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Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
Część I:
Lp.

Nazwa

1.

stoliki prostokątne z
regulacją wysokości

2.

krzesełka regulowane
dla dzieci

3.

4.

5.

6.

Meble
Opis
Stół przedszkolny prostokątny, z możliwością regulacji
wysokości stelaża, blat 1200x700 mm, materiały: płyta
laminowana 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, rura stalowa fi40
mm, profil stalowy 40x20 mm, malowanie proszkowe,
zatyczki z tworzywa
Krzesło z regulacją wysokości, materiały: naturalna sklejka
liściasta, rura stalowa owalna 38x20 mm, malowanie
proszkowe, zatyczki z tworzywa

Ilość

4

24

biurko dla opiekuna

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.
Wyposażone w 2 szuflady, z których jedna zamykana jest na
zamek.
O wym. 120 x 60 x 76 cm

2

krzesło obrotowe dla
opiekuna

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska
można ustawić w dowolnej pozycji za pomocą podnośnika
pneumatycznego. Można regulować odległość oraz kąt
nachylenia oparcia względem siedziska. Materiał 100%
włókna syntetyczne.

2

krzesło konferencyjne

Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z
rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i
oparcie tapicerowane, kolor czarny. O wys. 47 cm

5

zestaw mebli do sali

O wym. 391,6 x 41,5 x 124,2 cm. Meble wykonane z białej lub
klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm
pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Skład zestawu: regał
L z przegrodą i 2 półkami, biały lub klonowy, 1 szt. o wym.
79,2 x 41,5 x 124,2 cm; szafka asymetryczna L, biała lub
klonowa, 1 szt. o wym. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm; regał L z 2
przegrodami i 2 półkami, biała lub klonowa, 1 szt. o wym.
116,6 x 41,5 x 124,2 cm; szafka L na 2 szerokie szuflady, biała
lub klonowa, 1 szt. o wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm; szuflada
szeroka - błękitna, 2 szt o wym. frontu 75,2 x 18,3 cm; Półki
szerokie - 2 szt., 2 kpl. o wym. 36,5 x 37 cm; Półki wąskie 2
szt., 1 kpl. o wym. 35,5 x 37 cm; drzwiczki małe 90 st.
mocowane do korpusu - szare, 4 szt. o wym. 37 x 37 cm 1 szt.;

2
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drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - błękitne, 4 szt. o
wym. 37 x 37 cm; drzwiczki małe 90 st. mocowane do
korpusu - limonkowe, 7 szt. o wym. 37 x 37 cm; 1 szt.; małe
drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - szare, 2 szt. o
wym. 37 x 37 cm

krzesełko do
karmienia

krzesełko wykonane jest z tworzyw sztucznych, możliwe 3
pozycje: jako krzesełko do karmienia, nadstawka na krzesło i
tradycyjny fotelik,
solidne stalowe nóżki posiadają 2-stopniową regulację
wysokości i maja antypoślizgowe zakończenia, 5 punktowe
pasy,
tacka wyposażona jest w 3 stopniową regulację poziomą,
pokrowiec siedziska jest wyjmowany, podnóżek

4

8.

mała szafa na pościel
i leżaki

Pomieści w sobie 20 kompletów pościeli, jak i 20 łóżeczek
Otwory w drzwiczkach, korpus szafy wykonany z 18 mm
płyty wiórowej klonowej, drzwiczki wykonane z
lakierowanego mdf-u o gr. 16 mm, płyta MDF posiada atest
higieniczny, potwierdzający klasę higieny E1, tylna ściana
wykonana z białego HDF-u, wyposażona w regulowane
ślizgacze

2

9.

łóżeczka turystyczne

Łóżeczko składane o 120 x 60 x 72,5 cm

6

biblioteczka z kanapą
do siedzenia

Meble wykonane z białej lub klonowej płyty laminowanej, o
gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną
termoplastyczną.
Wymiary zestawu: 120,7 x 79,2 x 60 cm
Skład zestawu:
-mobilny pojemnik-biblioteczka, biały lub klonowy, 1 szt.
wym. 79,2 x 41,5 x 31 cm
- biblioteczka z ławeczką, biała lub klonowa, 1 szt. Z
materacem wykonanym z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV,
łatwą do utrzymania w czystości, o wym. 79,2 x 79,2 x 60 cm

2

półka na pieluchy

Półka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na
pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi.
Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu
klonu.
Wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm, Wymiary szafki: 97 cm x 25
cm x 40 cm

2

7.

