
Załącznik Nr 7.2 do SIWZ

Nazwa zadania: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

Szkoła Podstawowa w Czernikowie

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Stoly szt. 4
Sześciokątny stół z bukowym blatem i obrzeżem w kolorze  czerwonym, dla sześciorga  dzieci. 

Możliwość regulowania wysokości blatu: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm., Min. Wymiary boku: 80 cm.

2 Krzesła szt. 25 Stelaż wykonany z rurki o śr. ok 18 mm i grubości ścianki ok 1,5 mm, stelaż lakierowany techniką 

proszkową, farba odporna na uszkodzenia mechaniczne (kolor czerwony), wyprofilowana sklejka 

malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość 

sztaplowania, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska 26 cm. Wysokość dziecka 

93-116 cm. Zalecana wysokość stołu 46 cm. 

3 Krzeslo dla 

nauczyciela

szt. 6
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT; Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; Oparcie ze 

specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy; Możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej 

pozycji; Regulowana wysokość siedziska; Regulowana głębokość siedziska; Regulowana wysokość 

oparcia; Regulowany kąt odchylenia oparcia; podłokietniki z tworzywa sztucznego; Stabilna; 

nylonowa podstawa jezdna; Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Szerokość 

siedziska:  ok 47 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Wysokość siedziska: ok 55 cm

4 Biurko dla 

nauczyciela

szt. 6
Biurko z 2 szufladami. Wymiary: 130/65/75 cm

5 Szafki ze 

schowkami I

szt. 9
Regał składający się z siedmiu połączonych ze sobą kostek. Całość wykonana w tonacji buku. Po 

bokach znajdują się "słupki" z trzech nałożonych na siebie elementów-kostek. Boki połączone jedną 

kostką w środkowej części mebla. Wym. min. 1,20 m x 1,20 m głębokość 40 cm. 

6 Szafki ze 

schowkami II

szt. 9 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na 6 równych części: w 

trzech pionowych rzędach po 2. 6 szafek zamykanych drzwiczkami  każda z nich przedzielona jest 

poziomą półką. Min. wymiary: wys. 83 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm. ( drzwiczki w róznych kolrach: 

niebieski, zielony, żólty ,czerwony)

7 Szafki ze 

schowkami III

szt. 9
Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka z sześcioma półkami oraz trzema 

pojemnikami na kółkach. Szafka podzielona jest na trzy pionowe rzędy: pierwszy rząd szafka z 

drzwiczkami  oraz półka; drugi rząd: od góry półka, następnie szafka z drzwiczkami; trzeci rząd: 

szafka z drzwiczkami oraz półka, w dolnym rzędzie 3 pojemniki na kółkach Wymiary  min. całej 

szafki: 95 x 40 cm ↑112 cm. Wymiary min. pojemnika (bez kółek): wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 

cm ( drzwiczki w róznych kolrach: niebieski, zielony, żólty, czerwony)

8 Tablica korkowa szt. 9 Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. min. zewnętrznym 200 x 100 cm. Rodzaj ramy: 

drewno sosnowe bezsęczne  min. 25 x 20 mm. Wkład tablicy: płyta miękka min. 10 mm oklejona 

warstwą korka. Dołączony zestaw do montażu.

9 Tablica 

suchościeralna - 

magnetyczna

szt. 9 Tablica magnetyczna suchościeralna o wymiarze min. 180 x 100 cm w ramie aluminiowej 

anodowanej. Tablica posiada powierzchnię metalową lakierowaną (przyczepiamy magnesy), o 

właściwościach suchościeralnych (pisze się  pisakami suchościeralnymi). Dołączony zestaw do 

montażu.

10 Wykładzina 

dywanowa

szt. 3 Wykładzina poliamidowa do przedszkoli o powierzchni 24 m² ( 4x 6 m) Posiada atest 

trudnozapalności; Grubość całkowita min.(mm):  6,50; Waga runa (g/m2):  300; Podkład:  AB; 

Skład:  Poliamid  

11 Tablica 

suchościeralna ze 

stelażem /na 

stojaku/

szt. 2
Tablica: płyta pilśniowa, miękka, oklejana blachą metalową - lakierowaną o właściwościach 

suchościeralnych - magnetycznych, rama: aluminium anodowane, min. 15x15mm, stelaż: rurka 

chromowana min. 25 mm. Podstawa stelaża: mobilne kółka z hamulcem lub stabline stopki.

