
 

 

Załącznik nr 2 do szacunku 

Szczegóły zamówienia obejmującego dostawę i montaż mebli i wyposażenia do Ośrodka Wychowania 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie 

Dostarczone meble muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające wykorzystanie ich  

w placówkach przedszkolnych. 

Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „około” mogą być maksymalnie 10 % większe, lub 10 

% mniejsze, od wskazanej wartości. 

Lp. Nazwa Opis produktu 

1. Stół sześciokątny 5 sztuk 

Blat stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm w tonacji klonu. Wykończony 

powinien być żółtym obrzeżem PCV i powinien posiadać łagodnie zaokrąglone narożniki. Blat powinien 

posiadać w zestawie okrągłe nogi z możliwością regulowania wysokości w zakresie ok. 40 cm – ok. 58 cm. 

Wymiar blatu: długość boku ok. 72 cm, długość przekątnej między kątami ok. 145 cm, długość pomiędzy 2 

prostymi ok. 128 cm. 

2. Krzesło 30 sztuk 

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż w kształcie 

litery „T” powinien być wykonany z rury płasko owalnej  o wymiarach ok. 4 cm x ok. 2 cm i 3 cm x ok. 1,5 

cm, preferowany kolor srebrny. Krzesło powinno mieć możliwość regulacji, dla wzrostu ok. 119 cm do ok. 

159 cm. Wymiar siedziska ok. 35 cm x ok. 32 cm.  

3. Szafa z 

drzwiczkami 

3 sztuki 

Szafa powinna być wykonana z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm w kolorze brzozy. Wykończona powinna 

być obrzeżem ABS multiplex. Fronty szafy powinny być wykonane z płyty MDF w kolorze brzozy. W dolnej 

części szafa powinna posiadać 2 półki zamykane na parę drzwiczek wyposażone w zamki. Powyżej szafka 

powinna posiadać otwartą półkę. Na górze powinna znaleźć się kolejna półka zamykana na parę drzwiczek 

wyposażone w zamki. Wszystkie półki powinny umożliwiać przechowywanie segregatorów. Szafka powinna 

być umieszczona na nóżkach.  

Wymiar całkowity szafy: ok. 94 cm x ok. 45 cm x ok. 189 cm. 

4. Dywan 1 sztuka 

Dywan o wymiarach ok. 4 m x ok. 5 m, powinien posiadać oznaczenie miejsc siedzących w postaci 30 

kolorowych okręgów o średnicy ok. 62 cm. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, wysokość 

runa ok. 7 mm. Musi posiadać Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty powinien być środkiem 

uniepalniającym. 

5. Szatnia 

przedszkolna 6 -

cio osobowa 

5 sztuk 

Wykonana powinna być z płyty w tonacji klonu (lub w innej zbliżonej kolorystyce) składająca się z 6 

modułów, które powinny zawierać takie elementy jak: ławeczka, korpus przymocowany do ławeczki; pod 

ławeczką: półeczki na buty wykonane z ażurowych prętów. Korpus: wyposażony powinien być w podwójny 

wieszak (zamocowany na plecach korpusu), powinien być zamykany na drzwiczki. Wymiar: ok. 19 cm x ok. 

23 cm x ok. 70 cm. Preferowane kolory drzwiczek w module: czerwone, pomarańczowe, żółte, limonkowe, 

błękitne, niebieskie. W górnej części korpusu wydzielona powinna być półeczka, również zamykana na 

drzwiczki o wymiarze ok. 19 cm x ok. 23 cm ok. 19 cm. Poszczególne moduły szatni oddzielone 

przegrodami.  Wymiar modułu ok. 126 cm x ok. 50 cm x ok. 134 cm. 

6. Szafka na buty 1 sztuka 

Szafka na buty powinna być wykonana z płyty laminowanej o gr ok. 18 mm w tonacji brzozy. Powinna 

posiadać obrzeże ABS. Wyposażona powinna być w 6 półek. Wymiar szafki: ok. 89 cm x ok. 35 cm x ok. 127 

cm. 