10.

11.
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12.

stolik na kubeczki do
mycia zębów

13.

regał na nocnik

14.

regał szatniowy 5osobowy z
drzwiczkami

15.

szafa podwójna dla
personelu

Mobilny stolik do przechowywania kubeczków i ręczników.
Blat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL o gr. 10 mm,
wieniec stolika ze sklejki brzozowej, lakierowanej o gr. 18
mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm, malowanej proszkowo. O
wym. 86 x 53 x 65 cm
Regał o wymiarach 55.5 x 35 x 120.5, zestaw zawiera: Regał
wysoki 6, 1 szt.; Półeczki do kolorowych regałów, 2 kpl. (6
szt.)
regał szatniowy 5-osobowy
drzwiczki
5 wieszaków na odzież
dolna półka na buty z siedziskiem i prętami
górna półka na odzież
wymiary regału: 1300x1090x500 mm (wys.xszer.xgł.)
płyta laminowana 18 mm
W komplecie szyna na ubrania, 1 stała i 1 regulowana półka.
Uchwyty w komplecie.
Szerokość: 78 cm
Głębokość: 50 cm
Wysokość: 190 cm

1

1

4

3

biurko dla opiekuna

Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji
buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.
Wyposażone w 2 szuflady, z których jedna zamykana jest na
zamek. O wym. 120 x 60 x 76 cm

1

krzesło obrotowe dla
opiekuna

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska
można ustawić w dowolnej pozycji za pomocą podnośnika
pneumatycznego. Można regulować odległość oraz kąt
nachylenia oparcia względem siedziska. Materiał 100%
włókna syntetyczne.

1

18.

stół

Stół z możliwością regulacji blatu, o wymiarach : Wysokość
76
Głębokość 80
Długość 140

1

19.

krzesła

Krzesło drewno bukowe, wykończone bejcą. Wymiary
:Wysokość 95, Głębokość 41, Szerokość 44

6

20.

regał

Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm.
• wym. 76 x 40 x 185 cm

1

16.

17.
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21.

szafa biurowa
zakluczana

22.

regał do
pomieszczenia
porządkowego

Wysoka na pięć poziomów segregatorów. Drzwi na dwa dolne
i trzy górne poziomy. Wykonana z płyty laminowanej 18 mm,
widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS, plecy białe z
płyty HDF 4 mm. Różne wymiary
Liczba półek 4
Wysokość (mm) 1770
Głębokość (mm) 600
Wykonanie regał podstawowy
Materiał półek surowa płyta wiórowa

2

2

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
39100000-3: Meble
39130000-2: Meble biurowe

Część II:

Meble wykonane na wymiar

Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie mebli na wymiar, według
załączonego projektu oraz wizualizacji (która ma charakter jedynie poglądowy).
Wykonawca winien wycenić wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie
załączonego projektu, jednak przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca
dokonał oględzin powstającego obiektu w celu dokonania pomiarów osobiście. Termin
oględzin należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym. Na Wykonawcy ciąży
odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
39141400-6: Kuchnie do zabudowy
39100000-3: Meble

Część III:
Lp.

Nazwa

1.

urządzenie
wielofunkcyjne drukarka

2.

laptop z
oprogramowaniem

Elektronika
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, ksero, skaner.
Technologia druku atramentowa z napełniaczami (kolorowa),
Rozdzielczość w kolorze 6000 x 1200 dpi
Szybkość druku w czerni 27 str/min, możliwość drukowania
ze smartfona/tabletu
Ekran min. 14 cali, 1920 x 1080 pikseli
Procesor 4-rdzeniowy, 6 - 3,4 GHz
Pamięć 8 GB RAM

Ilość
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Dysk 256 GB SSD
Grafika zintegrowana
System operacyjny Windows 10 Professional
radioodtwarzacz CD

