Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.
"Zakup i montaż wyposażenia do żłobka w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018".
Nazwa towaru

Ilość

Opis

Zestaw meblowy

1

Wym. 282 x 41,5 x 213,8 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem
ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
Skład zestawu:
Szafka z 3 pólkami na cokole, 1 szt. Wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.
Drzwiczki do szafki z pólkami - brzoza, 1 para z uchwytami. Zawiasy umożliwiające
otwieranie szafki pod katem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wym. 42 x 74,9 cm.
Szafka z przegrodami na cokole, 1 szt. Wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm.
Szafka z 1 pólka na cokole, 1 szt. Wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm.
Pojemnik - naturalny z okienkiem, 6 szt. Estetycznie wykonany, drewniany
pojemnik z okienkiem i uchwytami ułatwiającymi przenoszenie. Nadaje sie do
przechowywania klocków lub innych drobiazgów. Wykonany z litego drewna
bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 16,5 cm.
Stelaż wysoki do daszków 4 szt. Wykonane z drewna bukowego.
Pólka do stelaża 5 szt. Maksymalne obciążenie 20 kg.
Daszek do szafek , 1 szt. Wykonany z płyty MDF oraz sklejki.
Daszek do szafek z kwiatkiem, 1 szt. Wykonany z płyty MDF oraz sklejki.
Prowadnice plastikowe, 6 par. Ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem
szuflad i pojemników.

Szafka na kółkach

2

Szafki nadające się do podzielenia przestrzeni w sali. Dzięki nim meble mogą stać
nie tylko w linii prostej, ale także tworzyć luki lub fale. Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Wym. 41,5
x 84,5 x 48,4 cm.

Szafka z 1 półką na kółkach

1

Do szafki można zamontować drzwiczki lub uzupełnić ja pojemnikami
drewnianymi lub z tkaniny. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm.
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Szafka z 3 półkami, półotwarta, na kółkach

1

Można je uzupełnić pojemnikami drewnianymi lub z tkaniny . W dolnej części
możliwość montażu małych drzwiczek. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.

Szafka z 3 półkami na cokole

2

Do szafki można zamontować drzwiczki lub uzupełnić ja szufladami drewnianymi.
Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex. Wym. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm.

Szuflada naturalna zielona

6

Estetycznie wykonana, drewniana szufladka, nadająca sie do przechowywania
klocków lub innych drobiazgów. Dostarczana zmontowana. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm.

Szuflada naturalna niebieska

6

Estetycznie wykonana, drewniana szufladka, nadająca sie do przechowywania
klocków lub innych drobiazgów. Dostarczana zmontowana. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm.

Szuflada naturalna żółta

1

Estetycznie wykonana, drewniana szufladka, nadająca sie do przechowywania
klocków lub innych drobiazgów. Dostarczana zmontowana. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm.

Szuflada naturalna pomarańczowa

6

Estetycznie wykonana, drewniana szufladka, nadająca sie do przechowywania
klocków lub innych drobiazgów. Dostarczana zmontowana. Wykonany z litego
drewna bukowego, lakierowanego. Wym. 26,5 x 35 x 6,4 cm.

Nadstawka - droga

1

Pojemnik na książki - brzoza

1

3-czesciowa nadstawka z trawa, droga, jeziorkami i mostem. Wykonana z
kolorowej płyty MDF o gr. 12 mm, most ze sklejki o gr. 15 mm.
Pojemnik wyposażony w 3 półki z przegródkami. Wykonany z płyty wiórowej w
tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty wiórowej. Wym. 74 x 40 x 70 cm.
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Szafka z 3 półkami na cokole

2

Można do nich zamontować drzwiczki albo uzupełnić je pojemnikami
drewnianymi lub z tkaniny . Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w
tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm.

Drzwiczki do szafki słupek lewe - czerwone

1

Drzwiczki w kolorze czerwonym. Uchwyt sprzedawany w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwarcie szafki pod katem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty
laminowanej o gr. 18 mm., 1 szt., wym. 42 x 74,9 cm.

Drzwiczki do szafki słupek prawe - czerwone 1

Drzwiczki w kolorze czerwonym . Uchwyt sprzedawany w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie szafki pod katem 180 stopni. Wykonane z kolorowej
płyty laminowanej o gr. 18 mm., 1 szt., wym. 42 x 74,9 cm

Szafka z szufladą na pojemniki i segregatory 1
- na cokole

Praktyczny mebel do przechowywania dokumentów. Na wysokiej półce mieszczą
sie segregatory, a w dolnej szufladzie można przechowywać papiery większego
formatu (do 36 x 84 cm). Trzy przegródki w środkowej części przeznaczone do
uzupełnienia pojemnikami: drewnianymi lub z tkaniny. Wszystkie pojemniki
sprzedawane osobno. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. Wys. półki na segregatory 37 cm, wym. 89,1 x
41,5 x 87,1 cm.

