod szufladą dwie duże wnęki pozwalające
na ustawienie wysokich pomocy typu
globus, mikroskop czy farby;
na dole 2 szuflady z uchwytami;
uchwyt do umieszczania długich rulonów
papieru, bibuły itp.
uchwyty do umieszczania długich rulonów
papieru, bibuły itp.

Wymiary
mebla
funkcjonalność.
5

Szafka narożna

6

Szafka z półkami z regulowaną
wysokością półek

1

2

mają

zapewnić

jego

Szafka narożna (rogowa) wykonana np. z płyty
laminowanej o grubości minimum 18 mm z
trwałym obrzeżem ABS.
Fronty wykonane np. z płyty MDF obustronnie
laminowanej, o grubości minimum 12 mm.
Nóżki np. aluminiowe – 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Szafka narożna o wym.: około (szer x gł x wys)
45x80x90 cm (dopuszczalna odchyłka +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność):
 2 regulowane półki (3 przestrzenie);
 drzwiczki z uchwytem, np. prostokątnym w
kolorze aluminium.
Wymagana kolorystyka drzwiczek: w kolorze
jasnego drewna, np. brzozy i/lub białym.
Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS. Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane,
2szt. nieregulowane.
Szafka o wymiarach około (szer x gł x wys):
95x45x90 cm:
- 2 regulowane półki (3 przestrzenie).

4
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Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.
7

Szafka na pojemniki z półkami

1

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS, na nóżkach.
Podzielona 2 przegrodami pionowymi na 3
przestrzenie.
Przystosowana
do
montażu
prowadnic na pojemniki, o których mowa w
Zadaniu 3 poz. 2 i 3. Może posiadać dodatkowo
półki, np. 2 półki (trzy przestrzenie).
Wymiar całkowity (szer. x gł. x wys.): około 100 cm
x 50 cm x 90 cm, przy czym wymiary mebla mają
zapewnić jego funkcjonalność.

8

Komoda

1

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Fronty wykonane np. z płyty MDF obustronnie
laminowanej o grubości minimum 12 mm.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Uchwyty np. prostokątne w kolorze aluminium.
Szafka o wym. (szer x gł x wys): około 95x45x90 cm:
- wyposażona w 4 szuflady.
Wymagana kolorystyka drzwiczek: w kolorze białym
i/lub odcienie jasnego drewna np. brzozy.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

9

Szafka z przesuwanymi
drzwiami

1

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Fronty wykonane z np. płyty MDF obustronnie
laminowanej o grubości minimum 12 mm.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Szuflady zamocowane np. na prowadnicach
kulkowych – wytrzymujących obciążenie do
minimum 10 kg) i uniemożliwiających ich

5
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wypadanie z szafki.
Uchwyty, np. prostokątne w kolorze aluminium.
Szafka o wym. (szer x gł x wys): około 95x45x90 cm:
 2 regulowane półki (3 przestrzenie),
 przesuwne drzwiczki z uchwytami.
Wymagana kolorystyka drzwiczek: w kolorze
białym, i/lub odcienie brzozy (lub zbliżony kolor) .
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność
10

Regał wysoki z półkami
1

11

Biurko
1

12

Krzesło do biurka

1

Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.): około 85 x 35
x 120 cm:
 wyposażony w 2 półki (3 przestrzenie);
 korpus oraz półki wykonane np. z płyty
wiórowej obustronnie laminowanej o grubości
minimum 18mm;
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.
Biurko o wymiarach około 110 x 70 x 75 cm:
 Po prawej stronie od góry szuflada z
uchwytem np. drewnianym okrągłym,
 poniżej szafka zamykana na zamek, np. z
uchwytem drewnianym okrągłym.
 Szerokość miejsca na krzesło wynosi
minimum 50 cm.
 Korpus wykonany np. z płyty laminowanej
o grubości minimum 18mm w kolorze
białym, odcieniach brzozy (lub zbliżony
kolor).
 Narożniki
korpusu
zaokrąglone
preferowane.
Wymiary
mebla
mają
zapewnić
jego
funkcjonalność.
Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa
sztucznego.
Preferowana kolorystyka: pomarańczowy, żółty, lub
inny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Stelaż stalowy malowany proszkowo.
Wymiary około 47 x 46 x 82 cm.
Wymiary siedziska około 40 x 43 cm.
Wysokość siedziska 44 cm.

