
Załącznik 4a do SIWZ 

SUE.271.9.2018 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Wyposażenie Przedszkola Samorządowego 

przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach. 

 

Cz. 1 zamówienia pn. Dostawa i montaż mebli do sal dydaktycznych i gabinetów oraz 

mebli kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

A. Meble do sal dydaktycznych 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Kolor Jm Ilość 

1 stoły przedszkolne   

Stolik prostokątny, zaokrąglone rogi, obrzeże 

zabezpieczone profilem półokrągłym T, 

regulowana wysokość od 0-3, nogi drewniane. 

Wymiary (SxGxW): 1200 x 700 mm 

kolor blatu biel szt 20 

2 
krzesła dziecięce nr 

1-2 

Krzesło szkolne regulowane, wymiary od 1-2, 

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, 

stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 

38x20 mm i 35-15 mm 

kolor stelaża 

biały 
szt 90 

3 
krzesła dziecięce nr  

3-4 

Krzesło szkolne regulowane, wymiary od 3-4, 

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, 

stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 

38x20 mm i 35-15 

kolor stelaża 

srebrny 
szt 30 

4 
zestaw kolor3 regał 

dziecięcy  

zestaw regałów, dowolnie zestawiane z 

pozostałymi regałami, korpus w kolorze bieli, 

front w kolorze limonka+biały,płyta laminowana, 

obrzeża oklejone PCV, wymiar sxgxw  

3600/395/1900 mm  

Korpus biały, 

front 

limonka+biały  

szt 4 

6 regał  19 

Regał dowolnie zestawiany z pozostałymi 

meblami w dowolne konfiguracje. Wykonanie: 

płyta laminowana, obrzeża oklejone 

PCV.Wymiary (SxGxW): 800 x 390 x 800 mm 

Korpus biały szt 16 

7 regał  kolor 12 

Konfigurowanie w dowolne zestawy. 

Wykonanie: płyta laminowana, 8 szuflad, 

obrzeża oklejone PCV.Wymiary (sxgxw): 1200 x 

395 x 1200 mm. . 

 Korpus biały, 

front szuflad 

limonka 

szt 4 

8 biblioteczka sowa 

Dwustronna biblioteczka z dwoma poziomami do 

ekspozycji książek. Wykonana z płyty 

laminowanej. Kolorowe boki posiadają aplikację 

sowy. Wymiary (sxgxw): 800x800x710 mm,  

Boki w kolorze 

limonki , półk 

w kolorze bieli 
szt 4 

9 Zestaw kuchenny  

Funkcjonalna kuchnia wyposażona w płytę 

grzewczą, piekarnik, zlewozmywak. Wykonana z 

płyty laminowanej. Wymiary (sxgxw): 

1200x410x710mm. 

 Korpus biały, 

fronty 

niebieski+limo

nka 

szt 4 

10 kącik teatr  

Kącik dla dzieci do zabawy w teatr. Wykonany z 

płyty laminowanej z kolorowymi elementami 

oraz kurtyną. Wymiary (sxgxw): 

800x400x1400mm. 

 Korpus biały, 

fronty 

kolorowe 

szt 4 
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11 
przesuwanka wisząca 

jeż 

Przesuwanka w kształcie jeża do zawieszenia na 

ścianie. Przyrząd do rozwijania sprawności 

manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Wykonana z płyty laminowanej 18mm. Wymiary 

(sxgxw): 1060x510mm. 

 Front w 

kolorze 

pastelowym 

szt 4 

12 
przesuwanka wisząca 

wieloryb 

Przesuwanka w kształcie wieloryba do 

zawieszenia na ścianie. Przyrząd do rozwijania 

sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – 

ruchowej. Wykonana z płyty laminowanej 

18mm.Wymiary (sxgxw): 1090x510mm. 

 Front w 

kolorze 

pastelowym 

szt 4 

13 szafka plastuś 2 

Szafka plastyczna otwarta. Do przechowywania 

artykułów plastycznych, na kółkach. Wykonana z 

płyty laminowanej.  

