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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Placówka w Bielinie
Meble i wyposażenie – zakup i montaż
L.P.
Nazwa
Opis
1.
Stół prostokątny
Stół prostokątny o wymiarach 115-120cmx65-70 cm z możliwością regulacji wysokości. Metalowe regulowane nogi stołu w kolorze czerwonym. Blat stołu
wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18-22 mm. Blat stołu z zaokrąglonymi narożnikami i wykończony obrzeżem z PCV o gr ok 2 mm. w
kolorze czerwonym.
2.
krzesło
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm. Wyprofilowane siedzisko.
Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony. Wysokość
siedziska 31 cm, szerokość 29 cm.
3.
krzesło
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm. Wyprofilowane siedzisko.
Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony. Wysokość
siedziska 35 cm, szerokość 33 cm.
4.
Zestaw mebli
Zestaw mebli wykonanych z płyty laminowanej o grubości minimalnej 18 mm w kolorze klonu z zaokrąglonymi narożnikami. Obrzeża o grubości ok. 2 mm. Uchwyty
schowane w płycie – tj. nie wystające poza jej powierzchnię. Szuflady z systemem zapobiegającym ich wypadaniu. Zestaw mebli zawierać ma:
1. szafę zamykaną drzwiami o wymiarach ok. 100-105x45-50x165-170 cm. Szafa podzielona na 2 części, 1 część ubraniowa, 2 część podzielona minimum 3
półkami. Drzwi w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym.
2. szafę wyposażoną w cztery schowki z czterema drzwiami w różnych kolorach. W każdym schowku minimum 1 półka. Wymiary: 100-105x45-60x165-170 cm.
3. regał o wymiarach 100-105X45-50x125-130 cm, podzielony na 3 przegrody. 2 do uzupełniania pojemnikami plastikowymi o różnej głębokości, trzecia z
minimum 3 półkami otwartymi. Regał ma być wyposażony w minimum 14 plastikowych pojemników w różnej kolorystyce.
4. komoda z 8 szufladami o wymiarach 100-105X45-50x125-130 cm. Szuflady kolorowe – niebieskie, zielone, czerwone, żółte.
5. regał o wymiarach 100-105X45-50x125-130 cm z dwoma schowkami i przegrodami. w dolnej części drzwi kolorowe, w górnej pionowe przegrody.
6. regał z 3 półkami o wymiarach 100-104X45-50x125-130 cm.
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Elementy z poz. 1 i 2 mają być o takich samych wymiarach.
Elementy z pozycji od 3 do 6 mają być o takich samych wymiarach.
5.
regał
Regał otwarty o wymiarach 100-104X45-50x125-130cm. Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18-20 mm. W kolorze klonu. Z zaokrąglonymi narożnikami i
obrzeżami o grubości ok 2mm. Regał ma zawierać trzy półki.
6.
szafa
Szafa zamykana o wymiarach 65-70x45-50x125-130 cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18-20 mm. W kolorze klonu. Z zaokrąglonymi narożnikami i
obrzeżami o grubości ok 2mm. Ma być wyposażona w drzwi do mocowania plakatów i 3 półki.
7.
Plakat edukacyjny
Plakat edukacyjny na drzwi pasujący do szafy z poz. 7. O różnej tematyce.
8.
Biurko z szafką i
Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości 18-20 w kolorze klonu. Blat zakończony obrzeżem o grubości ok. o wymiarach 120-125x60-65 cm. Biurko
szufladą
wyposażone w szafkę i szufladę zamykaną na kluczyk.
9.
Krzesło konferencyjne
Krzesło o wysokości 45-48 cm. Stelaż krzesła wykonany z rury w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem 100% włókno syntetyczne. Kolor
beżowo-czarny.
10.
Biblioteczka z ławeczką
Biblioteczka z co najmniej 3 przegrodami wyposażona w siedzisko. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzozy o wymiarach 95-100x90x95x65-70
cm. Siedzisko o wymiarach ok 30-35 cm.
11.
Dywan
Dywan o wymiarach min. 3x4 m. kolorowy z motywami kolorowych kwiatów. Skład runa 100%.
12.
Dywan
Dywan o wymiarach min. 2x2 m, z dominującymi kolorami – zielony i niebieski. Z motywami dzieci reprezentujących różne strony świata.
13.
Biała tablica
Biała tablica magnetyczna do układania obrazków i pisania. Tablica po której można pisać tylko markerem suchościeralnym. Wyposażona w aluminiową ramę i
magnetyczna
półeczkę do przetrzymywania akcesoriów do pisania. Mocowana do ściany za pomocą uchwytów. O wymiarach 60-65x90-100 cm.
14.
Kalendarz edukacyjny
Kalendarz edukacyjny opisujący wszystkie pory roku o wymiarach minimalnych 50x60 cm zawierający minimalnie – 9 obrazków z codziennymi czynnościami do
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umieszczania w okienkach domku i minimalnie 6 obrazków z warunkami atmosferycznymi. wyposażony w co najmniej 2 strzałki do oznaczania temperatury,
miesiąca i pory roku, Element do zaznaczania dni tygodnia i element do zaznaczania dnia w danym miesiącu.
15.
Tablica do pisania kredą
Tablica do pisania kredą wyposażona w ramę ze sklejki w jasnym kolorze. O wymiarach 75-80x55-60 cm
16.
Suszarka do prac
Mebel do suszenia prac plastycznych. Stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka musi zmieścić minimum 25 prac formatu A3 lub 50 prac formatu
A4. Wymiary minimalne: 42,5 x 41 x 98 cm.
17.
przesuwanka
Zabawka zawierająca elementy do przesuwania, w kształcie drzewa wykonana z lakierowanej sklejki. Do zawieszenia na ścianie. Wymiary 60-63x80-85 cm.
18.
naklejki
Naklejki do zastosowania na ścianę, lustro, szybę, które będą mogły zostać przesunięte na inne miejsce bez utraty właściwości. Zawierające różne elementy.
Wymiary minimalne 70x50 cm.
19.
Skrzynia
Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia o wymiarach nie mniejszych niż 42 x 63 x 48 cm z uchwytami po bokach o
pojemności w granicach 60 l. na boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej buźki a na pokrywie wesołe oczka. Przeznaczona np. do
przechowywania artykułów i akcesoriów plastycznych, kubków na farby, farb, pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz cięższych przedmiotów. Wypukła
pokrywa umożliwiająca wykorzystanie większej ilości przestrzeni w pojemniku oraz mogąca być siedziskiem
20.
Skrzynia
Skrzynia z bardzo masywnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia o wymiarach nie mniejszych niż 61 x 86 x 52 cm z uchwytami po bokach o pojemności
w granicach 130 l., na boku skrzyni umieszczona naklejka z symbolem uśmiechniętej buźki a na pokrywie wesołe oczka. Przeznaczona do przechowywania np.
artykułów i akcesoriów plastycznych, kubków na farby, farb, pędzelków, arkuszy papieru zabawek itp. oraz cięższych przedmiotów. Wypukła pokrywa
umożliwiająca wykorzystanie większej ilości przestrzeni w pojemniku oraz mogąca być siedziskiem
21.
Pojemnik kibica
Lekki pojemnik w formie piłki nożnej, o średnicy nie mniejszej niż 67 cm do przechowywania zabawek. Z szerokim otworem pozwalającym na gromadzenie dużej
ilość zabawek o różnorodnym kształcie i gabarytach. Pojemnik umożliwiający także dziecku swobodne wybieranie zabawek. Boczne otwory umożliwiające łatwe i
szybkie zdjęcie pokrywy. Wykonany z tworzywa sztucznego.
22.
Pojemnik płytki żółty
Pojemnik z tworzywa sztucznego. Wymiary około 31x 43 x 7,5 cm
23.
Zestaw dekoracyjny
Zestaw zawierający dwie chmurki i słońce z oczami, uśmiechniętą buzią i nosem. Wykonane z tektury. Chmurki o wymiarach minimalnych 45-65 cm. Słoneczko- 5049 cm.
Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń
24.
szatnia
Szatnia wykonana w całości z płyty wiórowej w tonacji klonu. Podzielona na 5 modułów. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejkę oraz przegródkę z haczykami
na ubrania i worki oraz siedzisko. Z możliwością montażu drzwiczek. Wyposażona w ażurową półeczkę na buty wykonaną z prętów lub drewnianych listw.
Wymiary: 108-110x50-55x125-130 cm.
25.
szatnia
Szatnia wykonana w całości z płyty wiórowej w tonacji klonu. Podzielona na 3 moduły. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejkę oraz przegródkę z haczykami
na ubrania i worki. Wyposażona w ażurową półeczkę na buty wykonaną z prętów lub drewnianych listw. Wymiary: 64-70x50-55x125-130 cm.
26.
Szafa ubraniowa
Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18-20 mm. Dwuskrzudłowa. Wyposażona w półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. O
wymiarach 75-80x50-55x180-185. W kolorze klon.
27.
Metalowa szafa
O wymiarach 60-65x45-50x175-180, z drzwiami skrzydłowymi, wykonana z blachy. Podzielona ne 2 części. Jedna wyposażona w 4 półki, 2 drążek na ubrania.
gospodarcza
28.
Regał metalowy
Regał metalowy z min. 4 półkami o perforowanych słupkach nośnych które umożliwiać mają dowolną regulację odstępów między półkami. Maksymalne obciążenie
półek do 40 kg. Wymiary – 85-90x40-45x170-175.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
29.
Umywalka biała
Biała umywalka z otworem i przelewem. Do zamocowania za pomocą śrub. W komplecie syfon i bateria umywalkowa. Wymiary 49-50x40-42 cm
30.
Miska ustępowa ze
Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. Wysokość 30-35 cm.
spłuczką
31.
lustro
Lustro wykonane z plastiku. Miękkiego i odpornego na działania zewnętrzne. Waga około 0.7 kg, wymiary około 55x47 cm.
32.
Dozownik mydła w
Dozownik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany za pomocą przyciska. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną
płynie O,5 l
pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty z kołkami niezbędne do poprawnego zamontowania dozownika. Sprężyna wykonana ze stali
hartowanej. Wymiary około 8x8x14 cm
33.
Dozownik na ręczniki
Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer , zamek i klucz. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty i kołki niezbędne do zamocowania do ściany.
papierowe w listkach
Papier dozuje się w sposób, że wyciągnięcie jednego listka powoduje wysunięcie się kolejnego. Wymiary listka- około25x23 cm, pojemność około 500 szt., wymiary
około 29x15x26 cm
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
34.
Apteczka z
Apteczka metalowa zamykana na klucz o wymiarach około 25x25x12 cm. Wyposażenie minimum: opaska elastyczna 4mx6cm – 2 szt., opaska elastyczna 4mx8cm – 1
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wyposażeniem
metalowa na ścianie
35.
Zabezpieczenie gniazdek
elektrycznych
36.
Zabezpieczenie kontowe
mebli
Placówka w Komorowie