7. Pufa 5 sztuk 

Pufa – siedzisko, powinna być pokryta mikrofazą lub inna tkaniną o podobnych właściwościach. Pufa 

powinna być ustawiona na metalowych nóżkach. Wymiar: średnica ok. 60 cm, wysokość ok. 40 cm. 

Preferowana kolorystyka: zielona oraz szara.  



 

 

8. Biurko 1 sztuka 

Biurko powinno być wykonane z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm w tonacji brzozy (lub o podobnej 

kolorystyce). Wymiar biurka ok. 110 cm x ok. 70 cm x ok. 74 cm. Po prawej stronie powinno, posiadać 

szufladę, a pod nią szafkę zamykaną na klucz ustawioną na nóżkach. 

9. Krzesło 1 sztuka 

Krzesło obrotowe biurkowe, powinno posiadać wyprofilowane wysokie oparcie oraz podłokietniki. Krzesło 

powinno posiadać możliwość swobodnego kołysania się z blokadą oparcia i siedziska w pięciu pozycjach. 

Powinno posiadać również regulowaną wysokość siedziska od ok. 43 cm do ok. 56 cm. Preferowany kolor: 

czarny. 

10.  Fotel 5 sztuk 

Fotelik powinien być wykonany z pianki pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV. Powinien posiadać podłokietniki 

oraz oparcie. Wymiar fotelika: ok. 49 cm x ok. 39 cm x ok. 45 cm. Wymiar siedziska ok. 22 cm.  

11. Zestaw regałów z 

pojemnikami 

1 sztuka 

Zestaw powinien składać się z dwóch regałów: 

1. Regał powinien być wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonowym o gr. ok. 18 mm. 

Posiadać powinien wymiary ok. 70 cm x ok. 48 m x ok. 87 cm. Regał powinien posiadać jedną 

przegrodę pionową. Wraz z regałem dostarczone powinny zostać pojemniki z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami, do zamontowania w regale w ilości: 4 sztuki o 

wymiarze ok. 31 cm x ok. 43 cm x ok. 8 cm, 4 sztuki o wymiarze ok. 31 cm x ok. 43 cm x ok. 30 cm. 

2. Regał powinien być wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonowym o gr. ok. 18 mm. 

Posiadać powinien wymiary ok. 70 cm x ok. 48 m x ok. 105 cm. Regał powinien posiadać jedną 

przegrodę pionową. Wraz z regałem dostarczone powinny zostać pojemniki z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami, do zamontowania w regale w ilości: 2 sztuki o 

wymiarze ok. 31 cm x ok. 43 cm x ok. 8 cm, 6 sztuk o wymiarze ok. 31 cm x ok. 43 cm x ok. 30 cm. 

Preferowany kolor pojemników: pomarańczowy, żółty i limonkowy. 

12. Laptop 2 sztuki 

Komputer przenośny, powinien posiadać parametry minimalne:  

• Ekran o przekątnej 11,6 cali 

• Procesor: Intel Pentium N5030 

• Pamięć RAM: 4 GB 

• Dysk: 128GB PCIe NVMe SSD 

• Karta graficzna: Intel HD Graphics 

• Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD 

• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

• System operacyjny: Windows 11 Pro 

• Możliwość 12 godzin pracy na baterii 

• Model odporny na zalanie 

• Zawiasy 360 stopni 

• Laptop powinien mieć dotykowy ekran 

• W zestawie rysik 

 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia:  

- Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2021 roku. 

Dostarczone i zamontowane meble muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność 

z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane 

prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań 

umożliwiające wykorzystanie ich w przedszkolach. 

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie 

krótszą, niż na 24 miesięcy. 



 

 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty i certyfikaty 

bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, w dniu odbioru 

przedmiotu dostawy.  

Ilekroć w Załączniku nr ….. – Szczegóły zamówienia, występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub 

określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca 

winien uznać iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, 

materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z 

montażem niezwłocznie po jego wykonaniu. 

 