Odtwarzacz CD, Radio analogowe z pamięcią, Zakres fal
radiowych FM, Bluetooth, Zasilanie 6 baterii R14, sieciowe
220-240 V, 50/60 Hz

2

aparat fotograficzny

Rozdzielczość min. 20 Mpix
Zbliżenie optyczne 25 x
Ogniskowa (dla 35 mm) 25 - 625 mm
Rodzaj przetwornika CMOS 1/2,3"
Stabilizator obrazu optyczny

1

lampa bakteriobójcza

Przepływowa lampa bakteriobójcza mobilna o łącznej mocy
promienników 60W (2x30W) zabudowanych w komorze
przepływowej z wymuszonym obiegiem powietrza przez
wentylator o wysokiej wydajności (132 m³/h). Lampa
osadzona jest na statywie jezdnym. Wydajność dezynfekcji
powietrza 25-50 m³ na godzinę

2

6.

oczyszczacz i
nawilżacz powietrza

Oczyszczacz powietrza o mocy 95W, z funkcją nawilżania
powietrza, Wydajność: 488 m3/h, 3 stopnie prędkości, filtry;
katalityczny, węglowy, HEPA, wstępny, UV-C,
antybakteryjny, oczyszczacz anionowy, wodny.

2

7.

kuchenka indukcyjna
2-palnikowa

Rodzaj Ceramiczna
Wymiary (SxWxG) [cm] 28,8 x 5,5 x 51 cm
Ilość pól grzejnych 2

1

podgrzewacz do
butelek

Ogrzewacz parowy do butelek, posiada pierścień
dopasowujący tak aby stabilnie umieścić w nim butelkę lub
słoiczek, posiada automatyczny wyłącznik oraz alarm
wizualny. Ogrzewacz wyposażony jest również w koszyk do
podgrzewania buteleczek z każdego rodzaju materiału w tym z
silikonu. Czas podgrzewania to 3 min 30 s. dla 240 ml butelek
i 4 minuty dla słoiczków.
Specyfikacja:
- Zasilanie 230 V - 50 Hz / 300W
- Średnica 13 cm, wysokość 16 cm
- moc 300W
- szybkość: 3 minuty 30 sekund na butelkę o pojemności
240ml, 4 minuty na mały słoiczek o pojemności 125ml

2

3.

4.

5.

8.
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sterylizator do
butelek

Możliwość wyboru jednej z dwóch różnych konfiguracji, aby
dostosować rozmiar sterylizatora do ilości i rozmiarów
przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji. Sterylizator
parowy, czas sterylizacji: 5 minut. Kompatybilny z
większością butelek, laktatorów, smoczków i akcesoriów
dostępnych w sklepach.

1

kuchenka
mikrofalowa

Pojemność 23 litry
Wymiary ok. (GxSxW) 39,5 x 48,3 x 28,1 cm
Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie,
rozmrażanie
Moc mikrofal 900 W
Moc grilla 1000 W

1

czajnik elektryczny

Pojemność 1,5 litra
Moc 2400 W
Wykonanie tworzywo sztuczne
Funkcje dodatkowe automatyczny wyłącznik po zagotowaniu
wody
Filtr antyosadowy tak
Element grzejny płaska grzałka płytowa

1

lodówka

Wymiary ok. (wys.x szer.x gł.) 202,5 x 59,5 x 67 cm
Pojemność chłodziarki / zamrażarki 253 l / 109 l
Roczne zużycie energii 188 kWh = 103,40 zł rocznie
Poziom hałasu 37 dB
Bezszronowa (No Frost)
Zmiana kierunku otwierania drzwi

1

zmywarko wyparzarka

Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania, sterowanie
elektromechaniczne, kontrolki temperatury pracy bojlera i
komory, 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), zużycie
wody 2,5 l/cykl, kosze 500x500

1

14.

urządzenie
wielofunkcyjne drukarka

Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, ksero, skaner.
Technologia druku atramentowa z napełniaczami (kolorowa),
Rozdzielczość w kolorze 6000 x 1200 dpi
Szybkość druku w czerni 27 str/min, możliwość drukowania
ze smartfona/tabletu

1

15.

laptop z
oprogramowaniem

Ekran min. 14 cali, 1920 x 1080 pikseli
Procesor 4-rdzeniowy, 6 - 3,4 GHz
Pamięć 8 GB RAM
Dysk 256 GB SSD

1

9.