6
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Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 3 %, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.
13

Szafka wisząca

1

Szafka wisząca do przechowywania pomocy i gier.
Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Z drzwiczkami w kolorze białym lub jasnego
drewna, np. brzozy.
Szafka o wym. (szer x gł x wys): około 94x35x40 cm.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

14

Szatnia dla dzieci - półki

1

Zestaw tworzący spójny komplet, pod względem
stylistycznym, estetycznym i kolorystycznym z
pozycją 15 wykazu. Wykonane np. z płyty wiórowej,
w tonacji jasnego drewna, np. buku. Co najmniej
niektóre elementy szatni / aplikacje w kolorze
pomarańczowym, np. deska/płyta przyścienna.
Zestaw ma być dostosowany dla co najmniej 24
dzieci.
Wymiary mebli mają zapewnić jego funkcjonalność.
Poniżej
szkic
wnęki
zorganizowanie szatni:

7

przeznaczonej
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Przykładowy zestaw składający się na półki do szatni:
3

15

Szatnia dla dzieci - ławeczki

Półka:
Półeczka z 6 przegródkami oraz haczykami.
Wymiary około [dł x gł x wys] 130x25x40.

1

Półka narożna:
Półka z przegródkami i haczykami. Wymiary około
68x 68x40.

1

Półka:
Półeczka z 3 przegródkami oraz haczykami.
Wymiary około 66x25x40 cm.

1

Zestaw tworzący spójny komplet, pod względem
stylistycznym, estetycznym i kolorystycznym z
pozycją 14 wykazu.
Zestaw ma być dostosowany dla co najmniej 24
dzieci.
Wymiary mebli mają zapewnić jego funkcjonalność.
Szkic wnęki przeznaczonej na zorganizowanie szatni
zgodnie z punktem 14.

8
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Przykładowy zestaw składający się na ławeczki do szatni:
3

Ławeczka do szatni z 6 przegródkami na buty.
Wymiary [dł x gł x wys] około 130x40x35 cm.

1

Ławeczka rogowa.
Wysokość siedziska 35 cm, wymiary 65x65x35.
Element stanowi część siedziska do szatni.

1

Ławeczka do szatni z 3 przegródkami na buty.
Wymiary około 66x 40x35 cm.

16

Radioodtwarzacz z Cd / MP3

1

Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z
2019 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
Zawierający wejście USB.

17

Telewizor 48 cali

1

Fabrycznie nowy. 48 cali. Rok produkcji: nie starszy
niż z 2019 r. Możliwość podłączenia DVD. Instrukcja
obsługi w języku polskim.

18

DVD

1

Fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starsze niż z
2019 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.

19

Tablica multimedialna

1

Dotykowa tablica na podczerwień. Z zestawem
głośnikowym. Narzędzie do pracy i nauki w
przedszkolu. Łatwa i przyjazna w obsłudze.
O wysokiej jakości wykonania, zawierająca
praktyczne funkcje:
 umożliwiające
pisanie, rysowanie i
korzystanie z zasobów co najmniej
dziesięciu użytkownikom jednocześnie;
 bez konieczności instalacji sterowników;
 możliwość
przypisania
najczęściej
używanych funkcji do klawiszy po boku /
bokach tablicy – lub równie praktyczne
rozwiązania;
 obsługa swobodna, jak używanie smartfonu
 obsługa systemów posiadanych przez
zamawiającego: co najmniej Windows 10;
 co najmniej 10 lat gwarancji na
powierzchnię tablicy;
 funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie
do tablicy, zachęcające i motywujące do

9
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nauki i pracy;
Przekątna obszaru roboczego w przedziale
59-70 cali, powierzchnia całkowita około:
130,0 x 97 cm;
Preferowany format 4:3.

20

Odkurzacz

1

Odkurzacz bezworkowy. Fabrycznie nowy. Rok
produkcji: nie starszy niż z 2019 r. Instrukcja obsługi
w języku polskim.