Wymiary (sxgxw): 900x400x825 mm. 

 Całość w 

kolorze buku 
szt 4 

14 zestaw kuchenny  

Lodówka wykonana z płyty laminowanej.  

Wymiary (sxgxw): 400x390x1030mm. 

 Korpus biały, 

frontyniebieski

+limonka 

szt 4 

15 
kosz na śmieci do 

segregacji  

Kosz do segregacji śmieci . Dwie osobne komory 

wewnątrz kosza -segregacja śmieci. Wymiary: 

40,5x30x42cm 

 Kolor chromu, 

pokrywki w 

kolorze białym 

szt 4 

16 biurko 

Biurko wykonane z płyty laminowanej. Szuflada 

i szafka zamykana na zamek. Krawędzie blatu 

zaokrąglone. Wymiary (SxGxW): 1200 x 600 x 

760 mm. 

Całe biurko w 

kolorze buku. 
szt 4 

17 krzesło 

Krzesło  rozmiar 6, siedzisko i oparcie 

tapicerowane , stelaż wykonany z rury o 

przekroju owalnym , 38x20 mm 

Stelaż biały, 

tapicerka szara 
szt 4 

18 regał 

Konfigurowany w dowolne zestawy. Wykonanie: 

płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. 

Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Trzy 

półki od góry otwarte, dwie półki od dołu 

zamykane.  

Całość w 

kolorze buku 
szt 4 

19 regał 

Konfigurowany w dowolne zestawy. Wykonanie: 

płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. 

Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. 5 

półek, druga i trzecia otwarta , pozostałe 

zamknięte. 

Całość w 

kolorze buku 
szt 4 

20 regał 

Konfigurowany w dowolne zestawy. Wykonanie: 

płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. 

Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Regał 

zamykany drzwiami. 

Całość w 

kolorze buku 
szt 4 

21 regał 

Konfigurowany w dowolne zestawy. Wykonanie: 

płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. 

Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. 4 

szuflady od dołu i trzy półki od góry otwarte. 

Całość w 

kolorze buku 
szt 4 
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22 
szafa na leżaki z 

zasłonką  

Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek 

przedszkolnych oraz pościeli, na 15 kompletów, 

w górnej części znajdują się przegródki na 

pościel, w dolnej miejsce na łóżeczka, szafka nie 

powinna posiadać cokołu, z elementami 

mocującymi do [podłogi, wymiary : 142x62x201 

cm, wysokość części na łóżeczka 99 cm. 

Wymiary przegródki na pościel 45x16 cm 

(wysokość regulowana), zasuwana zasłoną. 

 Korpus szafki 

w kolorze  

buku, zasłonka 

w niebieska 

pastelowa 

szt 4 

23 
łóżeczko 

przedszkolne 

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną 

przepuszczającą powietrze. Narożniki z 

tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a 

ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek 

jedno na drugim. Umieszczenie leżaków na 

wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich 

przemieszczanie. Wym. 132,5 x 59 x 12 cm , 

kolor niebieski, maksymalne obciążenie 60 kg 

 Całe łóżeczko 

w kolorze 

niebieskim 

szt 40 

24 wózek do łóżeczka 

Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe 

przemieszczanie maksymalnie 15 łóżeczek 

jednocześnie. Wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm 

 Konstrukcja 

metalowa w 

kolorze chromu 

szt 4 

25 stolik na kubeczki  

Mobilny stolik do przechowywania 26  

kubeczków i ręczników. Blat i półka wykonane z 

płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec 

stolika ze sklejki brzozowej, lakierowanej o gr. 

18 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej 

proszkowo. Kółka są wyposażone w hamulce. 

Wym. 86 x 53 x 65 cm 

 Sklejka w 

kolorze żółtym, 

stelaż w 

kolorze 

srebrnym 

szt 4 

26 
tablice korkowe 

(flanelowe) 

tablica tekstylna , 150x150 cm, kolor niebieski, 

rama wykonana z profilu aluminiowego, 

zawieszana w pionie lub poziomie, w zestawie 

zestaw do montażu. 