10.

11.

12.

13.

Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów tel. (63) 241 32 80 fax (63) 241 30 91 e-mail: krzymow@op.pl,
www.krzymow.pl NIP: 665-17-66-491 REGON: 000548005
Strona 6 z 19

OZ.271.34.2019

Grafika zintegrowana
System operacyjny Windows 10 Professional

odkurzacz piorący

Napięcie (V) 220-240
Ciężar bez wyposażenia (kg) 7,4
Średnica wyposażenia (mm) 35
Kabel zasilający (m) 5
Pojemność zbiornika (l) 2x 4
Zużycie energii (W) 1400
Częstotliwość (Hz) 50-60

1

odkurzacz

Napięcie (V) 220-240
Ciężar bez wyposażenia (kg) 3,5
Średnica wyposażenia (mm) 35
Kabel zasilający (m) 7,5
Pojemność zbiornika (l) 7,5
Częstotliwość (Hz) 50-60
Wydatek powietrza (l/s) 40
Podciśnienie (mbar/kPa) 235/23,5
Moc turbiny (W) 850

1

żelazko

Żelazko generator pary,
Rodzaj stopy: Ceramiczna
Moc [W]:2200
Wytwarzanie pary [g/min]:100
Ciśnienie pary [bar] 5.2
Wyposażenie: Kabel sieciowy, Zbiornik na wodę, Schowek na
wąż parowy, Schowek na przewód zasilający

1

19.

pralka automatyczna

Pojemność 8 kg
Klasa energetyczna A+++
Sposób załadunku od przodu
Wymiary bez elementów wystających ok. (GxSxW) 57,2 x 60
x 85 cm
Regulacja prędkości wirowania skokowa
Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny
Programator (sterowanie) elektroniczny
Wyświetlacz elektroniczny LCD
Opóźnienie startu pracy skokowe
Regulacja temperatury przyciski

1

20.

suszarka bębnowa

Wymiary bez elementów wystających ok. (GxSxW) 63,1 x 60
x 85 cm
Prędkość wirowania 1600 obr/min

1

16.

17.

18.
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Regulacja prędkości wirowania skokowa
Pojemność - suszenie 6 kg
Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny
Klasa energetyczna A

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
31710000-6: Sprzęt elektroniczny
32320000-2: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Część IV:

Zabawki

Lp.

Nazwa

Opis
Zestaw 71 elementów, z których można poskładać farmę.
Każdy element wykonany jest z drewna.
Wymiary domu: 19,9 x 13,3 x 14,5 cm
Zabawka pchacz w kształcie sowy, wykonana jest z plastiku,
nie zawiera szkodliwego dla zdrowia BPA, ftalanów i PVC.
• wym. 18 x 18 x 60 cm.

Ilość

1.

farm

2.

pchacz

3.

jeździk

Klasyczny wózek-pchacz w kształcie pieska, wykonany z
drewna bukowego. O wym. 45 x 50 x 30 cm

2

4.

interaktywny stolik

Edukacyjny stoliczek interaktywny, wykonany z tworzywa
sztucznego. Efekty dźwiękowe i muzyczne

2

5.

drewniany pociąg

Zestaw zawiera 3 wagony (w tym figurkę kurki), lokomotywę
oraz tory.
Wym.: dł. 30 cm, wys. 5 cm

1

6.

wieża ze
zwierzątkami

Kartonowe pudełeczka z liczbami i okienkami, w których
kryją się różne zwierzątka. • wym. największego elem. 15 x 15
x 15 cm • 6 pudełek • 6 zwierzątek

1

7.

sorter kształtów

Zabawka składa się ze specjalnej, trójwymiarowej formy z
wyciętymi otworkami w różnych kształtach. O wym. 17 x 15 x
13 cm

2

8.

zwierzątka do
prowadzenia

Drewniane zwierzątko do prowadzenia o wym. 22 x 9 x 16 cm

3
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9.

zestaw mały lekarz

Zestaw przyrządów został umieszczony w poręcznym wózku
na kółkach. • wys. 59 cm • poj. wiaderka 2 l.