Nadstawka do szafek z pojemnikami

1

Nadstawki w 3 rozmiarach pozwalają zwiększyć powierzchnie użytkową szafek i
dopasować je do indywidualnych potrzeb. Można do nich zamontować drzwiczki
w odpowiednich rozmiarach, dostępne w 8 kolorach. Nadstawki należy
zamocować do ściany. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Szafka wisząca

4

Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS
multiplex. Można zamocować do niej drzwiczki. Wym. 89,1 x 41,5 x 40 cm z półką.

Drzwiczki do szafki z półkami - niebieskie

1

Drzwiczki w kolorze niebieskim. Uchwyty sprzedawane w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej
płyty laminowanej o gr. 18 mm. 1 para, wym. 42 x 36,2 cm.

Drzwiczki do szafki z półkami- żółte

1

Drzwiczki w kolorze żółtym. Uchwyty sprzedawane w komplecie. Zawiasy
umożliwiające otwieranie szafki pod katem 180 stopni. Wykonane z kolorowej
płyty laminowanej o gr. 18 mm. 1 para, wym. 42 x 36,2 cm.
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Nadstawka- Domek dla lalek

1

Nadstawka do Mobilnej szafki z pólka do kącików. Wykonana z płyty laminowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex i sklejki. Domek z
dwoma okienkami. Wym. 85 x 40,9 x 49,4 cm.

Mobilna szafka z półką do kącików,
zamknięta

1

Szafka może być ustawiana w dowolnym miejscu sali dzięki kółkom. Różne
nadstawki sprawiają, ze każdego dnia będą innym kącikiem zabaw. Wykonana z
płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex.

Stół prostokątny - zielony

5

Bardzo wytrzymale stoły, wykonane ze sklejki o grubości 25 mm, z kolorowym
laminatem HPL. Rogi blatów są delikatnie zaokrąglone. Nogi okrągłe o śr. 55 mm,
z regulacja wysokości: 40, 46, 52, 58 cm, wliczone w cenie. Kolor zielony, wym.
120 x 80 cm , 5 lat gwarancji.

Krzesełko roz. 0

12

Wygodne krzesło dla malucha z oparciami pod ręce. Wykonane z lakierowanego
drewna bukowego. Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Krzesełko roz. 1

18

Wygodne krzesło dla malucha z oparciami pod ręce. Wykonane z lakierowanego
drewna bukowego. Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.

Łóżeczko przedszkolne

20

Łóżeczko ze stalowa konstrukcja i tkanina przepuszczająca powietrze, doskonale
sprawdza sie w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa
sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie
łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków
na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wym. 132,5 x 59 x 12
cm, kolor niebieski, maksymalne obciążenie 60 kg
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Szafa na łóżeczka

2

Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek
przedszkolnych. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają
przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach ułatwiają wentylacje.
Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi szafy pod katem 180 stopni (włożenie
łóżeczek możliwe jest tylko po całkowitym otworzeniu drzwi). Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi wykonane z płyty MDF (z
zewnątrz zielonej, od wewnątrz białej). Dla większej stabilności szafę powinno sie
przymocować do ściany. Elementy mocujące w zestawie. Wym. 138,6 x 70 x 203
cm

Łóżeczko przedszkolne

10

Łóżeczko z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i
dwoma wyjmowanymi szczebelkami. Sprzedawane bez materaca. Wym. wewn.
120 x 60 cm.

Materac do łóżeczka

10

Materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem.
Pokrowiec można zdejmować do prania. Wym. 120 x 60 x 7 cm.

Podkład pod prześcieradło

30

Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca podkładka pod prześcieradło,
idealnie zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkładka jest
niezastąpiona podczas rezygnacji z pieluch, można ja prac w pralce (temp. 60
stopni) i szybko schnie. Skład: 100% bawełny, membrana oddychająca: 100% PU
wym. 75 x 90 cm.

Komplet pościeli z wypełnieniem zielony

10

Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm. Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120
cm. Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm. Poduszka. Kołdra.

Komplet pościeli z wypełnieniem niebieski

10

Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm. Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120
cm. Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm. Poduszka. Kołdra.

Komplet pościeli z wypełnieniem żółty

10

Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm. Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120
cm. Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm. Poduszka. Kołdra.
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Regał na nocniki z półeczkami

1

Zestaw zawiera: Regal 1 szt., Półeczki, 2 kpl. (6 szt.)

Nocnik różowy, niebieski

12

Wym. 30 x 25 x 22 cm.

Przewijak z szafką

1

Funkcjonalna i stabilna szafka ze stołem do przewijania. Wykonana z laminowanej
płyty wiórowej w odcieniu klonu i białej. Wym. 85 x 75 x 116 cm, wys. blatu: 86,5
cm, wys. krawędzi zabezpieczającej: 25 cm, wym. blatu: 63 x 73 cm, wym.
wewnętrzne szafki: 36,5 x 55 x 36,5 cm, wym. wewnętrzne szuflady: 30,5 x 33 x
9,5 cm, wym. pólek: 42,5 x 55 x 24 cm.

Materac do przewijaka jasnozielony

1

Materac dopasowany wymiarem do szafki z przewijakiem wym. 63 x 73 x 10 cm.