 Granatowy 

front tablicy, 

stelaż 

aluminiowy 

szt 8 

27 
tablice dwustronne 

jezdne 

 Tablica obrotowa dwustronna 120 x 90 cm, 

biała+flanelowa. Powierzchnia tablicy: 

ceramiczna, magnetyczna, suchościeralna. 

Przystosowana do pisania markerami. Druga 

strona z możliwością przypinania.  Rama tablicy 

wykonana z profilu aluminiowego, narożniki z 

tworzywa. Możliwość obracania wokół osi 

poziomej o 360 stopni. Łatwa blokada położenie, 

przy dowolnym kącie obrotu. Zintegrowana 

półka na pisaki. 

 Biała + 

granatowa front 

tablicy. Stelaż 

aluminiowy. 

szt 4 

 

 

 

B. Meble do gabinetu dyrektora w Samorządowym Przedszkolu 

 

 

L.p. 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu Kolor Jm Ilość 
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1 

biurko lewe  Biurko lewe na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, 

którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. 

Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja 

w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty 

laminowanej o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. 

Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w 

blacie przelotka. Wym. 160 x 145 x 76 cm 

Płyta 

laminowana 

w kolorze 

jasnoszarym, 

stelaż chrom  
szt 1 

2 

osłona 

perforowana  

Osłony metalowe biurek stanowiące element dekoracyjny, 

wykonane ze stali perforowanej, wym. 135,6 x 35,5 cm  

Kolor 

matowego 

srebra 

 

szt 
1 

3 

krzesło 

biurowe  

Oparcia krzeseł są odchylane. Blokada oparcia w wybranej 

pozycji. Wysokość siedziska można w płynny sposób 

regulować za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Amortyzacja umożliwiająca bezpieczne siadanie na krześle. 

Materiał: skóra dwoina, lakierowana, śr. 68,5 cm, wys. 

siedziska 50-59 cm 

Obicie kolor 

szary 

 

szt 
1 

4 

szafa  Szafy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz 25 mm 

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. 

Wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z 

regulacją poziomu, 4 półki, wym. 80 cm x 42 cm x 200,5 cm 

Płyta 

laminowana 

w kolorze 

jasnoszarym, 

metalowe 

nóżki w 

kolorze 

aluminium 

 

 

 

szt 
1 

5 

szafa  Szafy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz 25 mm 

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. 

Wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z 

regulacją poziomu, 2 półki, wym. 80 cm x 42 cm x 119,2 cm 

 

szt 
1 

6 

kontener z 

piórnikiem 

Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej o gr. 

18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych 

rolkach z hamulcem. Bogate wyposażenie: piórnik, kartoteka, 

centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control 

zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż 

jednej szuflady, wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm 

 

szt 
1 

7 

regał 

żaluzjowy  

Regały wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz 25 mm 

na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. 

Wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium z 

regulacją poziomu, 2 półki, wym. 80 x 45 x 121,2 cm 
 

szt 
1 

8 

krzesło 

konferencyjne 

Krzesła do sal konferencyjnych. Wykonane z tkaniny. Materiał: 

100% włókno syntetyczne. Stelaż wykonany z rury płasko-

owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane, wys. 

47 cm, podłokietniki 

Stelaż chrom 

,tapicerka 

szara 
 

szt 
4 
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9 

stół kawowy 

śr. 80cm  

Stoły na metalowej konstrukcji, którą tworzy rama i nogi 

wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwiająca 

wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty 

stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm 

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm., śr. 80 cm, wys. 76 cm 

Blat stołu w 

kolorze 

jasnoszarym, 

konstrukcja 

metalowa w 

kolorze 

chromu 

 

szt 
1 

10 

szafa 

ubraniowa 

Szafa z przegrodą pośrodku, półką w górnej i dolnej części oraz 

drążkiem na wieszaki. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 

mm z obrzeżem ABS multiplex,  wym. 89,1 x 60 x 203 cm 

 Płyta 

laminowana 

w kolorze 

jasnoszarym, 

metalowe 

nóżki w 

kolorze 

chromu 

 

szt 
1 

 

 

C. Meble do sekretariatu w Samorządowym Przedszkolu 

 

L.p. 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu Kolor Jm 
Iloś

ć 

1 
lada 

recepcyjna 

Wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża oklejone PCV. 

