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Specyfikacja przedmiotu zamówienia- Meble
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Część 1 Zamówienia

Stolik do sali

Stół kwadratowy z obrzeżem w kolorach np. czerwonym, zielonym, żółtym.
Blaty stołów wykonane powinny być z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym
obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Wysokość stołu ok. 59 cm

sztuka

5

2

Krzesło do sali

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż powinien być wykonany z rury okrągłej o śr. ok
18 mm w kolorach np. czerwony, żółty, zielony. Wyprofilowane siedzisko
powinno eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a delikatnie
zaokrąglone oparcie zapewnić wygodę. Tylne nóżki wyposażone w stopki z
tworzywa powinny być delikatnie odchylone do tyłu, co zwiększy stabilność i
zapobiegnie bujaniu się przez dzieci. Wysokość siedziska ok.35 cm , wysokość
do oparcia ok. 18 cm

sztuka

20

3

Mata

Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Powinny być
obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w
czystości.
• wym. po rozłożeniu 180 x 60 x 5 cm

sztuka

6
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Krzesło do karmienia

Krzesło do karmienia z uprzężą 5-punktową, zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem. Taca z uchwytem na kubek
wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z
PCV - łatwa do utrzymania w czystości. Składanie krzesełka oparte na prostym
i intuicyjnym mechanizmie. • wym. 53 x 76,5 x 99 cm • wym. złożonego
krzesełka 53 x 13 x 120 cm • waga ok. 5 kg
• od 0 do 3 lat

sztuka

5
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Ścianka manipulacyjna wykonana powinna być z lakierowanej sklejki, z
aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami
drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy
Ścianka manipulacyjno
się kolorów i kształtów.
– sensoryczna
Na drzewku umieszczone powinny być: np. przesuwanka, drążek z paskami
materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, frezowany jeżyk z
drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja owoców. • wym.
130,5 x 118 cm

sztuka

2

sztuka

6

sztuka

2

sztuka

2
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Szafka

Dywan

Pufa

Zestawione ze sobą szafki, mogą być w kształcie lokomotywy lub statku lub
zamku itp. Szafki powinny składać się z 6 półek z drzwiczkami. Meble
powinny być wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF, laminowanej lub
lakierowanej.
Dywany z wzorem pozwalającym na różnego rodzaju zabawy ruchowe i
sytuacyjne. Kolorowe. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Dywany powinny posiadać Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.
Pokryte powinny być środkiem uniepalniającym.
• wym. 2 x 3 m

Bezpieczna i stabilna konstrukcja zapewnia wspaniałą zabawę dla
najmłodszych. Pokrycie wykonane powinno być z trwałej tkaniny PCV, łatwej
do utrzymania w czystości.
• wym. 70 x 30 x 54 cm,
Pufy np.kolorowe zwierzaki wykonane z wytrzymałej pianki pokrytej trwałą
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. (pomogą stworzyć kącik zabaw
i wprowadzą radosną atmosferę w grupie. Dzieci będą mogły wspinać się po
nich, dotykać sensorycznych elementów, a po zdjęciu części grzbietowej można
wykorzystać je jako siedziska.
• wym. 125 x 28 x 26 cm
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Szafka na ubrania

Mebelki wykonane z płyty wiórowej w dowolnej tonacji kolorystycznej.
Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z
haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty powinna być ażurowa, co
ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafki uzupełnione kolorowymi
drzwiczkami z płyty MDF – dzięki, którym wszystkie wieszane ubrania są
schowane i nie tworzą bałaganu. Po otwarciu drzwiczek wnęka ma gł. 25 cm i
szer. 19,5 cm, wysokość ławeczki 32,5 cm. Mebel składa się z 6 modułów
szafek przeznaczonych dla 6-ciorga dzieci