Półeczka na kubeczki żółta, czerwona,
zielona

3

Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór
o sr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza sie
kubeczki jest plastikowy. wym. 67,5 x 18 x 25 cm.

Plastikowy kubek 0,25 l mix
Kształtki rehabilitacyjne

30
1

1 szt. śr. 7,7 cm wys. 8,8 cm żółty
Pianki obszyte trwała tkanina, łatwa do utrzymania w czystości. Elementy tworzą
tor przeszkód dla maluchów, które zaczynają ćwiczyć i rozwijać swoją koordynację
ruchową. Skład zestawu:
• Kostka , wym. 50 x 50 x 20 cm
• Materac kwadratowy sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 x 10 cm
• Materac narożny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 x 10 cm
• Sensoryczne schody, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Sensoryczna drabinka, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Kształtka Pagórki, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Kształtka Zygzak, wym. 60 x 50 x 20 cm.
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Dywan 4 x 5 m

1

Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym. Wysokość runa: 7 mm\n• wym. 4 x 5 m.

Dywan okrągły o śr. 2 m - szary w kolorowe
kropki

1

Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość
runa: 7 mm sr. 2 m.

Szatnia tęczowa duża - skrzynia

4

Mebel do przechowywania ubrań, książek itp. Skrzynia wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy. Wyposażone w drzwiczki.
Każdy moduł wyposażony w podwójny wieszak i półkę. • wym. większego
schowka: 29,7 x 39 x 57 cm • wym. mniejszego schowka: 29,6 x 39 x 17,6 cm\n• 8
modułów

Szatnia tęczowa mała - skrzynia

1

Mebel do przechowywania ubrań, książek itp. Skrzynia wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy. Wyposażone w drzwiczki.
Każdy moduł wyposażony w podwójny wieszak i półkę. Wym. większego schowka:
29,7 x 39 x 57 cm, wym. mniejszego schowka: 29,6 x 39 x 17,6 cm, 4 moduły.

Drzwiczki do szatni tęczowej, biało-zielone,
8 szt.

4

Drzwiczki wymiarem dopasowane do skrzyń szatni tęczowych.8 szt. (6 x białe, 2 x
zielone).

Siedzisko szatniowe duże, szaro-limonkowe

2

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym kształcie i kolorach, do szatni lub
na korytarz, dostępne w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający stabilność pokryty
warstwa miękkiej pianki oraz tkanina PCV, łatwa do utrzymania w czystości. Wym.
40 x 40 x 120 cm.

Siedzisko szatniowe małe, szaro-limonkowe 2

Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym kształcie i kolorach, do szatni lub
na korytarz, dostępne w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający stabilność pokryty
warstwa miękkiej pianki oraz tkanina PCV, łatwa do utrzymania w czystości. Wym.
40 x 40 x 40 cm.
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Ścianka manipulacyjno-sensoryczna - łąka

1

Ścianka dostarczy maluchom wielu wrażeń stymulujących zmysł dotyku, wzroku i
słuchu. Zawiera dużą przesuwankę oraz dwa widoczne lustra z pleksi o sr. 14,5 i
10 cm, w ramkach o sr. 19 i 14,5 cm wykonanych z kolorowej płyty MDF . Pod
skrzydełkami biedronki z suwakiem znajduje sie kolejne lustro, wszyte w czarny
skaden. Skadenem obszyte sa tez kolorowe elementy kwiatków. Niższy kwiatek
posiada 4 płatki o dl. 16,5 cm, każdy z innym elementem sensorycznym lub
dźwiękowym. Kolejna atrakcja jest koło obrotowe o sr. 15,5 cm z kolorowym
nadrukiem. Obracając się, koło zmienia kolor na zielony dl. 130 cm wys. 105 cm.

Kuchenny kącik

1

Bezpieczny i funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Zestaw
zawiera dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami, każda z nich może być
wykorzystana podczas zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa,
lodówka. Niezbędną częścią zabudowy kuchennej jest również zlewozmywak z
kranem i pokrętłami, dwupalnikowa kuchenka oraz mini lada do podawania
przyrządzonych przez dzieci potraw, a także półeczki do przechowywania
przyborów kuchennych. Zestaw umożliwia zabawę w gotowanie, służy integracji i
współdziałaniu w grupie. Wym. 113 x 36 x 85 cm wys. blatu 44,5 cm.

Toaletka dla małej księżniczki

1

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z jedna szufladka na drobiazgi
oraz dwoma schowkami na kosmetyki i akcesoria, ma bezpieczne lusterko
(podklejone specjalna folia). Wym. 65,5 x 41 x 96 cm, wys. blatu 50 cm .

Krzesełko do karmienia

2

Krzesło do karmienia z uprzężą 5-punktowa, zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem. Taca z uchwytem na kubek
wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV łatwa do utrzymania w czystości. Składanie krzesełka oparte na prostym i
intuicyjnym mechanizmie. Wym. 53 x 76,5 x 99 cm, wym. złożonego krzesełka 53
x 13 x 120 cm, waga: 5,2 kg.