21

Zestaw sprzątający – wózki do
sprzątania

1

Zestaw sprzątający z wózkiem do mycia podłóg
Przykładowa wizualizacja:

Oczekiwania zamawiającego:
 Wielofunkcyjny zestaw, zbudowany w oparciu
o solidną i lekką konstrukcję wykonaną np. z
tworzywa sztucznego o wzmocnionych
właściwościach - odpornego na uszkodzenia
mechaniczne i pęknięcia, jak wzmocnione
tworzywo sztuczne ABS


Wyposażony we wnękę na detergenty oraz
akcesoria.



Lekki i zwrotny, z wygodnym uchwytem do
łatwego przemieszczania.



Prasa szczękowa do wyciskania mopów



Metalowy, lub równie wytrzymały, mechanizm
prasy



Oddzielne zestawy wiader na brudną i czystą
wodę:

10
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2 wiadra o pojemności 18 l – 20 l



2 wiadra o pojemności 10 l

Preferowany inny kolor wiader na wodę czystą
i brudną.


Dwie kuwety na detergenty i akcesoria do
sprzątania



Wygodny system montażu worków na śmieci



5 worków na śmieci o pojemności 120 litrów



Worek ochronny maskujący zawartość worka
na śmieci



Tablica ostrzegawcza (potykacz) z napisem
"UWAGA ŚLISKA PODŁOGA".



Podstawka na miotły oraz mopy



Podręczna wnęka na dokumenty



Uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy



Podstawa pod worek, która zapobiega
opadaniu i odczepianiu się worka od
konstrukcji



Wszystkie skrętne koła



Waga: nie więcej niż 20 kg



Wymiary przybliżone: - szerokość: 480 mm, długość: 1120 mm, - wysokość: 1015 mm



Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

Załączone rysunki są jedynie przykładowe.
Wykonawca może zaoferować również zestaw
wyglądający inaczej, ale o nie gorszej
wytrzymałości i funkcjonalności.
22

Myjka parowa do szyb

1

Zbiornik wody brudnej - łatwy do opróżnienia.
W wyposażeniu co najmniej:
 wąska ssawka, około 170 mm (+/- 10%),
 środek do czyszczenia okien (co najmniej:
koncentrat – 1 x 20 ml),
 butelka ze spryskiwaczem,
 pad z mikrofibry,
 ssawka długa, około 280mm (+/- 10%),
 bateria litowo-jonowa, lub nowszej
technologii, oraz ładowarka.
Instrukcja obsługi w języku polskim.

11
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Zadanie 2 – Zakup mebli i wyposażenia do gabinetów terapeutycznych
L.p
1

Nazwa towaru
Szafka wysoka z zamkiem

Ilość
1

Opis przedmiotu
Szafa wykonana np. z płyty laminowanej o grubości
minimum 18 mm z trwałym obrzeżem ABS.
Fronty wykonane np. z płyty MDF o grubości
minimum 12 mm obustronnie laminowanej.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Uchwyty, np. prostokątne w kolorze aluminium.
Szafa o wym. (szer x gł x wys): około 95x45x190 cm:
 W górnej części para drzwiczek z uchwytami,
wys. około 60 cm (w środku regulowana półka
- 2 przestrzenie);
 poniżej otwarta przestrzeń;
 w dolnej części para drzwiczek z uchwytami,
wysokość około 76 cm (w środku 2
regulowane półki - 3 przestrzenie);
 półki pozwalające na przechowywanie
segregatorów.
Drzwiczki wyposażone w zamki.
Wymagana kolorystyka drzwiczek: w kolorze
białym i/lub odcienie brzozy.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

2

Szafka z półkami z regulowaną
wysokością półek

2

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Szafka o wym. (szer x gł x wys): około 95x45x90 cm:
 2 regulowane półki (3 przestrzenie);
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

3

Szafka z drzwiczkami

1

Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS. Fronty wykonane np. z płyty MDF o grubości
minimum 12 mm obustronnie laminowanej.
Nóżki np. aluminiowe - 2 szt. regulowane, 2szt.
nieregulowane.
Front drzwiczek wykonany np. z płyty MDF o gr.
12
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minimum 12 mm w kolorze białym i/lub odcieniach
jasnego drewna np. brzozy.
Szafka wyposażona co najmniej w 2 półki i
drzwiczki.
Wymiary około 50x45x90 cm.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.
4