1

10.

zestawy klocków dla
dzieci

Klocki dla dzieci z tworzywa sztucznego, różne rodzaje.

2

klocki waffle mix 500
szt.

Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego,
przypominającego w dotyku gumę materiału.
• wym. klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm
• 500 szt.

2

klocki małego
budowniczego

Klocki wykonane z dobrej jakości tworzywa.
• 3 klocki mydełka
• 6 połówek o wym. 15,2 x 15,2 x 9,5 cm
• 24 zwykłe klocki o wym. 30,5 x 15,2 x 9,5 cm

2

zestaw gier i puzzli

Gry manipulacyjne zalecane dla dzieci od 3 lat. Pomagają
rozwijać zdolności percepcyjne dziecka, jak również
doskonalić procesy analizy i syntezy wzrokowej poprzez skład
każdej z zagadek, zwiększając poziom uwagi, sprawności
manualnej i percepcji wizualnej. Układanki składają się z 4
elementów i każda przedstawia inną historyjkę. • 4 szt. • wym.
ramki 17 x 17,5 cm • wym. puzzla 6,5 x 6,5 cm • karta z
rysunkiem

1

magnetyczne
układanki-5szt.

Układanka zawiera 42 magnetyczne, drewniane elementy i 24
karty ze wzorami do odtworzenia. WYMIARY
OPAKOWANIA: 31 x 31 x 2,5 cm WYMIARY PLANSZY:
30 x 30 x 1 cm

5

Klasyczna piramidka w kształcie kurki. • wys. 15,5 cm • śr. 13
cm

4

wózek dla lalek

Wózek z plastikową poręczą obszytą materiałem, tylna
kieszeń, koszyk u dołu.
Wykonany z materiału i plastiku.
Wysokość uchwytu: 54 cm.
Dla lalek do 42 cm.

2

interaktywne centrum
zabaw

Edukacyjny interaktywny domek, ogródek, plac zabaw i kojec
w jednym.
W zestawie: Luneta, Pojemniczek z otworkami na klocuszki w
odpowiednich kształtach - Skrzynka pocztowa
Drzwi, Cyferki, Miniaturowa zjeżdżalnia - tunel, Otwierane
drzwi i okiennice

1

11.

12.

13.

14.

15. drewniane nakładanki

16.

17.
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Piłeczki i otworki do ich przerzucania, Edukacyjny zegar,
Możliwość rozłożenia zabawki i innego jej ustawienia.

mata edukacyjna

Interaktywna mata gimnastyczna z pianinkiem.
4 sposoby zabawy, technologia "Poziomy nauki", duże
pianino do zabawy z 5 podświetlanymi klawiszami,
5 zabawek do dowolnego rozwieszania: lusterko, słonikgryzaczek, szeleszcząca panda, lew-grzechotka i małpkaklekotka
nadająca się do prania w pralce mata z pętelkami do
zawieszania zabawek

1

19.

zestaw pojazdów

Zestaw pojazdów z tworzywa sztucznego, można je myć w
zmywarce.
• 36 szt.
• 5 wzorów, różne kolory, sprzedawane losowo
• dł. 7 cm

1

20.

lalka z akcesoriami

Interaktywna lalka. Do lalki dołączone są akcesoria: butelka,
śliniak, sztućce i miseczka.

2

kuchenka

Wymiary drewnianej kuchni: Głębokość 30 cm, Wysokość
kuchni 99 cm, Szerokość 66 cm. Dodatkowo zawiera elementy
wyposażenia kuchni: patelnia, garnek, czajnik, szybkowar,
tasak, szpatułka, łyżka, cedzak, łyżka do wyjmowania
makaronu

1

22.

produkty spożywcze

Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo
realistyczne pod względem kształtu i koloru. 48 szt., o dł. od 8
do 11,5 cm

2

23.

zestaw warzyw i
owoców

Zestaw warzyw i owoców, zawiera 50 różnych warzyw i
owoców. Z tworzywa sztucznego

2

24.

zestaw naczyń i
akcesoriów

Zestaw dla 4 osób. • 4 widelce • 4 noże • 4 łyżki • 4 kubeczki •
4 talerze • rondel z przykrywką • dł. elem. do 15 cm

2

wózek gospodyni

W zestawie znajdują się:
wózek na akcesoria
odkurzacz
duża szczotka z szufelką
mała szczotka z szufelką
myjka do okien
środki czystości

1

18.