Wymiary (SxGxW): 1250 x 350 x 350 mm. 

Kolor 

jasnoszary+ 

chrom 

 

szt 1 

2 
Wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża oklejone PCV 

.Wymiary (SxGxW): 700 x 350 x 350 mm. szt 1 

3 
Wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża oklejone PCV. 

Wymiary (SxGxW): 1250 x 700 x 760 mm. 
szt 1 

4 
Wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża oklejone PCV. 

Wymiary (SxGxW): 700 x 700 x 760 mm. 
szt 1 

5 

kontenerek Wykonanie: płyta laminowana. Wym. (sxgxw): 400 x 500 x 610 

mm. Wyposażony w zamek centralny. 

Kolor 

jasnoszary+ 

chrom 

szt 1 

6 

szafa 

biurowa  

Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę zamykaną 

zamkiem krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz trzy 

półki przestawne co 90mm.Szafa wykonana z blachy czarnej o 

grubości 0.8mm- 1mm, malowana farbami proszkowymi w 

kolorze RAL 7035 (popiel). Zamykana zamkiem baskwilowym, 

ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym.  Udźwig półki: 50kg. Wymiary (s x g x w): 900 x 

420 x 1920 mm. 

Kolor blach 

jasnoszary. 
szt 1 

7 

szafa 

biurowa  

Szafa witrynowa, dwudzielna. Część górna posiada dwa 

przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, 

zawieszonych na zawiasach kołkowych oraz dwie metalowe 

półki. Część dowolna wyposażona jest w jedną metalową półkę 

zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Szafa wykonana jest z 

blachy czarnej o grubości 0,8 - 1mm, malowana farbami 

proszkowymi w kolorze RAL 7035 (popiel).Drzwi szafy 

zamykane są zamkami baskwilowymi, ryglującymi w trzech 

punktach i wykończonymi uchwytami klamkowymi. Udźwig 

półki: 50kg.Wymiary (s x g x w): 900 x 420 x 1920 mm 

Kolor blach 

jasnoszary 
szt 1 
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8 

fotel  Fotel o klasycznym kształcie, tapicerowany tkaniną. Rdzeń z 

specjalnie wyprofilowanej sklejka o grubości 25mm. 

Wyposażony w standardzie w mechanizm Tilt. Płynna regulacja 

wysokości siedziska za pomocą dźwigni sterującej kolumną 

gazowej. Możliwość swobodnego kołysania się. Regulacja siły 

oporu kołysania kubełka za pomocą śruby pod siedziskiem.  

Kolor 

tkaniny 

szary/ 

szt 1 

9 

regał  Konfiguracja w dowolne zestawy. Górna półka otwarta. 

Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary 

(sxgxw): 800 x 395 x 1200 mm. 

Kolor 

jasnoszary+ 

chrom 

szt 2 
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D. Meble do pokoju nauczycielskiego w Samorządowym Przedszkolu 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu 

Kolor 
Jm Ilość 

1 

stół konferencyjny 

lewy 

Stoły konferencyjne lewe z blatem wykonanym z 

płyty laminowanej, z metalowym stelażem i 

okrągłymi nogami, wym. 139 x 75 x 74 cm 

blat w 

kolorze 

buku, stelaż 

chrom 

szt 2 

2 

stół konferencyjny 

prawy 

Stoły konferencyjne prawy z blatem wykonanym z 

płyty laminowanej, z metalowym stelażem i 

okrągłymi nogami, wym. 139 x 75 x 74 cm 

 blat w 

kolorze 

buku, stelaż 

chrom 

szt 2 

3 

krzesła 

konferencyjne  

Obszerne, komfortowe siedzisko i oparcie. Materiał 

100% poliester., szer. 45 cm , wys. 83,5 cm 

Siedzisko w 

kolorze 

szarym, 

stelaż chrom 

szt 16 

4 

szafa wysoka z 8 

schowkami 

Szafa z 8 schowkami na rzeczy osobiste oraz z 

dużym schowkiem z przegrodami na dzienniki 

(min.18 szt.) na jednym poziomie. Wszystkie 

schowki łącznie z przegrodami na dzienniki są 

zamykane na zamek. Szafa wykonana z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm.,  wym. 76 x 40 x 185 cm 