Regał wysoki z półkami

1

Regał o wymiarach (szer. x gł. x wys.): około 85 x 35
x 120 cm, wyposażony w 2 półki (3 przestrzenie).
Korpus oraz półki wykonane np. z płyty wiórowej
obustronnie laminowanej o grubości minimum
18mm.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

5

Biurko

1

Biurko wykonane np. z płyty laminowanej, w
tonacji brzozy, lub zbliżonej, o gr. minimum 18 mm.
Wyposażone w szafkę z zamkiem i szufladę.
Wymiary około 110x70x75.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 10%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

6

Krzesło do biurka

1

Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa
sztucznego, w odcieniach czerwonego, lub inny po
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Stelaż stalowy, wym. około 47 x 45,6 x 82 cm.
Wymiary siedziska około 40 x 43 cm.
Wysokość siedziska około 44 cm.
Wymiary mebla mają zapewnić jego funkcjonalność

7

Stolik

1

Stół kwadratowy.
Bardzo wytrzymały, wykonany np. ze sklejki o
grubości minimum 25 mm, z blatem, np. z laminatu
HPL, o wysokiej odporności na zarysowania i
uderzenia, odporności na wilgoć, czynniki
chemiczne, wysoką temperaturę, o gładkiej i
nieporowatej powierzchni, łatwy do czyszczenia,
antystatyczny, odporny na zabrudzenia.

13
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Narożniki blatów delikatnie zaokrąglone –
bezpieczne dla dzieci.
Nogi stabilne: okrągłe, lub zaokrąglone, z regulacją
wysokości co najmniej 3-stopniową w przedziale:
45-60 cm – dostosowaną dla dzieci w wieku
przedszkolnym 3-6 lat.
Kolor: jasnego drewna np. bukowy.
Wymiary blatu około: 80 x 80 cm (+/- 10 %)
8

Krzesełka

4

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym np.
ze sklejki o grubości minimum 6 mm.
Stelaż - z rur stalowych.
Siedzisko powinno być wyprofilowane, by
eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Oparcie - zaokrąglone zapewniające wygodę.
Krzesło ma być zaprojektowane i wykonane tak,
aby
zapewnić
dzieciom
bezpieczeństwo
użytkowania.
Krzesło ma zawierać odpowiednie elementy, takie
jak np. zatyczki z tworzywa - chroniące podłogę
przed zarysowaniem.
Krzesło ma odpowiadać potrzebom dzieci w wieku
3-4 lat. Wysokość siedziska: co najmniej rozpiętość
26 - 31 cm

4

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym np.
ze sklejki o grubości minimum 6 mm.
Stelaż – z rur stalowych.
Siedzisko powinno być wyprofilowane, by
eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Oparcie – zaokrąglone zapewniające wygodę.
Krzesło ma być zaprojektowane i wykonane tak,
aby
zapewnić
dzieciom
bezpieczeństwo
użytkowania.
Krzesło ma zawierać odpowiednie elementy, takie
jak np. zatyczki z tworzywa – chroniące podłogę
przed zarysowaniem.
Krzesło ma odpowiadać potrzebom dzieci w wieku
5-6 lat. Wysokość siedziska: co najmniej rozpiętość
31-35 cm.
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9

Laptop

1

Minimum 17". Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie
starszy niż z 2019 r. Dodatkowo myszka.
Dostosowany do potrzeb pracy biurowej.
Z zainstalowanym oprogramowaniem z punktu 10.
Instrukcja obsługi w języku polskim

10

Oprogramowanie biurowe

1

Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe w
języku polskim, zawierające następujące elementy:
procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
prezentacji. W pełni wspierający formaty plików
.docx, .xlsx, .pptx.

11

Urządzenie wielofunkcyjne

1

Kolorowa drukarka A3, ze skanerem co najmniej do
formatu A4. Wraz z kompletem tuszy lub tonerem.

