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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 06.09.2017 r. 

na realizację zadania pn. 
 

„Dostawa mebli przedszkolnych  

do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej” 
 
 

ZESTAWIENIE MEBLI PRZEDSZKOLNYCH 
 

lp. nazwa opis przedmiotu zamówienia 
jedn. 
miary 

ilość  

1.  szafka plastyczna  
na kółkach 

 szafka na obrotowych kółkach 

 szafka przeznaczona do przechowywania materiałów 
plastycznych 

 stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk 

 4 półki z płyty HDF o grubości 3,2 mm 

 wymiary:  80x7 x40 cm  (+/- 5 cm) 

 w zestawie z kartonowymi pojemnikami 

szt. 1 

2.  szafa na łóżeczka  
i pościel z zasłonką  

 szafa na min. 16 kompletów pościeli i łóżeczek  

 wymiary stelaża szafy: 141x61x200 cm  (+/- 5 cm) 

 zasłony do szafy na łóżeczka mocowane na szelkach 

 zasłony w zestawie z drążkiem do zasłon  

 wymiary zasłon: 70x115 cm  (+/- 5 cm) 

kpl. 2 

3.  parawan  stelaż parawanu wykonany ze sklejki lakierowanej 

 boczne wsporniki parawany wykonane z płyty MDF  
w kolorze zielonym lub jasnozielonym 

 parawan uszyty z wytrzymałej tkaniny  

 wymiary:  

 szerokość:  83 cm (+/- 5 cm) 

 wysokość:  68 cm  (+/- 5 cm) 

szt. 3 

4.  nogi do blatów   nogi metalowe  

 nogi o 3-stopniowej regulacji (wysokość: 46-53-59 cm) 

szt. 16 

5.  blat prostokątny   blat prostokątny 

 blat biały  

 blat wykonany z płyty wiórowej z obrzeżem multiplex 

 wymiary: 75x120 cm  (+/- 5 cm) 

szt. 4 

6.  krzesło z siedziskiem  
z tworzywa sztucznego 

 krzesło plastikowe na metalowym stelażu 

 optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą  
PN-EN 1729 -1:2007) 

 rozmiar: 1 

 wzrost dziecka: 93-116 cm 

 wysokość siedziska: 26 cm 

 wysokość blatu: 46 cm 

 kolor: zielony 

szt. 25 

7.  łóżeczka do leżakowania  łóżeczka zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych  
i kolorowych elementów z tworzywa 

 połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek mają 
zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci 

 tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie 
siateczki 

 wymiary: 133x57x15 cm (+/- 5 cm) 

 kolory: niebieski, pomarańczowy, zielony lub żółty 

szt. 30 

8.  zestaw mebli   skrzynia „łódź podwodna”  (1 szt.): 

 stelaż szafki oraz skrzynia wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 front skrzyni z płyty MDF w kolorze niebieskim lub 
jasnoniebieskim z dekoracyjnymi frezami (rybka) 

 aplikacja (z płyty MDF): łódź podwodna  

 wymiary:  
szerokość:  82 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  43 cm  (+/- 5 cm) 

kpl. 1 



strona 2 / 5 

 

 szafka „fala”  (1 szt.): 

 stelaż z półkami wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 drzwi z płyty MDF w kolorze niebieskim lub 
jasnoniebieskim z dekoracyjnymi frezami (rybki) 

 aplikacja (z płyty MDF): fala  

 wymiary:  
szerokość:  82 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  84 cm  (+/- 5 cm) 

 

 szafa „latarnia”  (1 szt.): 

 stelaż z półkami wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 listwy z płyty MDF 

 drzwi z płyty MDF 

 dekoracyjne frezy (rybki) 

 aplikacja (z płyty MDF): latarnia morska  

 wymiary:  
szerokość:  82 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  166 cm  (+/- 5 cm) 

 

 szafka „fala”  (1 szt.): 

 stelaż z półkami wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 aplikacja (z płyty MDF): fala niebieska 

 szafka bez drzwi 

 wymiary:  
szerokość:  82 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  84 cm  (+/- 5 cm) 

 

 szafka „chmurka”  (1 szt.): 

 stelaż z półkami wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 aplikacja (z płyty MDF): chmurka  

 wymiary:  
szerokość:  41 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  166 cm  (+/- 5 cm) 