 Korpus i 

fronty w 

kolorze 

buku, 

dodatki w 

kolorze 

chrom 

szt 2 

5 

szafa 

czterodrzwiowa 

Szafa 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o 

gr. 18 mm., wym. 76 x 40 x 185 cm 

Sklejka w 

kolorze 

buku,dodatki 

chrom 

szt 2 

6 

szafki -ksero Szafka na ksero z 1 półką i drzwiczkami 

zamykanymi na zamek, wykonana z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm. Wym. 65 x 65 x 80 cm  

Korpus i 

front kolorze 

buku, 

dodatki 

chrom 

szt 2 

7 

regał wysoki Regał z 4 półkami wykonany z płyty laminowanej o 

gr. 18 mm.,wym.. 76 x 38 x 185 cm 

 Korpus i 

front kolorze 

buku, 

dodatki 

chrom 

szt 1 

 

 

E. Meble do kuchni w Samorządowym Przedszkolu 

 

Lp. 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu J.m 
Iloś

ć 

1 

stół z 

dwoma 

zlewami z 

półką-

skręcany 

Stół z dwoma zlewami z półką – skręcany o wymiarach 

1000×600x(H)850. 

Cechy produktu: 

– Komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 

– Tłoczony blat z obniżeniem około 10 mm z przodu i boków 

– 2 zlewy 400×400x(H)250 mm 

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego 

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym 

szt 2 
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2 

stół 

roboczy 

przyścienn

yz półką- 

skręcany 

1000 

Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką o wymiarach 

1000×600(H)850  

Cechy produktu: 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430  

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego  

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym  

– wyposażony w rant 40 mm – pozwalający zachować higienę  

szt 1 

3 

stół 

roboczy 

przyścienn

yz półką- 

skręcany14

00 

Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką o wymiarach 

1400×600x(H)850.  

Cechy produktu: 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430  

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego  

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym  

– wyposażony w rant 40 mm – pozwalający zachować higienę  

szt 1 

4 

stół 

roboczy 

przyścienn

y z półką- 

skręcany 

1600 

Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką o wymiarach 

1600×600x(H)850.  

Cechy produktu: 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430  

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego  

– Blat i półka wzmocnione profilem stalowym  

– wyposażony w rant 40 mm – pozwalający zachować higienę  

szt 1 

5 

szafka 

wisząca z 

drzwiami 

przesuwany

mi 

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430  

– konstrukcja spawana  

– półka wyjmowana, nieprzestawna  

– drzwi suwane na zespołach jezdnych  

– uchwyt drzwi pionowy  

– zawieszana na zaczepach.  

Wymiary  

długość:  1200 mm 

szerokość: 400 mm  

wysokość: 600 mm  
 

szt 1 

6 

szafka 

przelotowa 

z drzwiami 

suwanymi 

szafa z drzwiami suwanymi 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

– Konstrukcja skręcana 

– 2 półki wyjmowane, nieprzestawne, 

– 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa) 

– 8 drzwi suwanych na zespołach jezdnych 

– nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego 

– Pionowy uchwyt drzwi 

Wymiary:  

długość:  1000 mm 

szerokość: 600 mm  

wysokość: 1800 mm 
 

szt 2 
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7 

stół 

ścienny, z 

szafką z 

drzwiami 

suwanymi 

spawany 

800mm 

Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 

– Konstrukcja spawana 

– Blat wzmocniony profilem stalowym 

– Z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę 

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 

kwadratowego 

– Półka wyjmowana, nieprzestawna 

– Drzwi suwane na zespołach jezdnych 

– Pionowy uchwyt drzwi 

Wymiary : 

długość:  800 mm 

szerokość: 600 mm 

wysokość: 850 mm 
 

szt 1 

8 

stół 

roboczy 

centralny 

1400mm 

Stół centralny z półką o wymiarach 1400×600x(H)850  

Cechy produktu: 

– Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430  

– Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego 

– Blat usztywniony płytą wiórową laminowaną(wodoodporną) 

szt 1 

 

 

F. Meble do szatni w Samorządowym Przedszkolu 

 

Lp 

Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Opis przedmiotu 

 

 

 

Kolor 

J.m 
Iloś

ć 

1 szafki do szatni 

Szafka dla 6 dzieci, z górna półką i  wyposażona w 6 

podwójnych haczyków, wykonana z płyty laminowanej, 

obrzeża oklejone PCV , zaokrąglony profil T, wym. 

1330x435x1460 mm 

Płyta w 

kolorze 

żółtym 

pastelowym 

szt 16 

 

 

 

G. Meble do sali gimnastycznej w Samorządowym Przedszkolu 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Kolor Jm Ilość 

1 

szafa  wielofunkcyjna Szafa z półkami (dwie z nich są wysuwane) i 

przegrodą. Służyć ma do przechowywania 

różnego rodzaju pomocy edukacyjnych, 

instrumentów i innych akcesoriów. Wykonana z 

płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 

mm. W górnej części znajdują się półki, w 

dolnej można przechowywać większe pomoce. 

Szafę można uzupełnić plastikowymi 

pojemnikami, wys. półek 18 cm, szer. przegród 

32 i 50,5 cm, wym. 89,1 x 48 x 212,8 cm  

Całość w 

kolorze 

brzozy 

szt 1 
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2 

ławki gimnastyczne 

2m 

Ławki wykonane z lakierowanego drewna 

iglastego. Drewniane nogi posiadają 

niebrudzące stopki z gumy. Wsporniki stalowe 

łączące elementy ławki usztywniają jej 

konstrukcję zapewniając stabilność oraz 

bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie 

krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. 

Ławka posiada stały zaczep umożliwiający 

zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni 

gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o 

szerokości 10 cm może służyć jako 

równoważnia, wys. 31 cm,  dł. 2 m 

W kolorze 

naturalnego 

drewna 

szt 5 

3 

mała drabinka 

przedszkolna  

Drabinka do ćwiczeń fizycznych i 

sprawnościowych: 

lakierowane drewno,  mocowana do ściany,  

zaczepy (okucia) w zestawie, wym. 60 x 200 

cm, min. 13 szczebli 

W kolorze 

naturalnego 

drewna 

szt 3 

4 

materac 

antypoślizgowy 2m 

Materace stanowią podkład do ćwiczeń. 

Obszyte trwałą tkaniną PCV, podłoże 

antypoślizgowe. Wysokość swobodnego 

upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 

1177:2009),  wym. 200 x 85 x 8 cm 

niebieskie szt 2 

5 

szafka do nagłośnienia Regał wykonany z płyty laminowanie , obrzeża 

oklejona PCV , wymiary 800/395/1200, 

zamykana na klucz, drzwi pełne z płyty 

W kolorze 

naturalnego 

drewna 

szt 1 

6 

materac 

antypoślizgowy 183 

cm 

Materace stanowią podkład do ćwiczeń. 