12 Pufy -zestaw szt. 6
8 - elementowy zestaw wykonany z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą i łatwą do utrzymania w 

czystości tkaniną PCV. Zestaw daje wiele możliwości: siedziska ze stolikiem, klocki do zabaw 

konstrukcyjnych, kształtki rehabilitacyjne. W komplecie znajdują się: stolik 2 szt. o wym. ok  75 x 

37,5 x 30 cm łączony za pomocą rzepów oraz siedziska 6 szt. o wymok . 52 x 26 x 30 cm.

13 Gruszki z 

granulatem

szt. 18 Kolorowe siedzisko, wypełnione granulatem, w minimum dwóch kolorach. Wysokość ok. 60 cm., 

szerokość  ok. 60 cm.

14 Meble do 

wyposażenia 

szatni-kolor 

czerwony

szt. 12
Szatnia z praktycznym ociekaczem na buty dla sześciorga dzieci. Tyle ścianki w kolorze czerwonym. 

W każdej przegródce zamontowany podwójny wieszak na ubrania. Min.wymiary: 150 x 50 cm, wys: 

138 cm, 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia
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15 Apteczka szt. 3
Apteczka przemysłowa K-15 ze składem wg. normy DIN 13157 w plastikowej walizce z 

dodatkowym stelażem umożliwiającym zamocowanie jej na ścianie.

Wyrób spełnia wymagania norm Uni Europejskiej wg DIN 13157. Wymiary min. 33 cm x 24,5 cm x 

12,5 cm Minimalne wyposażenie:: 1. Plaster z opatrunkiem 6 cm x 10 cm - 8 szt. 2. Plaster na 

szpulce 5 m x 2,5 cm - 1 szt. 3. Zestaw plastrów - 20 szt. 4. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm -3 szt. 5. 

Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm -3 szt. 6. Rękawice jednorazowe winylowe - 2 pary 7. Chusta 

opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt. 8. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm - 1 szt. 9. Chusta z flizeliny 20 

cm x 30 cm - 10 szt.  10. Bandaż z kompresem 8 m x 10 cm - 3 szt. 11. Bandaż z kompresem 10 m x 

12 cm - 2 szt.  12. Kompresy gazowe 10 x 10 - 6 szt. 13. Kompres na oko 5 cm x 7,5 cm- 2 szt.  14. 

Chusta trójkątna 96x96x136 cm - 1 szt.  15. Opaska siatkowa 4 m rozmiar 2  - 1 szt. 16. Koc 

termiczny 160 cm x 210 cm - 1 szt. 17. Nożyczki - 1 szt. 18. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 

szt.19. Worek foliowy - 2 szt. 20. Instrukcja udzielania pomocy - 1 szt.

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Stoły przedszkolne szt. 2 Sześciokątny stół z bukowym blatem i obrzeżem w kolorze czerwonym, dla sześciorga dzieci. 

Możliwość regulowania wysokości blatu: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm.

2 Krzesełka 

dziecięce

szt. 12
Stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5 mm, stelaż lakierowany techniką 

proszkową (kolor czerwony), farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka 

malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość 

sztaplowania, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska 26 cm. Wysokość dziecka 

93-116 cm. Zalecana wysokość stołu 46 cm. Krzesło w kolorze czerwonym

3 Kolorowe schowki 

I a

szt. 2
Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na 2 pionowe rzędy; 

pierwszy rząd: dwie półki, szafka z drzwiczkami w kolorze zielonym, dwie półki; drugi rząd: szafka 

z drzwiczkami w kolorze żółtym, dwie półki, szafka z drzwiczkami w kolorze czerwonym. Wymiary: 

wys. 112 cm; szer. 68 cm; gł. 40 cm. Kolory drzwiczek przykladowe)

4 Szafki ze 

schowkami I b

szt. 2
Szafka z czterema otwartymi półkami oraz dwoma pojemnikami na kółkach. Wymiary szafki: 64 x  

40 cm ↑ 83 cm. Wymiary pojemnika (bez kółek): wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 cm

5 Szafki ze 

schowkami II

szt. 2 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na 6 równych części: w 

trzech pionowych rzędach po 2. 6 szafek zamykanych drzwiczkami, każda z nich przedzielona jest 

poziomą półką. Kolory drzwiczek: 2x żółty, 1x czerwony, 1x zielony, 2x niebieski. Wymiary: wys. 