 

 szafka „wieloryb”  (1 szt.): 

 stelaż z półkami wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze brzoza 

 drzwi wykonane z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim 
lub niebieskim z dekoracyjnymi frezami (muszelki) 

 aplikacja (z płyty MDF): wieloryb  

 wymiary:  
szerokość:  82 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  84 cm  (+/- 5 cm) 

9.  kanapa   wygodne siedziska wypoczynkowe  

 wymiary:  120x60x55 cm  (+/- 5 cm) 

 wysokość siedziska:  30 cm 

 dominujący kolor:  pomarańczowy 

szt. 1 

10.  blat prostokątny   blat prostokątny 

 blat biały  

 blat wykonany z płyty wiórowej z obrzeżem multiplex 

 wymiary:  75x120 cm  (+/- 5 cm) 

szt. 4 

11.  nogi do blatów   nogi metalowe  

 nogi o 3-stopniowej regulacji (wysokość: 46-53-59 cm) 

szt. 16 

12.  krzesło z siedziskiem  
z tworzywa sztucznego  

 krzesło plastikowe na metalowym stelażu 

 optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą  
PN-EN 1729 -1:2007) 

 rozmiar: 2 

 wzrost dziecka:  108-121  cm 

szt. 25 
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 wysokość siedziska:  31 cm 

 wysokość blatu:  53 cm 

 kolor: szary lub niebieski 

13.  regał   szafka „wieloryb mały” 

 stelaż z półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze brzoza 

 aplikacja (z płyty MDF): wieloryb  

 wymiary:  
szerokość:  41 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  38 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  125 cm  (+/- 5 cm) 

szt. 1 

14.  zestaw mebli  regał wysoki z drzwiami podwójnymi  (1 szt.): 

 szafka wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 drzwiczki białe bez zamka  

 drzwi podwójne 

 drzwi z bajkowym nadrukiem 

 aplikacja: drzewo 

 wymiary:  100x40x140 cm  (+/- 5 cm) 

 wysokość całkowita z aplikacją:  194 cm  (+/- 5 cm) 
 

 regał wysoki z drzwiami pojedynczymi  (1 szt.): 

 szafka wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 drzwiczki białe bez zamka 

 drzwi pojedyncze 

 drzwi z bajkowym nadrukiem 

 aplikacja: drzewo 

 wymiary:  50x40x140 cm  (+/- 5 cm) 

 wysokość całkowita z aplikacją:  165 cm  (+/- 5 cm) 
 

 szafka z drzwiami podwójnymi  (1 szt.): 

 szafka wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 drzwiczki białe bez zamka 

 drzwiczki podwójne  

 drzwi z bajkowym nadrukiem 

 wymiary:  100x40x76 cm  (+/- 5 cm) 
 

 szafka z drzwiami pojedynczymi (1 szt.): 

 szafka wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 1 półka wewnątrz 

 drzwiczki białe bez zamka 

 drzwi pojedyncze  

 drzwi z bajkowym nadrukiem 

 wymiary:  50x40x76 cm  (+/- 5 cm) 
 

 pufy  (4 szt.): 

 w kolorze zielonym 

 materiał skóropodobny  

 wymiary:  40x40x23 cm  (+/- 5 cm) 
 

 mobilne skrzynie „żabki”  (2 szt.): 

 skrzynie zielone 

 skrzynie z głowami żabek 

 wykonane z płyty meblowej na kółkach 

 do przechowywania klocków, zabawek itp. 

 wymiary:  50x40x45 cm  (+/- 5 cm) 
 

 szafka rogowa  (1 szt.): 

 wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 wymiary:  40x40x76 cm  (+/- 5 cm) 

 szafka z 1 półką 
 

 szafka na skrzynię  (1 szt.): 

 szafka wykonana z płyty meblowej w odcieniu klonu 

 wymiary:  100x40x76 cm (+/- 5 cm) 

 szafka na 2 skrzynie i pufki 

kpl. 1 

15.  blat prostokątny   blat prostokątny 

 blat biały  

 blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej  

szt. 4 
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 blat z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi 
PCW w kolorze białym 

 wymiary:  75x120 cm  (+/- 5 cm) 