szt., plaster 10x6cm – 1 szt., plaster mały 1,9x7,2 cm – 1 szt., plaster 5mx2,5 cm- 1szt., chusta trójkątna – 1 szt., koc ratunkowy 160x210 cm – 1 szt., agrafka – 1 szt.,
rękawice winylowe – 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.
Zabezpieczenia chroniące przed włożeniem palców lub innych przedmiotów do gniazdek elektrycznych, pasujące do gniazdek z uziemieniem jak i bez uziemienia.
Montaż za pomocą kluczyka wchodzącego w skład zabezpieczenia.
Miękkie zabezpieczenie narożników wykonane z pianki o wymiarach ok. 4x4 cmi wysokości 2 cm, samoprzylepne, nietoksyczne, łatwo demontowane, podlegające
recyklingowi
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Meble i wyposażenie – zakup i montaż
1.

Stół prostokątny

2.

Krzesło drewniane

3.

Krzesło drewniane

4.

Zestaw mebli

5.

Szafa duża

6.
7.

Pufy zielone
biurko

8.

Krzesło konferencyjne

9.

Biblioteczka z ławeczką

10.
11.
12.

Dywan
Tablica korkowa
Aplikacja w kształcie
smoka
Aplikacja
przedstawiająca karetę
szafka

13.
14.