83 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm.

6 Szafki ze 

schowkami III

szt. 2 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka z sześcioma półkami oraz trzema 

pojemnikami na kółkach. Szafka podzielona jest na trzy pionowe rzędy: pierwszy rząd szafka z 

drzwiczkami w kolorze żółtym oraz półka; drugi rząd: od góry półka, następnie szafka z drzwiczkami 

w kolorze czerwonym; trzeci rząd: szafka z drzwiczkami w kolorze niebieskim oraz półka. Wymiary 

całej szafki: 95 x 40 cm ↑112 cm. Wymiary pojemnika (bez kółek): wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 

cm

7 Regał szt. 1
Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na trzy pionowe rzędy: 

pierwszy rząd szafka z drzwiczkami w kolorze niebieskim, dwie półki oraz szafka w kolorze żółtym, 

drugi rząd: od góry dwie półki, następnie szafka z drzwiczkami w kolorze zielonym, na samym dole 

dwie półki; trzeci rząd: szafka z drzwiczkami w kolorze czerwonym, dwie półki, na dole szafka z 

drzwiczkami w kolorze żółtym. Wymiary min.: wys. 112 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm.

8 Szafa kolorowa szt. 2
Zamykana szafa wykonana z płyty MDF o wymiarach szer. 95 cm, wys. 164 cm, gł. 40 cm. U góry 

dwie odkryte półki natomiast na dole zamykana szafeczka, drzwiczki w kolorze czerownym i żołtym.

9 Szafa szt. 2 Szafa częściowo otwarta o wymiarach 190/80/40. Podwójne drzwi o rożnej wysokości, 5 półek. 2 

szuflady. 

10 Krzesło dla 

nauczyciela

szt. 1
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT; Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; Oparcie ze 

specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy; Możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej 

pozycji; Regulowana wysokość siedziska; Regulowana głębokość siedziska; Regulowana wysokość 

oparcia; Regulowany kąt odchylenia oparcia; podłokietniki z tworzywa sztucznego; Stabilna; 

nylonowa podstawa jezdna; Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Szerokość 

siedziska: ok 47 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Wysokość siedziska:ok 55 cm

11 Wykładzina 

dywanowa (4x5m)

szt. 1
Wykładzina poliamidowa do przedszkoli. Posiada atest trudnozapalności; Grubość całkowita (mm):  

min. 6,50; Waga runa ok (g/m2):  300; Podkład:  AB; Skład:  Poliamid  

12 Tablica korkowa szt. 5
Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. zewnętrznym min.100 x 70 cm Rodzaj ramy: drewno 

sosnowe bezsęczne min.21 x 18 mm Wkład tablicy: płyta miękka min. 10 mm oklejona warstwą 

korka Montaż: w pionie lub w poziomie za pomocą dołączonego zestawu wraz z instrukcją.
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13 Pufy - zestaw szt. 1
8 - elementowy zestaw wykonany z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą i łatwą do utrzymania w 

czystości tkaniną PCV. Zestaw daje wiele możliwości: siedziska ze stolikiem, klocki do zabaw 

konstrukcyjnych, kształtki rehabilitacyjne. W komplecie znajdują się: stolik 2 szt. o wym. 75 x 37,5 

x 30 cm łączony za pomocą rzepów oraz siedziska 6 szt. o wym. 52 x 26 x 30 cm.

14 Osłonka na 

grzejnik
szt. 3

Osłonka na grzejnik złożona z 3 gładkich paneli, zadaszenia, 2 bocznych ścianek oraz 2 elementów 

mocowanych do ściany. 

15 Apteczka z 

kompletnym 

wyposażeniem

szt. 1
Apteczka  w plastikowej walizce z dodatkowym stelażem umożliwiającym zamocowanie jej na 

ścianie.

Wyrób spełnia wymagania norm Uni Europejskiej wg DIN 13157. Wymiary  min. 33 cm x 24 cm x 

12 cm Wyposażenie minimalne apteczki: 1. Plaster z opatrunkiem 6 cm x 10 cm - 8 szt. 2. Plaster na 

szpulce 5 m x 2,5 cm - 1 szt. 3. Zestaw plastrów - 20 szt. 4. Bandaż elastyczny 4 m x 6 cm -3 szt. 5. 