16.  nogi do blatów   nogi drewniane  

 nogi o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi 
krawędziami  

 wykonane z litego drewna bukowego 

 długość:  46 cm 

szt. 16 

17.  krzesło z siedziskiem  
z tworzywa sztucznego  

 krzesło plastikowe na metalowym stelażu 

 optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą  
PN-EN 1729 -1:2007) 

 rozmiar:  2 

 wzrost dziecka:  108-121  cm 

 wysokość siedziska:  31 cm 

 wysokość blatu:  53 cm 

 kolor:  szary lub zielony 

szt. 25 

18.  szafka plastyczna  
na kółkach 

 szafka na obrotowych kółkach 

 szafka przeznaczona do przechowywania materiałów 
plastycznych 

 stelaż wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk 

 4 półki z płyty HDF o grubości 3,2 mm 

 wymiary:  80x75x40 cm  (+/- 5 cm) 

 w zestawie z kartonowymi pojemnikami 

szt. 1 

19.  nogi do blatów   nogi drewniane  

 nogi o przekroju trapezowym z zaokrąglonymi 
krawędziami  

 wykonane z litego drewna bukowego 

 długość:  53 cm 

szt. 16 

20.  blat prostokątny   blat prostokątny 

 blat biały  

 blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej  

 blat z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi 
PCW w kolorze białym 

 wymiary:  75x120 cm  (+/- 5 cm) 

szt. 4 

21.  krzesło z siedziskiem  
z tworzywa sztucznego  

 krzesło plastikowe na metalowym stelażu 

 optymalne krzywizny oparcia (kąt zgodny z normą  
PN-EN 1729 -1:2007) 

 rozmiar:  3 

 wzrost dziecka:  119-142  cm 

 wysokość siedziska:  35 cm 

 wysokość blatu:  59 cm 

 kolor: szary 

szt. 25 

22.  szatnia  szatnia modułowa – max. 6 modułów (komór)  
w 1 zestawie 

 stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej  
w kolorze brzoza lub buk 

 półki, wieszaki z potrójnymi uchwytami, metalowa kratka 
na obuwie pod ławką 

 wymiary 1 komory: 
szerokość:  25 cm  (+/- 5 cm) 
głębokość:  45 cm  (+/- 5 cm) 
wysokość:  130 cm  (+/- 5 cm) 

 wymagana kompatybilność z drzwiami i wieńcem  
(poz. 23 i 24) 

 ilość:  min. 102 szt. (1 szt. = 1 komora) 

szt. min. 102  

23.  drzwi do szatni  drzwi do szatni modułowej (poz. 23) 

 drzwi wykonane z płyty MDF 

 obrzeże multipleks 

 kolory: w 4 kolorach  

 wymagana kompatybilność z szatnią i wieńcem  
(poz. 22 i 24) 

 ilość:  min. 102 szt. (1 szt. = 1 drzwi) 
 
 

szt. min. 102 
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24.  wieniec górny  
do regału w szatni 

 wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza 
lub buk 

 mocowany u szczytu stelaża szatni 

 wymagana kompatybilność z szatnią i z drzwiami  
(poz. 22 i 23) 

 ilość:  dopasowana do ilości, wymiarów i konfiguracji 
komór w szatni 

szt. wg 
informacji 
w opisie 

25.  ławka szkolna  ławka szkolna 

 ławka 2-osobowa 

 ławka na metalowym stelażu o profilu kwadratowym  
o wymiarze 25x25 mm 

 stelaż wzmocniony metalowymi poprzeczkami  
o średnicy 20mm, na których umocowane są haczyki  
na tornistry 

 rama ławki wzmocniona narożnikiem z przetłoczeniem  

 blaty wykonane z płyty w kolorze bukowym o grubości 
18mm, wykończone obrzeżem PCV 

 stopki nóg ławki wyposażone w plastikowe zaślepki 

 wysokość: 3 

szt. 3 

26.  regał   regały przyścienne  

 metalowy stelaż  

 półki z płyty wiórowej laminowanej 

 wymiary:  87x34x189 cm (+/- 5 cm) 

 6 półek  

szt. 6 

 