Stół prostokątny o wymiarach 115-120cmx65-70 cm z możliwością regulacji wysokości. Metalowe regulowane nogi stołu w kolorze czerwonym. Blat stołu
wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18-22 mm. Blat stołu z zaokrąglonymi narożnikami i wykończony obrzeżem z PCV o gr ok 2 mm. w
kolorze czerwonym.
Krzesło wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Stelaż krzesła drewniany o przekroju minimalnym 22x45mm, sklejka o grubości 6 mm. Możliwość ustawiania
krzesła na krześle. Wysokość siedziska 31 cm.
Krzesło wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Stelaż krzesła drewniany o przekroju minimalnym 22x45mm, sklejka o grubości 6 mm. Możliwość ustawiania
krzesła na krześle. Wysokość siedziska 35 cm.
Zestaw mebli wykonanych z płyty laminowanej w kolorze brzozy zawierający następujące elementy:
1) szafka z 2 półkami do ekspozycji zabawek o wysokości 85-100 cm z aplikacją przedstawiającą dziewczynkę z koroną, wysokość 160-165 cm.
2) szafka zamykana z 2 półkami o wysokości 85-100 z aplikacją przedstawiającą chłopca w koronie, wysokość 160-165 cm,
3) szafka zamykana z 2 półkami o wysokości 85-100 z aplikacją przedstawiającą wieżę zamku z oknami , wysokość 155-160 cm.
4) szafka z 4 półkami o wysokości 155-160 cm z aplikacją przedstawiającą smoka wysokość 215-220 cm.
5) ławeczka ze skrzynią o wysokości 40-45 cm z aplikacją przedstawiającą karocę, wysokość 125-130 cm
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Szafki z pozycji 1,2,3 mają być tej samej wysokości. Meble
mają być w kolorowej stylistyce wyposażone w aplikacje bajkowe.
Szafa o wymiarach 80-85cmx40-45x155-160cm. Ma być dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę i 3 półeczki po każdej stronie
oraz kolorowe aplikacje. Szafa ma być w tej samej stylistyce co zestaw mebli z pozycji 4.
Zestaw 4 pufw kształcie prostopadłościanu pokryte tkaniną zieloną pcv o wymiarach 35-36x35-36x27-28 cm
Biurko z zaokrąglonymi rogami wykonane z płyty laminowanej w kolorze brzozy z kolorowymi elementami w płyty mdf (przód szuflady i drzwiczki szafki). Biurko
ma być wyposażone w szufladę i szafkę. Wymiary – 105-110x70-75x70-75 cm
Krzesło o wysokości 45-48 cm. Stelaż krzesła wykonany z rury w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem 100% włókno syntetyczne. Kolor
popielato-czarny.
Biblioteczka z co najmniej 3 przegrodami wyposażona w siedzisko. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzozy o wymiarach 95-100x90x95x65-70
cm. Siedzisko o wymiarach ok 30-35 cm.
Dywan o wymiarach min. 2x3 m edukacyjny z motywem figur geometrycznych które należy zakrywać załączonymi do dywanu odpowiednimi kształtami figur.
Tablica korkowa o wymiarach60-65x120-125 cm w drewnianej ramie
Labirynt w kształcie smoka, aplikacja poprawiająca motorykę dziecka. Wykonana z płyty laminowanej mdf. Wymiary 70-75x90-100 cm

3 szt.

Labirynt w kształcie karety z przesuwanymi elementami ruchomymi. Do ćwiczeń motoryki. Wymiary: 65-66x73-75 cm.

1 szt.

Szafka ma być w tożsamej stylistyce jak zestaw mebli z pozycji 4 o wymiarach 105-110x34-36x145-150 cm. Podstawą szafki ma być aplikacja smoka na którym są
umieszczone półeczki.
15.
Lustro
Lustro do którego można zamontować aplikacje, bezpieczne dla dzieci. O wymiarach 60-65x120-125 cm
16.
Dekoracje do lustra
Dekoracja pasująca do lustra z pozycji 15 wykonana ze sklejki z kolorową aplikacją obejmująca ramę całego lustra.
17.
Zestaw dekoracyjny
Zestaw zawierający dwie chmurki i słońce z oczami, uśmiechniętą buzią i nosem. Wykonane z tektury. Chmurki o wymiarach minimalnych 45-65 cm. Słoneczko- 5049 cm.
Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
18.
szatnia
Szatnia wykonana w całości z płyty wiórowej w tonacji klonu. Podzielona na 5 modułów. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejkę oraz przegródkę z haczykami
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19.

szatnia

20.

Szafa ubraniowa

21.

Metalowa szafa
gospodarcza
Regał metalowy

22.

na ubrania i worki oraz siedzisko. Z możliwością montażu drzwiczek. Wyposażona w ażurową półeczkę na buty wykonaną z prętów lub drewnianych listw. Wymiary:
108-110x50-55x125-130 cm.
Szatnia wykonana w całości z płyty wiórowej w tonacji klonu. Podzielona na 3 moduły. Wyposażona w półeczkę, miejsce na naklejkę oraz przegródkę z haczykami na
ubrania i worki. Wyposażona w ażurową półeczkę na buty wykonaną z prętów lub drewnianych listw. Wymiary: 64-70x50-55x125-130 cm.
Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18-20 mm. Dwuskrzudłowa. Wyposażona w półkę na kapelusze oraz drążek na wieszaki ubraniowe. O
wymiarach 75-80x50-55x180-185. W kolorze klon.
O wymiarach 60-65x45-50x175-180, z drzwiami skrzydłowymi, wykonana z blachy. Podzielona ne 2 części. Jedna wyposażona w 4 półki, 2 drążek na ubrania.

Regał metalowy z min. 4 półkami o perforowanych słupkach nośnych które umożliwiać mają dowolną regulację odstępów między półkami. Maksymalne obciążenie
półek do 40 kg. Wymiary – 85-90x40-45x170-175.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
23.
Podest dziecięcy różowy
Podest dla dziecka wykończony gumowymi antypoślizgami wymiary około: 42x30x14 cm
24.
Podest dziecięcy
Podest dla dziecka wykończony gumowymi antypoślizgami wymiary około: 42x30x14 cm
niebieski
25.
lustro
Lustro wykonane z plastiku. Miękkiego i odpornego na działania zewnętrzne. Waga około 0.7 kg, wymiary około 55x47 cm. Lustro w ramie.
26.
Dozownik mydła w
Dozownik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany za pomocą przyciska. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną
płynie 0,5
pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty z kołkami niezbędne do poprawnego zamontowania dozownika. Sprężyna wykonana ze stali
hartowanej. Wymiary około 8x8x14 cm
27.
Dozownik na ręczniki w
Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer , zamek i klucz. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty i kołki niezbędne do zamocowania do ściany.
listkach
Papier dozuje się w sposób, że wyciągnięcie jednego listka powoduje wysunięcie się kolejnego. Wymiary listka- około25x23 cm, pojemność około 500 szt., wymiary
około 29x15x26 cm
Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż
28.