Bandaż elastyczny 4 m x 8 cm -3 szt. 6. Rękawice jednorazowe winylowe - 2 pary 7. Chusta 

opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt. 8. Chusta opatrunkowa 60 x 40 cm - 1 szt. 9. Chusta z flizeliny 20 

cm x 30 cm - 10 szt.  10. Bandaż z kompresem 8 m x 10 cm - 3 szt. 11. Bandaż z kompresem 10 m x 

12 cm - 2 szt.  12. Kompresy gazowe 10 x 10 - 6 szt. 13. Kompres na oko 5 cm x 7,5 cm- 2 szt.  14. 

Chusta trójkątna 96x96x136 cm - 1 szt.  15. Opaska siatkowa 4 m rozmiar 2  - 1 szt. 16. Koc 

termiczny 160 cm x 210 cm - 1 szt. 17. Nożyczki - 1 szt. 18. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 

szt.19. Worek foliowy - 2 szt. 20. Instrukcja udzielania pomocy - 1 szt.

Szkoła Podstawowa w Mazowszu

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Stół prostokątny z 

obrzeżem 

zielonym

szt. 5
Prostokątny stół z bukowym blatem i obrzeżem w kolorze zielonym, dla czworga dzieci. Możliwość 

regulowania wysokości blatu: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm.

2 Krzesełka szt. 20 Stelaż wykonany z rurki o śr. 18 mm i grubości ścianki 1,5 mm, stelaż lakierowany techniką 

proszkową (kolor czerwony), farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka 

malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość 

sztaplowania, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska 26 cm. Wysokość dziecka 

93-116 cm. Zalecana wysokość stołu 46 cm. 

3 Szafki ze 

schowkami I 

szt. 2
Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na trzy pionowe rzędy: 

pierwszy rząd szafka z drzwiczkami w kolorze niebieskim, dwie półki oraz szafka w kolorze żółtym, 

drugi rząd: od góry dwie półki, następnie szafka z drzwiczkami w kolorze zielonym, na samym dole 

dwie półki; trzeci rząd: szafka z drzwiczkami w kolorze czerwonym, dwie półki, na dole szafka z 

drzwiczkami w kolorze żółtym. Wymiary: wys. 112 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm. (kolory przykladowe)

4 Szafki ze 

schowkami II

szt. 2
Szafka z czterema otwartymi półkami oraz dwoma pojemnikami na kółkach. Wymiary szafki: 64 x  

40 cm ↑ 83 cm. Wymiary pojemnika (bez kółek): wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 cm

5 Szafki ze 

schowkami III

szt. 2 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na 6 równych części: w 

trzech pionowych rzędach po 2. 6 szafek zamykanych drzwiczkami, każda z nich przedzielona jest 

poziomą półką. Kolory drzwiczek: 2x żółty, 1x czerwony, 1x zielony, 2x niebieski. Wymiary min.: 

wys. 83 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm.

6 Kolorowa szafa szt. 1
Zamykana szafa wykonana z płyty MDF o wymiarach szer. 95 cm, wys. 164 cm, gł. 40 cm. U góry 

dwie odkryte półki natomiast na dole zamykana szafeczka, drzwiczki w kolorze czerownym i żołtym.

7 Szafa szt. 1 Szafa częściowo otwarta o wymiarach 190/80/40. 5 półek, 4 skrzydła drzwi.

8 Biurko 

nauczyciela 

szt. 1
Biurko z 2 szufladami. Wymiary.min. :130/65/75 cm

9 Tablica 

suchościeralna - 

magnetyczna

szt. 1 Tablica magnetyczna suchościeralna o wymiarze min.180 x 100 cm w ramie aluminiowej 

anodowanej. Tablica posiada powierzchnię metalową lakierowaną, o właściwościach 

suchościeralnych (pisze się pisakami suchościeralnymi). Dołączony zestaw do montażu.

10 Krzesło dla 

nauczyciela

szt 1
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT; Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; Oparcie ze 

specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy; Możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej 

pozycji; Regulowana wysokość siedziska; Regulowana głębokość siedziska; Regulowana wysokość 

oparcia; Regulowany kąt odchylenia oparcia; podłokietniki z tworzywa sztucznego; Stabilna; 

nylonowa podstawa jezdna; Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Szerokość 

siedziska: ok 47 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Wysokość siedziska:ok 55 cm

11 Wykładzina 

dywanowa

szt. 1 Wykładzina poliamidowa . Posiada atest trudnozapalności; Grubość całkowita (mm):   min.6,50; 

wymary : 4x 10 m. 