10

Materac do
leżakowania i zajęć

Materac do leżakowania, pokrowiec powinien być z 2 rodzajów tkanin: jedna
strona z bawełny druga z tkaniny PCV • wym. 120 x 60 x 7 cm

sztuka

10
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Stoliki przedszkolne

Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem PCV
o gr. 2 mm. Do blatów powinna być możliwość dobrania nóg w 4
wysokościach lub nogi okrągłe z regulowaną wysokością .

sztuka

10
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Krzesełka z regulacją

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lub materiału PCV,
Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm.
Wyprofilowane siedzisko powinno eliminować ucisk pod kolanami w trakcie
siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnić wygodę. Siedzisko z
regulowaną wysokością.

sztuka

30

13

Bujak elektronicznie
sterowany

Bujak elektroniczny z 5 stopniową regulacją szybkości huśtania ze
wskaźnikiem, posiadający karuzelę z dźwiękiem

sztuka

5
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Kojec

Kojce powinny być wykonane z najwyższej jakości tworzywa co zapewnia ich
wysoką trwałość.
Dno łóżeczka oparte powinno na stabilnej krzyżakowej konstrukcji,
dwupoziomowe, boki wykonane powinny być z przezroczystej siatki, powinny
posiadać usztywniany materac zapewniający komfort dziecku, łatwy
mechanizm składania i rozkładania, solidne podparcie spodu, mocny stelaż,
materacyk ok. 120x60. Wykonany z materiałów najwyższej jakości
Waga kojca : około 13 kg
Wymiary wewnętrzne rozłożonego kojca: ok 120x60x80cm
Wymiary złożonego kojca: 20x20x80cm

sztuka

5
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Parawan

Parawany wyciszające ze sztywną ramą obciągniętą materiałem, powinny być
ustawiane na aluminiowych podstawkach. Powinna być możliwość łączenia
kilku parawanów pod różnym kątem.
Kolor materiału np. zielony, pomarańczowy

sztuka

2

sztuka

6

Część 2 Zamówienia

1

Biurko dla
wychowawcy

Biurko powinno być wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18
mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę
z zamkiem. • wym. 109,5 x 70 x 73,5 cm

sztuka

2

2

Krzesło biurowe
obrotowe

Krzesło biurowe z wysokim oparciem,
Oparcie tapicerowane powinno być siatką,
Siedzisko zaś tapicerowane tkaniną membranową i powlekane siatką
Wysokość fotela ok.130 cm

sztuka

2

3

Krzesło do
pomieszczenia
gospodarczego

Materiał - Metal chromowany, siedzisko z materiał PCV lub płyt
laminowanych

sztuka

4
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Stół do pomieszczenia
gospodarczego

Materiał - Metal chromowany, blat z materiału PCV lub płyty laminowanej,
łatwy w utrzymaniu czystości

sztuka

1

5

Kanapa

Wygodna i stabilna kanapka powinna być wykonana z pianki, pokryta
wytrzymałą tkaniną PCV, łatwa do utrzymania w czystości. Tkanina nie
powinna zawierać ftalanów.
wym. ok 48 x 80 x 49 cm
wym. po rozłożeniu ok. 144 x 80 x 32,5 cm
gr. materaca ok. 8 cm

sztuka

1
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Szafa

Wykonana z płyty wiórowej, dwudrzwiowa, posiadajaca dolną i górną półkę
oraz wieszak na ubrania. Wymiary - wysokość 180cm, długość 120cm,
głębokość 50cm.

sztuka

1

7

Szafka kuchenna

Szafka kuchenna z blatem niska stojąca wykonana starannie z
wykorzystaniem wysokiej klasy płyty laminowanej z obrzeżami ABS,
dwudrzwiowa, wymiary wys. 80cm, długość 100-120cm, głębokość 60cm.

sztuka

1
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Szafka kuchenna

Szafka kuchenna wysoka stojąca wykonana starannie z wykorzystaniem
wysokiej klasy płyty laminowanej z obrzeżami ABS, jednodrzwiowa, wymiary
wys. 140-160cm, długość 40-50cm, głębokość 40-45cm.

sztuka

1
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