lustro

Lustro o wymiarach około 60x60 cm. Przystosowane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Z ochronną folią zmniejszającą uszkodzenia w przypadku stłuczenia.
Lustro w ramie.
29.
Podajnik na mydło
Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej. Możliwość napełniania zbiornika z
karnistra. Wymiary około: 11x11x18. Pojemność około 1 l.
30.
Podajnik ręczników
Podajnik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz.
Przykręcany na śruby. W zestawie śruby z kołkami niezbędna do zamocowania do ściany. Wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wyciągnięcie kolejnej.
Wielkość listka około 25x23 cm, pojemność około 400 szt, wymiary około: 27x13x27 cm i waga około 0,7 kg.
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
31.
Oznaczenia
Oznaczenia wykonane z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. O wymiarach około 15x30 cm. Zawiera 8 oznaczeń: kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1,
ewakuacyjne
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2,
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, kierunek drogi ewakuacyjnej – strzałka,
napis – wyjście ewakuacyjne.
32.
Apteczka metalowa z
Apteczka metalowa zamykana na klucz o wymiarach około 25x25x12 cm. Wyposażenie minimum: opaska elastyczna 4mx6cm – 2 szt., opaska elastyczna 4mx8cm – 1
wyposażeniem
szt., plaster 10x6cm – 1 szt., plaster mały 1,9x7,2 cm – 1 szt., plaster 5mx2,5 cm- 1szt., chusta trójkątna – 1 szt., koc ratunkowy 160x210 cm – 1 szt., agrafka – 1 szt.,
rękawice winylowe – 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.
33.
Instrukcja udzielania
Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. Wymiary około 25x35 cm
pierwszej pomocy
Placówka w Starym Lubielu
Meble i wyposażenie- zakup i montaż
1.
Stół prostokątny
Stół prostokątny o wymiarach 115-120cmx65-70 cm z możliwością regulacji wysokości. Metalowe regulowane nogi stołu w kolorze czerwonym. Blat stołu
wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18-22 mm. Blat stołu z zaokrąglonymi narożnikami i wykończony obrzeżem z PCV o gr ok. 2 mm. W
kolorze czerwonym.
2.
krzesło
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm.
Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 komplet

1 szt.
1 szt.

3 szt.
12 szt.
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3.

krzesło

4.

Zestaw mebli

5.

Regał z szufladami

6.

nadstawka

7.
8.
9.

Regał wysoki
Regał niski
biurko

10.

Krzesło konferencyjne

11.

Biblioteczka z aplikacją
w kształcie jeża
Dywan
Dywan

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tablica korkowa
Biała tablica
magnetyczna
Kącik zabaw
Dekoracja w kształcie
płotka do elementów
sensorycznych
Dekoracja w kształcie
płotka do elementów
sensorycznych
Aplikacja w kształcie
koguta
Aplikacja w kształcie
słonecznika
Aplikacja w kształcie
kwiatka
Aplikacja w kształcie
kwiatka

uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony.
Wysokość siedziska 31 cm, szerokość 29 cm.
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. Min. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm.
Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony.
Wysokość siedziska 35 cm, szerokość 33 cm.
Zestaw mebli z płyty wiórowej w kolorze brzozy. W skład zestawu wchodzić ma:
1) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40x80-83 cm, regał wyposażony w półkę
2) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40cmx80-83 cm, każdy wyposażony w 6 półeczek do których można zamocować kolorowe drzwiczki.
3) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40cmx120-122 cm. Każdy regał wyposażony w 9 półek do których można zamontować kolorowe drzwiczki.
4) drzwiczki z pasujące do regałów z punktów 2 i 3, wykonane z płyty mdf wykończonej obrzeżem PCV. 5 szt. W kolorze zielonym, 5 szt. W kolorze żółtym, 5 szt. W
kolorze niebieskim, 5 szt. W kolorze pomarańczowym, 5 szt. W kolorze czerwonym, 5 szt. W kolorze brązowym.
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Regały z pozycji 1,2 mają być tej samej wysokości.
Regał wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy z 3 szufladami z frontami wykonanymi z mdf w różnej kolorystyce. Szuflady wyposażone w uchwyty. Wymiary:
80-83 cmx35-40cmx80-83 cm. Pasujący do stylistyki zestawu z pozycji 4.
Nadstawka wyposażona w kolorowe drzwi z mdf pasująca rozmiarem i stylizacją do regału z pozycji 5. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Wysokość
nadstawki: 50—55 cm.
Regał wyposażony w 2 półki. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy. O wymiarach 80-83 cmx35-40cmx120-122 cm
Regał wyposażony w 1 półkę. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy. O wymiarach 80-83 cmx35-40cmx80-83 cm
Biurko z zaokrąglonymi rogami wykonane z płyty laminowanej w kolorze brzozy z kolorowymi elementami w płyty mdf (przód szuflady i drzwiczki szafki). Biurko
ma być wyposażone w szufladę i szafkę. Wymiary – 105-110x70-75x70-75 cm
Krzesło o wysokości 45-48 cm. Stelaż krzesła wykonany z rury w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem 100% włókno syntetyczne. Kolor
beżowo-czarny.
Dwustronna biblioteczka z aplikacjami z mdf w kształcie jeża na bokach biblioteczki. Wyposażona w 1 półkę na górze regału i po 2 półki z przegrodą po obu
stronach. Wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy. O wymiarach 75-77cmx70-73 czx85-88cm
Dywan o wymiarach min. 2x3 m edukacyjny z motywem figur geometrycznych które należy zakrywać załączonymi do dywanu odpowiednimi kształtami figur.
Dywan z możliwością wykorzystania do gry w klasy przedstawiający ponumerowane pola przeznaczone do gry w klasy. Dywan w kolorze różowym o wymiarach
minimalnych 90x200cm.
Korkowa tablica w drewnianej ramie o wymiarach – 90-95x150-155 cm
Biała tablica magnetyczna do układania obrazków i pisania. Tablica po której można pisać tylko markerem suchościeralnym. Wyposażona w aluminiową ramę i
półeczkę do przetrzymywania akcesoriów do pisania. Mocowana do ściany za pomocą uchwytów. O wymiarach 60-65x90-100 cm.
Kącik służący do zabawy w sklep lub teatr z możliwością pełnienia funkcji biblioteczki. Wyposażony w kieszeń do przechowywania pacynek oraz półeczki na książki
i zabawki. Wymiary: 115-120x80-90x160-165 cm
Wykonana ze sklejki i lakierowanego mdf. Wymiary: 95-98cmx67-69 cm. Prawostronna.

6 szt.

1 zestaw

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Wykonana ze sklejki i lakierowanego mdf. Wymiary: 95-98cmx67-69 cm. Lewostronna.

1 szt.