12

Tablica korkowa

1

Korkowa tablica w ramie aluminiowej / drewnianej
do prezentacji prac. Wymiary około 100x150 cm
(+/- 10 %)

2

Korkowa tablica w ramie aluminiowej / drewnianej
do prezentacji prac. Wymiary około 100x200 cm
(+/- 10 %)

13

Magnetofon

1

Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z
2019 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
Zawierający wejście USB.

14

Basen z kulkami

1

Basen z piłeczkami do zabaw maluchów.
Atrakcyjne wzornictwo dla dzieci, np. kolorowe
aplikacje
nadające sympatyczny
charakter,
zachęcające do aktywności, i stanowiące ciekawą
dekorację sali.
Minimum 1500 szt. piłeczek o śr. około 6 cm
wykonanych z tkaniny, którą łatwo czyścić, np. PCV.
Basen ma posiadać
dopasowany materac.

dno,

np.

odpowiednio

Wymiary około 140 cm x 140 cm x 80 cm (+/- 10 %)
– zapewniające funkcjonalność produktu.
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15

tablica magnetyczna
suchościeralna ( 1m x 1,5m)

1

Tablica biała suchościeralna o powierzchni
magnetycznej lakierowanej.
Rama wykonana np. z profilu aluminiowego w
kolorze srebrnym i wykończona popielatymi
narożnikami (jest to jedynie przykład).
Co najmniej 10 lat gwarancji na powierzchnię
lakierowaną.
Wymiary około 150 x 100 cm (+/- 10 %).
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Zadanie 3 – Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej z łazienką i szatnią
L.p
1

Nazwa towaru
Pojemnik na książki

Ilość
2

Opis przedmiotu
Pojemnik na kółkach, który można umieścić pod
biblioteczką z pozycji 16-d.
Wykonany np. z płyty wiórowej w tonacji brzozy,
lub zbliżonej. Może zawierać kolorowe elementy,
np. odcieniach bieli lub błękitu, lub innym kolorze
za zgodą zamawiającego, lecz oba pojemniki w tym
samym kolorze.
Wymiary około 30x35x29 cm. O pojemności co
najmniej 0,03 m3. Wymiary elementu mają
zapewnić jego funkcjonalność.

2

Pojemnik do szafek

24

Pojemniki np. z wytrzymałego tworzywa
sztucznego, wraz z prowadnicami (pasujące do
szafki na pojemniki z półkami z zadania 1 poz. 7).
Wymiary pojemnika około 30 x 45 x 8 cm. O
pojemności co najmniej 0,01 m3. Wymiary
elementu mają zapewnić jego funkcjonalność.
Kolor czerwony lub inny za zgodą zamawiającego.

3

Pojemnik

2

Pojemnik duży
Pojemniki np. z wytrzymałego tworzywa
sztucznego, z prowadnicami (pasujące do szafki na
pojemniki z półkami z zadania 1 poz. 7).
Wymiary pojemnika około 30 x 45 x 20 cm. O
pojemności co najmniej 0,025 m3. Wymiary
elementu mają zapewnić jego funkcjonalność.
Kolor czerwony lub inny za zgodą zamawiającego.

1

Pojemnik głęboki
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z
prowadnicami (pasujący do szafki na pojemniki z
półkami z zadania 1 poz. 7).
Wymiary pojemnika około 30 x 45 x 15 cm. O
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pojemności co najmniej 0,02 m3. Wymiary
elementu mają zapewnić jego funkcjonalność
Kolor czerwony lub inny za zgodą zamawiającego.
4

Wkład do pojemnika z
komorami

1

Nakładka pasująca do szafki uniwersalnej z
zadania 1 pozycja 4, dzieląca półkę na mniejsze
komory. Dostosowana do przechowywania kredek,
mazaków, pędzli itp.
Wymiary około 28 x 39 x 4 cm. Wymiary elementu
mają zapewnić jego funkcjonalność.
Dzieli pojemnik na kilka (około 6) komór.

5

Łóżeczko jasnoniebieskie

24

Łóżeczka ze stalową konstrukcją (lub równie
wytrzymałą) i tkaniną przepuszczającą powietrze,
przeznaczone do przedszkolnego leżakowania.
Konstrukcja łóżeczek pozwalająca na układanie
łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich
przechowywanie.
Wymiary około 134 x 60 x 15 cm – zapewniające
funkcjonalność mebla.
Kolorystyka: dostosowana do estetyki dziecięcej,
np. jasnoniebieski lub inny.