12 Miarka wzrostu szt. 1 Miarka wzrostu  o wymiarach  min. 99 x 15 cm, wykonana z tworzywa sztucznego do umieszczenia 

na ścianie, meblach, drzwiach z kolorowymi i wesołymi zwierzątkami. W zestawie z naklejkami, 

dzięki którym można oznaczać aktualny wzrost dziecka.

13 Tablica korkowa szt. 3 Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. zewnętrznym min. 100 x 70 cm Rodzaj ramy: drewno 

sosnowe bezsęczne min. 21 x 18 mm Wkład tablicy: płyta miękka min. 10 mm oklejona warstwą 

korka. Dołączony zestaw do montażu

14 Rolety okienne 

190x220 cm

szt. 3
Rolety okienne bez kasety, rura grubości 42 mm. Wymiary 190x220 cm. Materiał polyester 170g/m2
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15 Pufy - zestaw szt. 1 8 - elementowy zestaw wykonany z wytrzymałej pianki pokrytej  tkaniną PCV.  Komplet zawiera : 

stolik 2 szt. o wym.ok  75 x 37,5 x 30 cm łączony za pomocą rzepów oraz siedziska 6 szt. o wym. Ok 

52 x 26 x 30 cm.

16 Gruszka z 

granulatem

szt 2 Kolorowe siedzisko, wypełnione granulatem, w minimum dwóch kolorach. Wysokość ok 60 cm., 

szerokość ok  60 cm.

17 Meble do 

wyposażenia 

szatni-kolor 

czerwony

szt. 2
Szatnia z praktycznym ociekaczem na buty dla sześciorga dzieci. Tyle ścianki w kolorze czerwonym. 

W każdej przegródce zamintowany podwójny wieszak na ubrania. Min.wymiary: 150 x 50 cm, wys: 

138 cm

18 Meble do 

wyposażenia 

szatni-kolor żółty

szt. 2 Szatnia z praktycznym ociekaczem na buty dla sześciorga dzieci. Tyle ścianki w kolorze żółtym. W 

każdej przegródce zamintowany podwójny wieszak na ubrania. Min. wymiary: 150 x 50 cm, wys: 

138 cm

19 Osłonka na 

grzejnik

szt. 2 Osłonka na grzejnik złożona z 3 gładkich paneli, zadaszenia, 2 bocznych ścianek oraz 2 elementów 

mocowanych do ściany. 

Szkoła Podstawowa w Osówce

Lp. Nazwa J.m. Ilość Opis przedmiotu zamówienia

1 Szafki ze 

schowkami I

szt. 1 W skład zestawu wchodzą: Kostka kwadrat żółta, Kostka kwadrat czerwona, Kostka kwadrat 

niebieska, Kostka siedzisko, Ścianka. Dekor 4 szt. Wymiary min. : 160 x 40 cm ↑ 120 cm (kolory 

przykladowe)

2 Szafki ze 

schowkami II

szt. 1 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na trzy pionowe rzędy: 

pierwszy rząd szafka z drzwiczkami , dwie półki oraz szafka z drzwiczkami  , drugi rząd: od góry 

dwie półki, następnie szafka z drzwiczkami, na samym dole dwie półki; trzeci rząd: szafka z 

drzwiczkami , dwie półki, na dole szafka z drzwiczkami . Wymiary min. : wys. 112 cm; szer. 95 cm; 

gł. 40 cm.(drzwiczki  w kolorze  np. kolor czerwony, żólty , zielony)

3 Szafki ze 

schowkami III 

szt. 1
Szafka z czterema otwartymi półkami oraz dwoma pojemnikami na kółkach. Wymiary min.  szafki: 

64 x  40 cm ↑ 83 cm. Wymiary min.  pojemnika (bez kółek): wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 cm

4 Szafa I szt. 1 Szafa częściowo otwarta o wymiarach 190/80/40. 5 półek, 4 skrzydła drzwi.

5 Szafa II szt. 1 Zamykana szafa wykonana z płyty MDF o wymiarach min. szer. 95 cm, wys. 164 cm, gł. 40 cm. U 

góry dwie odkryte półki natomiast na dole zamykana szafeczka, drzwiczki w kolorze czerownym i 

żołtym z wycięciem na dłoń.

6 Stół prostokątny z 

obrzeżem (kolor)

szt. 5
Prostokątny stół z bukowym blatem i obrzeżem w kolorze  zielonym, dla czworga dzieci. Możliwość 

regulowania wysokości blatu: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm.

