Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2017 r.
na realizację zadania pn.
„Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych
do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej”
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SAL DYDAKTYCZNYCH
lp.

nazwa

1.

pojemnik drewniany

2.

pojemnik na zabawki

3.

tablica korkowa

4.

pojemnik na kółkach

5.

makatka

6.

poducha

7.

skrzynia-siedzisko na zabawki

8.

dywan

9.

tablica korkowa

10.

pojemniki do stolika

11.

myszki z kulodromem

opis przedmiotu zamówienia
drewniany pojemnik z okienkiem i uchwytami
ułatwiającymi przenoszenie
pojemnik do przechowywania klocków lub innych
drobiazgów
pojemnik wykonany z litego drewna bukowego,
lakierowanego
wymiary: 25 x 35 x 15 cm (+/- 2 cm)
kolor: dowolny
pojemnik na kółkach
pojemnik posiadający element pozwalający
zamontować 3 aplikacje
materiał: lakierowany MDF i płyta laminowana
wymiary: 40 x 20 x 30 cm (+/- 2 cm)
tablica korkowa w drewnianej oprawie
wymiary: 100 x 150 cm
kolor: jasnozielony
pojemnik z tworzywa sztucznego
pojemnik na kółkach
kształt wagonu
różne kolory
wymiary: 60 x 40 x 35 cm (+/- 5 cm)
tematyka: las z misiem
materiał: welur wypełniony gąbką
makatka mocowana do ściany za pomocą szlufek
wymiary: 130 x 75 cm (+/- 5 cm)
miękka poducha z bawełnianym pokrowcem
kształt pszczółka
wymiary: 80 x 80 cm (+/- 5 cm)
skrzynia-siedzisko do siedzenia lub przechowywania
zabawek
materiał: tworzywo sztuczne
wymiary: 25 x 55 x 60 cm (+/- 5 cm)
maksymalne obciążenie: 220 kg (+/- 10 kg)
maksymalna ładowność wnętrza skrzyni:
50 kg (+/- 5 kg)
wymiary: 4 x 5 m (+/- 20 cm)
wzory geometryczne
skład: runa 100% PP heat-set frise, przędza
pojedyncza
dywan pokryty środkiem uniepalniającym
tablica korkową w drewnianej oprawie
wymiary: 100 x 150 cm
kolor: niebieski
pojemnik z tworzywa sztucznego
w komplecie z prowadnicami
wymiary: 31,2 x 42,7 x 30 cm
kolor: czerwony
aplikacje z kulodromem
materiał: kolorowa płyta MDF i lakierowana sklejka,
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jedn.
miary
8

ilość

2

szt.

2

szt.

7

szt.

1

szt.

2

szt.

4

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

szt.

12.

tablica korkowa

13.

dywan

14.

tablica korkowa

15.

kosz na śmieci

do których zamocowany jest tor (plastikowa rurka)
za pomocą kolorowych rzepów
do zawieszenia na ścianie
w zestawie – co najmniej:
 3 kulki
 2 myszki – o wymiarach:
50 x 65 cm (+/- 5 cm)
 2 okrągłe plasterki sera – o średnicy:
40 cm (+/- 5 cm)
 plasterek sera – o wymiarach:
50 x 30 cm (+/- 5 cm)
tablica korkowa w drewnianej oprawie
wymiary: 90 x 150 cm
kolor: naturalny
wymiary: 4 x 5 m (+/- 20 cm)
skład: runa 100% PP heat-set frise, przędza
pojedyncza
dywan pokryty środkiem uniepalniającym
kolor: jasnozielony
tablica korkowa w drewnianej oprawie
wymiary: 100 x 150 cm
kolor: jasnozielony (1 szt.), granatowy (1 szt.)
kosz na śmieci wolnostojący
kosz posiadający otwieraną ręcznie uchylną pokrywę
2 opcje otwierania: w dół i górę
materiał: tworzywo sztuczne
pojemność: 50 l
kolor: dowolny
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