6

Łazienka – dozownik do mydła
w płynie

4

Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa,
np. ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu
mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz
plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany.
Opakowanie wraz z zestawem wkrętów z kołkami.
Gwarancja minimum 2 lata. Pojemność 0,5 l
(wymiary około 17 x 10 x 12 cm).

7

Łazienka- podajnik ręczników

3

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach
wykonany np. z biało-szarego tworzywa ABS.
Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników
oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do
ściany. Opakowanie zawierające zestaw wkrętów z
kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej
sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej.
 Wielkość listka 25 x 23 cm,
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pojemność co najmniej 400 szt.,
wym. około 27 x 13 x 27 cm, przy czym
wymiary dozownika mają zapewnić jego
funkcjonalność.

8

Łazienka- podest dziecięcy

2

Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony
gumowymi antypoślizgami.
Wymiary około 40,5 x 28,5 x 14 cm – zapewniające
jego funkcjonalność.

9

Łazienka- nakładka sedesowa

2

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed
ześlizgnięciem się z wc.
Wymiary około 30 x 40 x 15 cm – zapewniające jego
funkcjonalność.

10

Kosz z ruchomą pokrywą

1

Kosze na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną
pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do
małych odpadków i w górę do większych.
Kolory: szary, lub innym za zgodą zamawiającego.
Wymiary około 29,4 x 37,6 x 65,3 cm –
zapewniające jego funkcjonalność.
Pojemność 50 l.

11

Łazienka- kosz z uchylną
pokrywą 25l

1

Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki.
Kolor: szary, lub inny za zgodą zamawiającego.
Wymiary około 24 x 39 x 50 cm – zapewniające jego
funkcjonalność.
Pojemność 25 l

12

Łazienka – półeczka na
kubeczki

1
zestaw

Półki wykonane np. z laminowanej płyty o grubości
minimum 18 mm, w tonacji jasnego drewna.
Zawierające miejsce na co najmniej 24 kubeczki z
akcesoriami.
Łączna długość półki / półek nie może przekroczyć
2 mb.
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Przykładowy zestaw półeczek do łazienki:
1

Półka zawierająca miejsce na 20 kubeczków z
akcesoriami.
Wymiary około 150 x 15,2 x 46,4 cm –
zapewniające jego funkcjonalność.

1

Półka zawierająca miejsce na 6 kubeczków z
akcesoriami.
Wymiary około 46,3 x 15,2 x 46,4 cm –
zapewniające jego funkcjonalność.

13

Łazienka – plastikowy kubek
0,25l

24

Plastikowy kubek 0,3 l
Przykładowe wymiary: śr. 7,7 cm, wys. 8,8 cm
Preferowane różne kolory kubków.

14

Łazienka- lustro

2

Wymiary całkowite: około 40 x 50 cm (+/- 5%).

15

Szatnia – naklejki na szatnię

4

Zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni,
szufladzie itp.:
 2 x zwierzęta,
 2 x zabawki,
lub inne za zgodą zamawiającego.
Wymiary każdej naklejki około 5 x 5,5 cm –
dostosowane do szatni z zadania 1 (poz. 14 i 15).
Po dwa komplety z jednego rodzaju.

16d

Biblioteczka stojąca

359,90

1

Biblioteczka przedszkolna z 3 poziomami półeczek,
do eksponowania książek.
Wykonana np. z płyty wiórowej, w tonacji jasnego
drewna, np. brzozy. Może zawierać kolorowe
elementy, np. w kolorze białym, błękitnym, lub
innym za zgodą zamawiającego.
Z tylną ścianką.
Biblioteczna ma stanowić komplet z pojemnikami z
Zadania 3 pozycja 1.
Możliwość wsunięcia tych pojemników pod
biblioteczkę.
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Wymiary około: 75 x 40 x 120 cm.
Wymiary
mebla
funkcjonalność.
17d

Szafka wisząca

Szafa gospodarcza
828,47

zapewnić

jego

1

Szafka wisząca do przechowywania pomocy i gier.
Szafka wykonana np. z płyty laminowanej o
grubości minimum 18 mm z trwałym obrzeżem
ABS.
Szafka o wym. (szer x gł x wys): około 94x35x40 cm.
Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%, przy
czym wymiary mebla mają zapewnić jego
funkcjonalność.