Fakturowa aplikacja na której skrzydła koguta pokryte są długim futerkiem. O wymiarach 28-29x29-30 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja przedstawiająca słonecznik o wymiarach 29-30x21-22 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie kwiatka z miękkim środkiem o wymiarach: 14-15x13-14 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie kwiatka z miękkim środkiem o wymiarach: 14-15x13-14 cm

1 szt.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aplikacja w kształcie
trawy
Aplikacja w kształcie
trawy
Aplikacja w kształcie
tulipana
Aplikacja w kształcie
królika
Aplikacja w kształcie
ślimaka
Aplikacja w kształcie
kotka
Zegar edukacyjny

Fakturowa aplikacja z wykładziną imitującej trawę o wymiarach 21-22x13-15 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja z wykładziną imitującej trawę o wymiarach 33-34x11-12cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie kwiatu tulipana z listkiem pokrytym materiałem imitującym lakierowaną skórę, o wymiarach 18-20x16-18 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie królika na którego brzuszku jest futerko. Wymiary: 31-32x32-33 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie ślimaka ze spiralnym nacięciem. Wymiary: 15-16x20-21 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie królika na którego brzuszku jest futerko. Wymiary: 28-30x25-27 cm

1 szt.

Zegar z umieszczonymi na dzwonku zegara symbolami poszczególnych pór roku oraz napisami dzień i noc. Zawiera wskazówki świt i zmierzch. Z zamieszczonymi
dookoła tarczy symbolami czynności które wykonuje dziecko w ciągu doby. Wskazówka w kolorze ma określać co będzie robione w danej chwili. Ruchome elementy
to: 3 wskazówki, 2 napisy dzień i noc, 4 pory roku i 12 czynności. Wszystkie elementy wyposażone w rzep, który pozwoli na mocowanie w dowolnym miejscu.
Wymiary 100-105x78-80 cm.
30.
Zestaw dekoracyjny z
Dekoracja do samodzielnego zawieszania na ścianie. Wykonana z tektury z otworem do zawieszania. Zawiera w składzie: motyl o wymiarach minimalnych 45x68
motylem
cm, pszczółka o wymiarach minimalnych 54x48 cm, ptaszek o wymiarach minimalnych 51x48 cm.
31.
Zestaw dekoracyjny
Zestaw zawierający dwie chmurki i słońce z oczami, uśmiechniętą buzią i nosem. Wykonane z tektury. Chmurki o wymiarach minimalnych 45-65 cm. Słoneczko- 5049 cm.
32.
Ścianka dekoracyjna
Ścianka fakturowa wykonana z lakierowanej sklejki o wymiarach minimalnych: 140x100 cm przedstawiająca kota na płocie.
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi

1 szt.

33.

Oznaczenia
ewakuacyjne

1 komplet

34.

Apteczka metalowa z
wyposażeniem

35.

Zabezpieczenia gniazdek

36.

Zabezpieczenia kontowe
mebli
Skrzynka na klucz
ewakuacyjny
Szafka medyczna

37.
38.
39.

Oznaczenia wykonane z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. o wymiarach około 15x30 cm. Zawiera 8 oznaczeń: kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 1,
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 1, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół 2,
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 1, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę 2, kierunek drogi ewakuacyjnej – strzałka,
napis – wyjście ewakuacyjne.
Apteczka metalowa zamykana na klucz o wymiarach około 25x25x12 cm. Wyposażenie minimum: opaska elastyczna 4mx6cm – 2 szt., opaska elastyczna 4mx8cm – 1
szt., plaster 10x6cm – 1 szt., plaster mały 1,9x7,2 cm – 1 szt., plaster 5mx2,5 cm- 1szt., chusta trójkątna – 1 szt., koc ratunkowy 160x210 cm – 1 szt., agrafka – 1 szt.,
rękawice winylowe – 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.
Zabezpieczenia chroniące przed włożeniem palców lub innych przedmiotów do gniazdek elektrycznych, pasujące do gniazdek z uziemieniem jak i bez uziemienia.
Montaż za pomocą kluczyka wchodzącego w skład zabezpieczenia.
Miękkie zabezpieczenie narożników wykonane z pianki o wymiarach ok. 4x4 cmi wysokości 2 cm, samoprzylepne, nietoksyczne, łatwo demontowane, podlegające
recyklingowi
Skrzynka z szybką na klucz ewakuacyjny wykonana z metalu, w kolorze czerwonym, wisząca. Wyposażona w zamek cylindryczny. 2 klucze w komplecie oraz
załączony zestaw montażowy. Wymiary około: 15x12x4 cm
Wisząca szafka metalowa z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym. Wewnątrz 2 półki wykonane ze szkła. Waga około 9 kg, wymiary około:
50x40x25 cm
Instrukcja wykonana z płyty PCV. Format znaku L. Wymiary około 25x35 cm

Instrukcja udzielania
pierwszej pomocy
Placówka w Porządziu
Meble i wyposażenie – zakup i montaż
1.
Kontener na kółkach
Kontener na kółka w kolorze buku. Wykonany z płyty laminowanej .o wymiarach: 40-42x40-42x56-58 cm.
2.
Półka wisząca
Dwupoziomowa półka wisząca przedstawiająca wieloryba w kolorze niebieskim. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy z kolorowymi elementami z płyty
mdf. Wymiary-100-105x30-32x50-55cm
3.
Szafka na prace
Szafka z jasnej płyty w odcieniu brzozy w obrzeżem z PCV. O wymiarach: 48-50x33-35x90-92 cm. Umożliwiającą przechowywanie prac do formatu A3. Zawierająca
co najmniej 8 półeczek.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
8 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
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4.