Obszyte trwałą tkaniną PCV, podłoże 

antypoślizgowe. Wysokość swobodnego 

upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 

1177:2009), wym. 183 x 90 x 8 cm 

niebieski szt 3 

 

 
 

 

 

 
H. Wyposażenie kuchni 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Jm Ilość 

1 

pojemnik 

termoizolacyjny 

cateringowy 

Pojemnik termoizolacyjny cateringowy– 
Ultralekki, zamykany z przodu oddzielną pokrywą 
– Wysoka odporność na temperaturę – 8 
prowadnic na pojemniki lub tace GN 1/1 – 
Odległość między prowadnicami 61 cm – 
Możliwość sztaplowania dzięki przetłoczeniom w 
obudowie – Zaokrąglone rogi dla bezpiecznego 
przenoszenia – Mycie w zmywarkach do + 80 C – 
Ułatwia wprowadzenie HACCP w zakładach 
gastronomicznych szt 3 
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2 

pojemnik 

termoizolacyjny  Pojemnik termoizolacyjny wykonany z pianki 
polipropylenowej EEP o pojemności ok. 39 l. 
Rekomendowany jest dla firm cateringowych, 
bardzo wygodny w użytkowaniu. Z możliwością 
bezpiecznego piętrowania pojemników szt 2 

3 

termos do 

transportu 

żywności 20l 

Termos wykonany ze stali nierdzewnej 
przeznaczony do transportu żywności. Jego 
nowoczesna konstrukcja pozwala na utrzymanie 
potrawy od 6 do nawet 8 h. Termos 
zaprojektowany jest w sposób który maksymalnie 
ułatwia jego użytkowanie. Istnieje możliwość 
piętrowania termosów. Produkt polecany jest 
przede wszystkim dla firm cateringowych oraz 
domów weselnych dobrze sprawdza się również 
w restauracjach oraz szkołach i przedszkolach. szt 5 

4 

termos do 

transportu 

żywności 25l 

Termos wykonany ze stali nierdzewnej 
przeznaczony do transportu żywności. Jego 
nowoczesna konstrukcja pozwala na utrzymanie 
potrawy od 6 do nawet 8 h. Termos 
zaprojektowany jest w sposób który maksymalnie 
ułatwia jego użytkowanie. Istnieje możliwość 
piętrowania termosów. Produkt polecany jest 
przede wszystkim dla firm cateringowych oraz 
domów weselnych dobrze sprawdza się również 
w restauracjach oraz szkołach i przedszkolach.  szt 1 

5 

pojemnik GN 1/1 z 

polipropylenu 150 

Pojemnik GN 1/1 HACCP wykonany z 
polipropylenu bez pokrywki.  szt 4 

6 

pojemnik GN 1/1 z 

polipropylenu 100 

Pojemnik GN 1/1 HACCP wykonany z 
polipropylenu bez pokrywki.  szt 2 
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7 

pokrywa do 

pojemników GN 

150 i 100 

Pokrywka do pojemników GN 1/1 wykonana z 
białego polipropylenu. Produkt nie wchłania 
zapachów i smaków.  szt 6 

 

 

 

 

  I. Naczynia i s.   

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Jm 

Ilość (dla 

130 ) 

1 dzbanek do napojów 1,8L poliwęglan szt 10 

2 łyżka deserowa 

stal nierdzewna, dostosowana 
do mycia w zmywarce szt 132 

3 widelec deserowy 

stal nierdzewna, dostosowana 
do mycia w zmywarce szt 132 

4 nóż deserowy 

stal nierdzewna, dostosowana 
do mycia w zmywarce szt 132 

5 łyżeczka do herbaty 

stal nierdzewna, dostosowana 
do mycia w zmywarce szt 132 

6 szklanka niska do wody 

Szklanka niska przystosowane 
do mycia w zmywarce szt 132 

7 talerz płytki 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 132 

8 talerzyk 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 132 

9 talerz głęboki 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 132 

10 salaterka na płatki 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 132 
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11 kubek 0,25ml 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 144 

12 półmisek 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 30 

13 wazy 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 30 

14 miski do ziemniaków 

wytrzymała powłoka szklana, 
przystosowany do mycia w 
zmywarce i do uzytkowania w 
kuchence mikrofalowej szt 30 

15 chochla do zupy -waza 

stal nierdzewna, przystosowana 
do mycia w zmywarce szt 20 

 

 

Wyposażenie kuchni 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Jm Ilość 

1 zmywarka 

zmywarka kapturowa do 

naczyń z dozownikiem 

detergentu i pompą spustową 

szt 1 

 