21.

25.
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woreczek ze styropianowymi kulkami do odkurzacza

26.

leżaczek bujaczek

Składany przenośny fotelik-bujaczek. Odczepiany pałąk z
dwoma zabawkami do trącania. Oparcie pleców można
ustawiać w trzech pozycjach. Poszycie siedziska można
zdejmować i prać w pralce. Funkcja wibracji. Maksymalne
obciążenie w pozycji leżaczka: 9 kg, maksymalne obciążenie
w pozycji krzesełka: 18 kg. Wym. opak. 59,5 x 43 x 14 cm,
wym. produktu po złożeniu: 50 x 60 x 42 cm.

27.

warsztat

Wózek warsztatowy z akcesoriami materiał drewno
25 Części, o wymiarach: 37 x 35 x 44 cm

1

zestaw zabawek
interaktywnych

Zabawki interaktywne wykonane z tworzywa sztucznego i
miękkich materiałów, w różnych kształtach i kolorach. Z
elementami świecącymi, dźwiękowymi i muzycznymi. 5
różnych zabawek

1

29.

zestaw gryzaków

Gryzaki w różnych kształtach i kolorach, wykonane z
miękkiego sylikonu z możliwością mycia w zmywarce. 10
różnych gryzaków

1

30.

zestaw papierów
rysunkowych (białe i
kolorowe, A3 i A4)

Zestaw papierów rysunkowych: papier rysunkowy biały A4 500 szt., 80 g/m2 • papier rysunkowy kolorowy A4 - 800 szt.,
80 g/m2 • papier kolorowy rysunkowy A3 - 160 szt., 80 g/m2 •
papier rysunkowy biały A3 - 500 szt., 80 g/m2

1

31.

zestaw stolikowy
kredek

Kredki o parametrach: dł. 15 cm, śr. 1 cm, śr. rysika 0,5 cm. W
białym kartoniku, zawiera 10 kolorów, łącznie 60 szt.

4

32.

zestaw pędzli z gąbki

Zestaw różnych pędzi do malowania z gąbką. 25 sztuk.

1

33.

zestaw pędzli do
malowania

Zestaw 40 pędzli do malowania

1

34.

zestaw farb 6 kol. x
500 ml

zestaw składający się z 6 buteleczek farby w intensywnych
kolorach. Każda z nich zawiera 500 ml farby w podstawowej
barwie.

1

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym kształcie
przytrzymuje pędzel, a jednocześnie chroni farbę przed
wylaniem. Łatwe do umycia. Zawiera 10 szt. o wym. 7 x 7 cm

3

Klej wielofunkcyjny, o wadze 1000g. Butelka do płynów z
dozownikiem - 50 ml, 10 szt., Butelka ze szpatułką.

1

28.

zestaw kubeczków na
35.
farby 10 szt.

36.

klej 1000 g i butelki
do kleju
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37.

zestaw 10 nożyczek

Zestaw 10 szt. Nożyczek, o wym. 14 cm, z okrągłymi
końcówkami.

1

38.

pistolet do kleju

Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia na gorąco. W
zestawie 2 sztyfty kleju o śr. 11 mm

1

39.

sztyfty do pistoletu

Zestaw zawierający 10 szt. sztyftów do kleju na gorąco o
wymiarach śr. 11 mm, dł. 25 cm .

2

40.

stemple różne wzory

Zestaw zawiera 9 stempli. Uchwyty wykonane są z drewna
bukowego. O wym. 3 x 3 x 2 cm. Różne wzory do wyboru

2

układanki z kartami
zadań

Figury uczą rozpoznawania kształtów i kolorów, sortowania i
przeliczania. Są też doskonałym ćwiczeniem usprawniającym
małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową. W
praktycznym, plastikowym opakowaniu. • 3 kształty • 6
kolorów • 20 dwustronnych kart zadań z lakierowanej tektury
o wym. 19 x 12 cm • 360 plastikowych elem. o wym. 3 x 3 cm
• produkt w języku angielskim.
• od 3 lat

2

41.