Ścianka moderacyjna

Dwustronna ścianka moderacyjna o powierzchni tekstylnej o wym. 110-120x170-180. Rama aluminiowa w kolorze srebrnym. Panele przymocowane do nóg. Na
nogach kółka z hamulcem.
5.
Wykładzina
Wykładzina teksturowana, ognioodporna klasy CFL-S1. 100% poliamidu, nadająca się do dużych powierzchni . szerokość 5 m, długość 14 m. kolor brązowy
6.
Biała tablica
Biała tablica magnetyczna do układania obrazków i pisania. Tablica po której można pisać tylko markerem suchościeralnym. Wyposażona w aluminiową ramę i
magnetyczna
półeczkę do przetrzymywania akcesoriów do pisania. Mocowana do ściany za pomocą uchwytów. O wymiarach 60-65x90-100 cm.
7.
Tablica korkowa
Tablica korkowa o wymiarach60-65x120-125 cm w drewnianej ramie
8.
Zestaw mebli
Zestaw mebli o długości nie mniejszej niż 376 cm, wykonanych z jasnej płyty wiórowej w odcieniu brzozy z obrzeżem PCV. W skład zestawu wchodzić mają cztery
szafki o rożnej wysokości:
1) szafka z półkami 2 szt. wymiary około – 90-94x40-45x90-94cm,
2) szafka z 8 szufladami, wymiary około 90-94x40-45x90-94 cm,
3) wysoka szafa z czterema drzwiczkami o wysokości 185-189 cm i szerokości 90-94 cm głębokość 40-45 cm.
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Szafy z pozycji 1, 2 mają być tej samej wysokości. Fronty
szuflad i drzwiczki szafy wykonane z płyty mdf w kolorze żółtym.
9.
Wieszak na mapy
Wieszak na mapy z regulacją wysokości w kolorze czarnym. Zakres wysokości od 110 do 190 cm.
10.
Biblioteczka stojąca
Biblioteczka z 3 poziomami półek. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku z kolorowymi elementami z płyty mdf. W kolorze żółtym. Wymiary: 70-75x4045x120-125 cm. Bez dodatkowych pojemników.
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
11.
Umywalka biała
Biała umywalka z otworem i przelewem. Do zamocowania za pomocą śrub. W komplecie syfon i bateria umywalkowa. Wymiary 49-50x40-42 cm
12.
Miska ustępowa ze
Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. Wysokość 30-35 cm.
spłuczką
13.
lustro
Lustro wykonane z plastiku. Miękkiego i odpornego na działania zewnętrzne. Waga około 0.7 kg, wymiary około 55x47 cm.
14.
Komplet 2 par drzwi do
Zestaw 2 par drzwi w kolorze białym z płyty MDF, prawostronne, z podcięciem wentylacyjnym. Wyposażone w zamki, zawiasy, klamki. Szerokość 60 cm. Wysokość
toalety
ok 203 cm. Drzwi należy zamontować na istniejących ościeżnicach. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest dokonać niezbędnych
obmiarów pozwalających na montaż drzwi zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zakup i montaż rolet okiennych
15.
rolety
Komplet 2 szt. rolety do montażu na ścianie o szerokości minimum230 cm i długości minimum 200 cm. Kolor żółty. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu
zobowiązany jest dokonać niezbędnych obmiarów pozwalających na montaż.” Rolety mają być wolnowiszące. Materiałowe - polyester. Gramatura minimum
180g/m2. Na rynku są dostępne rolety o szerokości powyżej 200 cm. Szerokość wnęki okiennej 210 cm.
Zabezpieczenia grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy
16.
Obudowy grzejników
Obudowy drewniane o wymiarach około 2mx75 cm. Dla 2 grzejników. Obudowy musza być wykonane z drewnianych list w sposób który nie zakłóci prawidłowej
pracy grzejników a jednocześnie zabezpieczy dzieci przed oparzeniem lub urazem głowy. Wykonawca zobowiązany jest zamontować obudowy w/w grzejników po
uprzednim dokonaniu szczegółowego pomiaru.
Placówka w Rząśniku
Meble i wyposażenie – zakup i montaż
1.
Stół prostokątny
Stół prostokątny o wymiarach 115-120cmx65-70 cm z możliwością regulacji wysokości. Metalowe regulowane nogi stołu w kolorze czerwonym. Blat stołu
wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o grubości 18-22 mm. Blat stołu z zaokrąglonymi narożnikami i wykończony obrzeżem z PCV o gr ok 2 mm. w
kolorze czerwonym.
2.
krzesło
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o grubości ok 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm.
Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony.
Wysokość siedziska 31cm, szerokość 29 cm.
3.
krzesło
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o grubości ok 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm.
Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami przed otarciami i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na drugim. Kolor czerwony.
Wysokość siedziska 35 cm, szerokość 33 cm.
4.
Zestaw mebli
Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy składający się z 5 szafek różnego typu. Długość zestawu minimalnie 3,45 cm. Wysokość najwyższego
elementu 2,27 m. Meble wyposażone w aplikacje w kształcie kwiatów i owadów. W skład zestawy wchodzić ma:

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 zestaw

1 szt.
1 szt.

1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 zestaw

1 komplet

2 szt.

12 szt.
36 szt.

6 szt.

1 zestaw
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5.

Szafa duża

6.

Szafa wysoka

7.
8.

Komoda
Regał wysoki

9.
10.

Dywan
krzesło

11.

Zestaw mebli

12.

Regał z szufladami

13.

nadstawka

14.

Regał wysoki

15.
16.

Nadstawka do regału
biurko

17.
18.
19.

Biblioteczka z aplikacją
w kształcie jeża
Dywan
Dywan

20.

Kącik zabaw

21.

Dekoracja w kształcie
płotka do elementów
sensorycznych
Dekoracja w kształcie
płotka do elementów
sensorycznych

22.

