
ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA USŁUGI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP. ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) ILOŚĆ
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STOLIK PRZEDSZKOLNY:

 wymiary: blat okrągły o wymiarach 120 cm. średnicy (parametry minimalne),
 podstawa : metalowe nogi malowane proszkowo z możliwością regulacji 

wysokości, kolor do ustalenia z zamawiającym,
 blat wykonany z płyty laminowanej  (grubość minimum 18 mm),                           

z okleiną PCV, kolorystyka jasna,
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KRZESŁO PRZEDSZKOLNE:

 krzesła o konstrukcji metalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z sklejki,
 krzesełka z możliwością regulacji wysokości, 
 kolorystyka  siedziska i oparcia w kolorze jasnym, konstrukcja metalowa w 4 

różnych kolorach w zależności od ustaleń z zamawiającym,
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SZAFKA ZE SCHOWKAMI – ZESTAW: 

 wymiary 120 cm wysokość/ 80 cm szerokość/ 380 cm głębokość,
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 szafka podzielona na 9 półek zamykanych na drzwiczki,
 uchwyty do drzwiczek wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna,
 kolorystyka korpusu jasna w zależności od wzorników producenta, okleina PCV 

oraz fronty drzwiczek w różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski),

Zestaw może składać się z 2 szafek wedle opisu jw. lub jednej dużej szafki o 
wymiarach 120 cm wysokość/160 cm szerokość/380 cm głębokość. Tak aby zestaw 
zawierał 18 indywidualnych półek dla dzieci.
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SZAFKA ZAMYKANA - ZESTAW :

I.
 wymiary 200 cm wysokość/ 90 cm szerokość/ 60 cm głębokość (parametry 

minimalne),
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 kolorystyka jasna  w zależności od wzorników producenta,
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 szafa postawiona na nóżkach z możliwością regulacji,
 drzwi otwierane 2 szt. o równych rozmiarach z uchwytami metalowymi,
 szafa zamykana na zamki meblowe,
 uchwyty do drzwiczek wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu,
 w środku półki minimum 4 szt.

II.
 wymiary 200 cm wysokość/ 90 cm szerokość/ 60 cm głębokość (parametry 

minimalne),
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 kolorystyka jasna  w zależności od wzorników producenta,
 szafa postawiona na nóżkach z możliwością regulacji,
 szafka podzielona na dwie równe części, część górna otwierana na dwoje 

drzwiczek przeszklonych, w środku trzy półki, dolna część podzielona na 3 
szuflady,

 drzwiczki zamykane na zamki meblowe,
 uchwyty do drzwiczek i szuflad wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu,
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REGAŁ OTWARTY NA ZABAWKI - ZESTAW:

I.
 wymiary 110 cm wysokość/ 80 cm szerokość/ 38 cm głębokość (parametry 

minimalne),
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 kolorystyka korpusu jasna w zależności od wzorników producenta, okleina PCV  

w różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski),
 szafka podzielona na trzy równe półki, trwale zespolone z korpusem,

II.
 wymiary 110 cm wysokość/ 80 cm szerokość/ 38 cm głębokość (parametry 

minimalne),
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 szafka zamykana na dwoje równych drzwiczek,
 w środku trzy półki,
 uchwyty do drzwiczek wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna,
 kolorystyka korpusu jasna w zależności od wzorników producenta, okleina PCV  

oraz fronty drzwiczek w różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski),

III.
 wymiary 110 cm wysokość/ 80 cm szerokość/ 38 cm głębokość (parametry 

minimalne),
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 szafka podzielona na trzy równe szuflady,
 uchwyty do szuflad wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna,
 kolorystyka korpusu jasna w zależności od wzorników producenta, okleina PCV  

oraz fronty szuflad w różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski),
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6 BIURKO DLA NAUCZYCIELA

 wymiary: 120cm szerokość/60cm długość/80cm wysokość biurka,
 wykonane laminat wykończony okleiną PCV (grubość minimum 18 mm)
 kolorystyka jasna  w zależności od wzorników producenta,
 pod blatem na środku szuflada z zamknięciem na zamek meblowy,
 w blacie kanał na okablowanie,
 z lewej strony szafka z szufladami (3 szt.)
 z prawej strony szafka z drzwiczkami zamykana na zamek meblowy z dwiema 

półkami,
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7 KRZESŁO WYSOKIE  

 fotel na pięcioramiennej obrotowej podstawie,
 samohamowne kółka do powierzchni twardych,
 tapicerowane oparcie oraz siedzisko (tkanina sztuczna)
 wyprofilowane wsparcie części lędźwiowej kręgosłupa,
 regulowana wysokość siedziska, oraz  kąta odchylenia oparcia,
 stałe podłokietniki w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego,
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8 WYKŁADZINA:

 wymiary 3m/4m materiał elastyczny bezpieczny dla użytkowania przez dzieci,
 wykładzina powinna posiadać odpowiedni atest względem użytkowania w 

placówce przedszkolnej,
 atrakcyjny wygląd, możliwie jak najbogatsza kolorystyka i wzornictwo 

przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 od spodu dywan powinien posiadać materiał uniemożliwiającym poślizg 

(podgumowanie),
 dywan bez konieczności dodatkowego klejenia do podłoża,
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9 TABLICA SZKOLNA:

 dywan bez konieczności dodatkowego klejenia do podłoża,
 tablica sucho ścieralna, magnetyczna,
 wymiary 100 cm wysokości/170 cm szerokość (parametry minimalne),
 półka na markery,
 w zestawie elementy potrzebne do zamontowania na ścianie,
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LEŻAK DLA PRZEDSZKOLAKA

 konstrukcja metalowa z elementami plastikowymi, wypełnienie siatka z tworzywa 
sztucznego,

 wymiary długość 148 cm./szerokość 58 cm./wysokość 110 cm. (parametry 
minimalne),

 możliwość składania piętrowego,
 w zestawie pikowana kołderka, poduszka polarowa  oraz prześcieradło z 
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mocowaniem na gumkach,
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PUFA

 kształt okrągły o wymiarach wypełniania 150 litrów (parametry minimalne)
 wypełnienie z granulatu styropianowego, pokrycie z tworzywa sztucznego             

o właściwościach nieprzemakalnych,
 różne kolory i wzornictwo dostosowane dla dzieci,
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PODUSZKI

 wymiary wysokość 40 cm./ 50 cm. szerokość.
 wypełnienie z włókna silikonowego,
 poszewka z bawełny (minimum 80%) w różnych kolorach i wzornictwie  

dostosowanym dla dzieci,
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Wszystkie podane wymiary są wymiarami minimalnymi proponowanymi przez zamawiającego. Jednak 
rzeczywiste wymiary mebli proponowanych przez dostawce mogą się różnić na +.
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