7 Krzesełka szt. 20 Stelaż wykonany z rurki o śr. min. 18 mm i grubości ścianki 1,5 mm, stelaż lakierowany techniką 

proszkową (kolor czerwony), farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka 

malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość 

sztaplowania, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska 26 cm. Wysokość dziecka 

93-116 cm. 

8 Krzesło dla 

nauczyciela

szt. 1
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT; Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; Oparcie ze 

specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy; Możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej 

pozycji; Regulowana wysokość siedziska; Regulowana głębokość siedziska; Regulowana wysokość 

oparcia; Regulowany kąt odchylenia oparcia; podłokietniki z tworzywa sztucznego; Stabilna; 

nylonowa podstawa jezdna; Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Szerokość 

siedziska: ok 47 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Wysokość siedziska:ok 55 cm

9 Biurko dla 

nauczyciela 

szt. 1
Biurko z 2 szufladami. Wymiary ok. : 130/65/75 cm

10 Wykładzina szt. 1 Wykładzina przedszkolna o pow. 30 m² Grubość całkowita (mm):  8, Waga runa (g/m2):  580, 

Podkład:  Filc.   Spód wykładziny to wysokiej jakości filc, który sprawia, że jest wyjątkowo miękka. 

, posiada atest trudnozapalności Cfl-s1. 

11 Tablica 

suchościeralna - 

magnetyczna

szt. 1 Tablica magnetyczna suchościeralna o wymiarze min. 180 x 100 cm w ramie aluminiowej 

anodowanej. Tablica posiada powierzchnię metalową lakierowaną (przyczepiamy magnesy), o 

właściwościach suchościeralnych (pisze się  pisakami suchościeralnymi). Dołączony zestaw do 

montażu.

12 Miarka wzrostu szt. 1 Miarka wzrostu  o wymiarach  ok 99 x 15 cm, wykonana z tworzywa sztucznego do umieszczenia na 

ścianie, meblach, drzwiach z kolorowymi i wesołymi zwierzątkami. W zestawie z naklejkami, dzięki 

którym można oznaczać aktualny wzrost dziecka.

13 Tablica korkowa szt. 1 Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. zewnętrznym  min.100 x 70 cm Rodzaj ramy: drewno 

sosnowe bezsęczne min.  21 x 18 mm Wkład tablicy: płyta miękka min.  10 mm oklejona warstwą 

korka Dołączony zestaw do montażu

14 Rolety okienne- 

zestaw

szt. 1 Rolety okienne bez kasety,wymiar ok.  240 cm x 240 cm z materiału łączonego obciążnikiem - profil 

aluminiowy malowany na biało lub brąz o szerokości 2 cm. Rura grubości 42 mm. Materiał polyester 

170g/m2  - w zestawie 3 szt.

15 Pufy-zestaw szt. 1 8 - elementowy zestaw wykonany z wytrzymałej pianki pokrytej  tkaniną PCV.  Komplet zawiera : 

stolik 2 szt. o wym. ok. 75 x 37,5 x 30 cm łączony za pomocą rzepów oraz siedziska 6 szt. o wym.  

ok. 52 x 26 x 30 cm.

16 Gruszka z 

granulatem

szt. 6 Kolorowe siedzisko, wypełnione granulatem, w minimum dwóch kolorach. Wysokość ok. 60 cm., 

szerokość  ok. 60 cm.
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1 Szafki ze 

schowkami I

szt. 3 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka podzielona jest na 6 równych części: w 

trzech pionowych rzędach po 2. 6 szafek zamykanych drzwiczkami , każda z nich przedzielona jest 

poziomą półką. Wymiary min. : wys. 83 cm; szer. 95 cm; gł. 40 cm. ( drzwiczki w kolorze np. 

żoltym, czerwonym, niebieskim, zielonym)

2 Szafki ze 

schowkami II

szt. 1 Szafka wykonana z płyty MDF - okleina bukowa. Szafka z sześcioma półkami oraz trzema 

pojemnikami na kółkach ( wdolnym rzędzie).Wymiary całej szafki: min. 95 x 40 cm ↑112 cm. 

Wymiary pojemnika (bez kółek): min. wys: 25 cm, dł: 35 cm, szer. 27 cm ,( drzwiczki w kolorze np. 