1) szafka z 2 półkami, o wysokości 85-87 cm z aplikacją ślimaka na do wysokości ok 140 cm.
2) szafka zamykana z 2 półkami, o wysokości 85-87 cm, z aplikacją przedstawiającą trawę, do wysokości 98-100 cm
3) szafka zamykana z 2 półkami, o wysokości 85-87 cm, z aplikacją przedstawiającą duży kwiat – do wysokości ok 155-158 cm
4) szafka otwarta z 4 półkami o wysokości 150-160 cm, z aplikacją przedstawiającą duży tulipan do wysokości 225-227 cm,
5) ławeczka ze skrzynią na której są umieszczone 2 aplikacje o motywie kwiatów, o wysokości 40-45 cm, wyposażony w aplikacją z trawą o wys. 54-55 cm.
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Regały z pozycji 1,2,3 mają być tej samej wysokości.
Wykonana z laminowanej płyty wiórowej w kolorze brzozy z kolorową aplikacją na drzwiach. Dostosowana do przechowywania segregatorów. Z przegrodami i 3
półeczkami po każdej stronie. Wymiary: 83-85x40-45x155-160 cm. Tożsama stylistyka z zestawem mebli z poz. 4.
Szafa o wym.94-96 x 45 -50x 185-190 cm. Szafa wyposażona w drzwiczki w górnej części i szuflady w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie
segregatorów. Z płyty w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV. Szuflady zamocowane na prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki. Drzwiczki i
fronty szuflad w kolorze zielonym.
Komoda z 3 szufladami i szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm. wym. 75-78 x 40-45 x 150-155 cm w kolorze klonu.
Regał z szafką, górna część otwarte półki dolna zamykana szafka. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm. wym. 75-78 x 40-45 x 180-185 cm w kolorze
klonu
Jednokolorowy dywan o wymiarach min. 4x3m. Kolor terrakota. Skład: runa 100%, przędza pojedyncza.
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. Min. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 -22 mm.
Wyprofilowane siedzisko. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa delikatnie odchylone do tyłu. Nóżki, siedziska i oparcia zabezpieczone miękkimi elementami
przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.. Krzesełka możliwe do ustawiania jedno na
drugim. Kolor czerwony. Wysokość siedziska 35 cm, szerokość 29 cm.
Zestaw mebli z płyty wiórowej w kolorze brzozy. W skład zestawu wchodzić ma:
1) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40x80-83 cm, regał wyposażony w półkę
2) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40cmx80-83 cm, każdy wyposażony w 6 półeczek do których można zamocować kolorowe drzwiczki.
3) 2 sztuki regału, każdy o wymiarach 80-83 cmx35-40cmx120-122 cm. Każdy regał wyposażony w 9 półek do których można zamontować kolorowe drzwiczki.
4) drzwiczki z uchwytami pasujące do regałów z punktów 2 i 3, wykonane z płyty mdf wykończonej obrzeżem pcv. 5 szt. w kolorze zielonym, 5 szt. w kolorze żółtym,
5 szt. w kolorze niebieskim, 5 szt. w kolorze pomarańczowym, 5 szt. w kolorze czerwonym, 5 szt. w kolorze brązowym.
Każdy z elementów zestawu ma być w tożsamej stylistyce. Pozwalający na ustawienie jednej kompozycji. Regały z pozycji 1,2 mają być tej samej wysokości.
Regał wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy z 3 szufladami z frontami wykonanymi z mdf w różnej kolorystyce. Szuflady wyposażone w uchwyty. Wymiary:
80-83 cmx35-40cmx80-83 cm. Pasujący do stylistyki zestawu z pozycji 11.
Nadstawka wyposażona w kolorowe drzwi z mdf pasująca rozmiarem i stylizacją do regału z pozycji 12. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Wysokość
nadstawki: 50—55 cm.
Regał wyposażony w 2 półki. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy. O wymiarach 80-83 cmx35-40cmx120-122 cm

1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
6 szt.

1 zestaw

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Nadstawka wyposażona w 1 półkę. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Wymiary pasujące do regału z poz. 13, wys. 50 -52cm
Biurko z zaokrąglonymi rogami wykonane z płyty laminowanej w kolorze brzozy z kolorowymi elementami w płyty mdf (przód szuflady i drzwiczki szafki). Biurko
ma być wyposażone w szufladę i szafkę. Wymiary – 105-110x70-75x70-75 cm
Dwustronna biblioteczka z aplikacjami z mdf w kształcie jeża na bokach biblioteczki. Wyposażona w 1 półkę na górze regału i po 2 półki z przegrodą po obu
stronach. Wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzozy. O wymiarach 75-77cmx70-73 czx85-88cm
Dywan o wymiarach około 2x3 m edukacyjny z motywem figur geometrycznych które należy zakrywać załączonymi do dywanu odpowiednimi kształtami figur.
Dywan z możliwością wykorzystania do gry w klasy przedstawiający ponumerowane pola przeznaczone do gry w klasy. Dywan w kolorze różowym o wymiarach
około 90x200cm.
Kącik służący do zabawy w sklep lub teatr z możliwością pełnienia funkcji biblioteczki. Wyposażony w kieszeń do przechowywania pacynek oraz półeczki na książki
i zabawki. Wymiary: 115-120x80-90x160-165 cm
Wykonana ze sklejki i lakierowanego mdf. Wymiary: 95-98cmx67-69 cm. Prawostronna.

2 szt.
1 szt.

Wykonana ze sklejki i lakierowanego mdf. Wymiary: 95-98cmx67-69 cm. Lewostronna.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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23.

Aplikacja w kształcie
koguta
24.
Aplikacja w kształcie
słonecznika
Aplikacja w kształcie
25. kwia Aplikacja w kształcie
kwiatka
26.
Aplikacja w kształcie
trawy
27.
Aplikacja w kształcie
trawy
28.
Aplikacja w kształcie
tulipana
29.
Aplikacja w kształcie
królika
30.
Aplikacja w kształcie
ślimaka
31.
Aplikacja w kształcie
kotka
32.
Zegar edukacyjny

33.

Fakturowa aplikacja na której skrzydła koguta pokryte są długim futerkiem. O wymiarach 28-29x29-30 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja przedstawiająca słonecznik o wymiarach 29-30x21-22 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie kwiatka z miękkim środkiem o wymiarach: 14-15x13-14 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja z wykładziną imitującej trawę o wymiarach 21-22x13-15 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja z wykładziną imitującej trawę o wymiarach 33-34x11-12cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie kwiatu tulipana z listkiem pokrytym materiałem imitującym lakierowaną skórę, o wymiarach 18-20x16-18 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie królika na którego brzuszku jest futerko. Wymiary: 31-32x32-33 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie ślimaka ze spiralnym nacięciem. Wymiary: 15-16x20-21 cm

1 szt.

Fakturowa aplikacja w kształcie królika na którego brzuszku jest futerko. Wymiary: 28-30x25-27 cm

1 szt.

Zegar z umieszczonymi na dzwonku zegara symbolami poszczególnych pór roku oraz napisami dzień i noc. Zawiera wskazówki świt i zmierzch. Z zamieszczonymi
dookoła tarczy symbolami czynności które wykonuje dziecko w ciągu doby. Wskazówka w kolorze ma określać co będzie robione w danej chwil i. Ruchome elementy
to: 3 wskazówki, 2 napisy dzień i noc, 4 pory roku i 12 czynności. Wszystkie elementy wyposażone w rzep, który pozwoli na mocowanie w dowolnym miejscu.
Wymiary 100-105x78-80 cm.
O wymiarach 60-65x45-50x175-180, z drzwiami skrzydłowymi, wykonana z blachy. Podzielona ne 2 części. Jedna wyposażona w 4 półki, 2 drążek na ubrania.

1 szt.