1

Metalowa szafa socjalno - gospodarcza dwu
drzwiowa,
wyposażona
wewnątrz
jednego
segmentu w cztery półki. Drugi segment szafy
gospodarczej przeznaczony do przechowywania
np.: szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania.
Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na
umieszczenie np. wiadra. W szafie gospodarczej
znajdują się otwory wentylacyjne w celu lepszej
cyrkulacji powietrza. Korpus i drzwi szafy wykonane
są z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową.

199,90

18d

mają

Wymiary: około 180 x 80 x 50 [cm] +/- 8 %, ale nie
szersza niż 80 cm.

Ważne informacje:
1. Elementy wyposażenia, takie jak meble muszą być ze sobą spójne kolorystycznie, wymiarowo
i estetycznie (powinny stanowić spójne komplety).
2. Zamawiający wymaga, aby meble były w kolorze jasnego drewna, jak np. brzoza lub buk.
Pojedyncze elementy mebli, jak np. wybrane drzwiczki, półki, szuflady, czy inne - w kolorze
białym (inne kolory, za zgodą Zamawiającego). Z powyższego wynika wskazana w wykazie
kolorystyka poszczególnych mebli, w szczególności w:


zadaniu 1, pozycje: 3, 4 ,5, 8, 9, 11, 13;



zadaniu 2: pozycje 1 i 3;

 zadaniu 3: pozycja 1, 16-d.
Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1/2 z wymienionych powyżej mebli zawierała
elementy/aplikacje w kolorze białym, lub innym za zgodą Zamawiającego.
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3. Wyposażenie ma być dostosowane do dzieci w wieku 3 lat i musi posiadać odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty, świadectwa jakości i/lub inne dokumenty wymagane
prawem.
4. Żadne z zamawianych elementów nie może stanowić zagrożenia dla dziecka, tj. skład
produktów, a także wymiary i kształt elementów mają gwarantować bezpieczeństwo
użytkowników, w szczególności dzieci w wieku 3 lat. Przy czym wymiary biurka mają być
dostosowanie do dorosłych opiekunów.
5. Wykonawca ma dostarczyć przedmioty o wymiarach, jakości, parametrach gwarantujących
funkcjonalność i trwałość każdego z przedmiotów.
6. Pojemniki do szafek, o których mowa w Zadaniu 3 pozycje 2 i 3 – pełnić mają funkcję szuflad
w szafce, o której mowa w Zadaniu 1 pozycja 7. Opisane przez zamawiającego rozwiązanie
jest bezpieczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ eliminuje ryzyko przytrzaśnięcia
palców dziecka, jak przy zwykłej szufladzie. Wykonawca może zaoferować inne rozwiązanie
niż opisane przez zamawiającego, ale posiadające nie gorszą funkcjonalność oraz równie
bezpieczne dla dzieci przedszkolnych.
7. Ewentualne nazwy własne, jakie mogły pojawić się w wykazie służą jedynie określeniu
parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W każdym takim przypadku zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.
8. W uzasadnionych przypadkach, lecz za pisemną zgodą zamawiającego, dopuszcza się, aby
wykonawca zaproponował również inne (zamienne) elementy wyposażenia, jednak o nie
gorszej jakości i atrakcyjności, i spełniające te same funkcje nie gorzej niż elementy
wyposażenia wskazane w niniejszym wykazie.
9. Oferowane elementy wyposażenie mają być fabrycznie nowe.
10. W razie wątpliwości wykonawcy, dotyczących wyglądu lub funkcjonalności danych
elementów wyposażenia, wykonawca może złożyć zapytanie do zamawiającego, w celu
uzyskania wyjaśnień. Zaleca się, aby zapytania kierować do zamawiającego najpóźniej do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Pytania
złożone zbyt późno, Zamawiający może zostawić bez rozpatrzenia.
11. Oferty, przedstawiające elementy wyposażenia niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
zostaną odrzucone.
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