żoltym, czerwonym, niebieskim , zielonym)

3 Regał  na zabawki szt. 2
Regał otwarty na zabawki; 5 półek otwartych. Min. wysokość 180 cm, szer: 80 cm, gł: 40 cm

4 Szafa I szt. 1 Szafa częściowo otwarta o wymiarach min.190/80/40. Podwójne drzwi o rożnej wysokości, 5 półek. 

2 szyuflady. 

5 Szafa II szt. 1 Zamykana szafa wykonana z płyty MDF o wymiarach min. szer. 95 cm, wys. 164 cm, gł. 40 cm. U 

góry dwie  półki  z drzwiczkami  ,natomiast na dole półki otwarte.

6 Szafa III szt. 1 Zamykana szafa wykonana z płyty MDF o wymiarach szer. 95 cm, wys. 164 cm, gł. 40 cm. U góry 

dwie odkryte półki natomiast na dole zamykana szafeczka.

7 Stół prostokątny szt. 5 Prostokątny stół z bukowym blatem i obrzeżem w kolorze  np..zielonym, dla czworga dzieci. 

Możliwość regulowania wysokości blatu: 40 cm, 46 cm, 52 cm, 58 cm.

8 Krzesła dziecięce szt. 20 Stelaż wykonany z rurki o śr. ok 18 mm i grubości ścianki ok 1,5 mm, stelaż lakierowany techniką 

proszkową (kolor czerwony), farba odporna na uszkodzenia mechaniczne, wyprofilowana sklejka 

malowana lakierem wodnym, nogi zakończone antypoślizgowymi nakładkami, możliwość 

sztaplowania, siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej. Wysokość siedziska 26 cm. Wysokość dziecka 

93-116 cm. 

9 Krzesło dla 

nauczyciela 

szt. 1
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT; Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie; Oparcie ze 

specjalnym profilem pod odcinek lędźwiowy; Możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej 

pozycji; Regulowana wysokość siedziska; Regulowana głębokość siedziska; Regulowana wysokość 

oparcia; Regulowany kąt odchylenia oparcia; podłokietniki z tworzywa sztucznego; Stabilna; 

nylonowa podstawa jezdna; Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.Masa: 12 

kg Szerokość siedziska: ok 47 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Wysokość siedziska:ok  55 cm

10 Wykładzina 

dywanowa 

szt. 1 Wykładzina poliamidowa  5x 4 m.. Posiada atest trudnozapalności; Grubość całkowita (mm) min. :  

6,50; Waga runa (g/m2):  300; Podkład:  AB; Skład:  Poliamid  

11 Tablica 

suchościeralna 

szt. 1 tablica  magnetyczna suchościeralna o wymiarze  min. 180 x 100 cm w ramie aluminiowej 

anodowanej. Tablica posiada powierzchnię metalową lakierowaną (przyczepiamy magnesy), o 

właściwościach suchościeralnych (pisze się pisakami suchościeralnymi). Dołączony zestaw do 

montażu

12 Tablica korkowa szt. 4 Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. zewnętrznym min.  200 x 100 cm. Rodzaj ramy: 

drewno sosnowe bezsęczne 25 x 20 mm. Wkład tablicy: płyta miękka 10 mm oklejona warstwą 

korka. Dołączony zestaw do montażu.

13 Pufy - zestaw szt. 1
8 - elementowy zestaw wykonany z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą i łatwą do utrzymania w 

czystości tkaniną PCV. Zestaw daje wiele możliwości: siedziska ze stolikiem, klocki do zabaw 

konstrukcyjnych, kształtki rehabilitacyjne. W komplecie znajdują się: stolik 2 szt. o wym. min.75 x 

37,5 x 30 cm łączony za pomocą rzepów oraz siedziska 6 szt. o wym.min. 52 x 26 x 30 cm.

14 Gruszki z 

granulatem

szt. 4 Kolorowe siedzisko, wypełnione granulatem, w minimum dwóch kolorach. Wysokość  ok. 60 cm, 

szerokość  ok. 60 cm.

Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor dostarczanych mebli. Preferowane przez 

Zamawiającego kolory mebli: buk, mahoń, wiśnia, jabłoń ciemna, złoty dąb, olcha.

Przed dostawą wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kolor tkaniny dostarczanego wyposażenia. Preferowane 

przez Zamawiającego kolory tanin: brązowy, niebieski, zielony, szary, grafitowy, beżowy.
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