Metalowa szafa
gospodarcza
Zakup wyposażenia wypoczynkowego
34.
Pufa
Poducha w kształcie walca pokryta bawełnianym pokrowcem, który można zdejmować w celu wyprania. Wypełniona pianką. O wymiarach – średnica ok. 35 cm i
wysokość ok. 35 cm pokrowiec z atrybutami pieska
35.
pufa
Poducha w kształcie walca pokryta bawełnianym pokrowcem, który można zdejmować w celu wyprania. Wypełniona pianką. O wymiarach – średnica ok. 35 cm i
wysokość ok. 35 cm pokrowiec z atrybutami tygryska
36.
pufa
Poducha w kształcie walca pokryta bawełnianym pokrowcem, który można zdejmować w celu wyprania. Wypełniona pianką. O wymiarach – średnica ok. 35 cm i
wysokość ok. 35 cm pokrowiec z atrybutami biedronki
37.
pufa
Poducha w kształcie walca pokryta bawełnianym pokrowcem, który można zdejmować w celu wyprania. Wypełniona pianką. O wymiarach – średnica ok. 35 cm i
wysokość ok. 35 cm pokrowiec z atrybutami owieczki
38.
Gruszka zielona
Miękka gruszka wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem do osoby, wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą w utrzymaniu czystości i nie
zawierająca ftalanów. Wymiary: 150-160x150-160x15-20 cm
39.
Gruszka czerwona
Miękka gruszka wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem do osoby, wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą w utrzymaniu czystości i nie
zawierająca ftalanów. Wymiary: 150-160x150-160x15-20 cm
40.
Gruszka fioletowa
Miękka gruszka wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem do osoby, wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą w utrzymaniu czystości i nie
zawierająca ftalanów. Wymiary: 150-160x150-160x15-20 cm
41.
Gruszka różowa
Miękka gruszka wypełniona granulatem dopasowująca się kształtem do osoby, wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, łatwą w utrzymaniu czystości i nie
zawierająca ftalanów. Wymiary: 150-160x150-160x15-20 cm
42.
kanapa
Kanapa z oparciem w kształcie śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, nie zawierająca ftalanów. Wymiary: 100-105x55-60x60-65 cm. Wysokość
siedziska 22-25 cm
43.
poducha
Miękka poducha kolorowa, kształtem przypominająca mysz. W bawełnianym pokrowcu. Wymiary: 70-75 cmx80-85 cm
44.
materac
3 częściowy materac obszyty tkaniną PCV niezawierającą ftalanów . wymiary: 195-200x110-115x4-5 cm. Matera wyposażony w ruchome elementy którymi ma być
obszyty w koło. Materac w wesołych kolorach z postacią bajkową.
45.
Kanapa rozkładana
Kanapa wykonana z pianki, pokryta tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów zbudowana z 3 elementów. Jeden z elementów wyposażony w oparcie. Po rozłożeniu

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
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cementy tworzą całość. Kolor do wyboru żółty, pomarańczowy
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
46.
Umywalka biała
Biała umywalka z otworem i przelewem. Do zamocowania za pomocą śrub. W komplecie syfon i bateria umywalkowa. Wymiary 49-50x40-42 cm
47.
Miska ustępowa ze
Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. Wysokość 30-35 cm.
spłuczką
48.
Nakładka sedesowa
Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami. Które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary około: 30x40x15 cm
niebieska
49.
Nakładka sedesowa
Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami. Które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiary około: 30x40x15 cm
różowa
50.
Podest dziecięcy różowy
Podest dla dziecka wykończony gumowymi antypoślizgami wymiary około: 42x30x14 cm
51.
Podest dziecięcy
Podest dla dziecka wykończony gumowymi antypoślizgami wymiary około: 42x30x14 cm
niebieski
52.
Półeczka na kubeczki
Ozdobna półeczka na minimum 10 kubeczków z wieszakami na ręczniki. Wykonana z płyty wiórowej lakierowanej. Wymiary około: 70x16x30 cm
53.
Dozownik mydła w
Dozownik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany za pomocą przyciska. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną
płynie 0,5
pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty z kołkami niezbędne do poprawnego zamontowania dozownika. Sprężyna wykonana ze stali
hartowanej. Wymiary około 8x8x14 cm
54.
Dozownik na ręczniki
Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer , zamek i klucz. Przykręcany do ściany. W zestawie wkręty i kołki niezbędne do zamocowania do ściany.
papierowe w listkach
Papier dozuje się w sposób, że wyciągnięcie jednego listka powoduje wysunięcie się kolejnego. Wymiary listka- około25x23 cm, pojemność około 500 szt., wymiary
około 29x15x26 cm
Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż
55.
Umywalka z baterią i
Biała umywalka z otworem i przelewem. Do zamocowania za pomocą śrub. W komplecie syfon i bateria umywalkowa. Wymiary 49-50x40-42 cm
syfonem
56.
Podajnik na mydło
Wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna ze stali hartowanej. Możliwość napełniania zbiornika z
karnistra. Wymiary około: 11x11x18. Pojemność około 1 l.
57.
Podajnik ręczników
Podajnik na ręczniki papierowe ZZ w listkach wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz.
Przykręcany na śruby. W zestawie śróby z kołkami niezbędna do zamocowania do ściany. Wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wyciągnięcie kolejnej.
Wielkość listka około 25x23 cm, pojemność około 400 szt, wymiary około: 27x13x27 cm i waga około 0,7 kg.
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
58.
Apteczka z
Apteczka metalowa zamykana na klucz o wymiarach około 25x25x12 cm. Wyposażenie minimum: opaska elastyczna 4mx6cm – 2 szt., opaska elastyczna 4mx8cm – 1
wyposażeniem
szt., plaster 10x6cm – 1 szt., plaster mały 1,9x7,2 cm – 1 szt., plaster 5mx2,5 cm- 1szt., chusta trójkątna – 1 szt., koc ratunkowy 160x210 cm – 1 szt., agrafka – 1 szt.,
metalowa na ścianie
rękawice winylowe – 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.
59.
Zabezpieczenia gniazdek
Zabezpieczenia chroniące przed włożeniem palców lub innych przedmiotów do gniazdek elektrycznych, pasujące do gniazdek z uziemieniem jak i bez uziemienia.
eklektycznych
Montaż za pomocą kluczyka wchodzącego w skład zabezpieczenia.
Zakup i montaż rolet okiennych
60.
rolety
Rolety do montażu na ścianie o szerokości 200 cm i długości 180-200 cm. Kolor żółty. Wykonawca przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest dokonać
niezbędnych obmiarów pozwalających na montaż. Rolety mają być wolnowiszące. Materiałowe - polyester. Gramatura minimum 180g/m2.
Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
61.
Ławeczka szatniowa
Ławka szatniowa z możliwością regulacji wysokości wykonana z profilu owalnego o przekroju minimalnym 38x20mm w kolorze czerwonym. Siedzisko i półka
wykonane z płyty laminowanej w odcieniu buku. Wyposażona w stopki do regulacji poziomu. Pod siedziskiem półka wykonana z prętów na buty. Wymiary zakres 121-124x35-37x141-180 cm

2 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

4 szt.
2 szt.
2 szt.

2 szt.
8 szt.

6 szt.

12 szt.
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