42.

zestaw książek

I zestaw:
Książki dla dzieci: rozkładane lub z ruchomymi elementami,
edukacyjne – aktywizujące o tematyce:
- o uczuciach – 1 szt.
- o emocjach – 1 szt.
- o zwierzętach – 2 szt.
- o zawodach – 1 szt.
- o wrażliwości i życzliwości – 2 szt.
- o prawidłowym funkcjonowaniu w ruchu drogowym 1 szt.
- o dobrym wychowaniu/ manierach – 2 szt.
- książki z serii oczami maluszka – 2 szt.
- mam oko czyli porywające książki bez słów – 2 szt.
- mistrzowie ilustracji – 2 szt.
- o Mikołajku – 1 szt.
- Ciekawe dlaczego, czyli fascynujące encyklopedie – 5 szt.
II Zestaw:
- książki zawierające bajki np. „Wielki skarbiec bajek” – 2 szt.
- książki o zdrowym żywieniu – 2 szt.
- książki o tolerancji np. „Jedno oko na Maroko” – 2 szt.
- książki z serii „Kura Adela” – 10 szt.
- książki z serii „Historyjki dla ciekawskich dzieci” – 3 szt.
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43.

kolorowe dłonie

Drewniana, kolorowa układanka w kształcie dłoni, która uczy
liczenia w zakresie do 10.
• wym. 37,8 x 20,6 cm

3

44.

płyty CD do
prowadzenia zajęć
(piosenki, kołysanki,
pląsy)

Piosenki i utwory muzyczne na płytach CD, 8 różnych.

1

45.

fotografie do zajęć,
plansze

Różne plansze dydaktyczne o formacie: 5 sztuk o wymiarach
ok. 70 x 50 cm

1

46.

chusta do gier i
zabaw

Kolorowa chusta z uchwytami na obrzeżu, o średnicy 6m,
zawiera 12 uchwytów

2

47.

tunel

Kolorowy tunel o średnicy 46 cm i dł. 280 cm.

1

48.

zestaw różnych piłek

Zestaw 10 piłek o różnych wymiarach i kształtach, z gumy lub
z innego tworzywa sztucznego

1

49.

woreczki z grochem

Wym. 10 cm, zawiera 10 szt. w 5 kolorach

6

50.

obręcz

Obręcze z tworzywa sztucznego, o śr. 44 cm, zawiera: 4 szt.

20

51.

szarfy w różnych
kolorach

Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej, o długości 120
cm • szer. 3 cm

20

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
37520000-9: Zabawki
39162100-6: Pomoce dydaktyczne

Część V:
Lp.
1.

Nazwa
zestaw 12
kolorowych pufdropsów

2.

stojak do pufek

3.

basen z piłeczkami

Wyposażenie różne
Opis
Kolorowe okrągłe pufy do siedzenia, 12 sztuk w zestawie, o
wymiarach: śr. 30 cm, wys. 8 cm. Różne kolory, pokrowiec z
możliwością do zdejmowania
Wykonany z metalowych rurek o przekrojach: fi 3, 5 i 7.
Mieści 12 pufek.
Wym.: wys.110 x szer. 30 x dł 30 cm.

Ilość

Basen z piłeczkami narożny, z aplikacją, złożony z 3 elem.: 2
ściany: 155 x 30-55 cm, gr. ok. 15 cm, podłoga: 140 x 140 cm

1
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półokrągły przód: 220 cm,
zawiera 1000 szt. plastikowych piłeczek o śr. 6,5 cm

4.

przewijak z szafką

Szafka ze stołem do przewijania. Wykonana z laminowanej
płyty wiórowej w odcieniu klonu i białej.
O wymiarach: 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. półek: 42,5 x 55 x 24 cm

5.

materac do
przewijaka

Materac do przewijaka o wym. 63 x 73 x 10 cm

2

poducha sensoryczna
zwierzątko

Miękkie poduchy-zwierzątka wypełnione granulatem. Pokryte
trwałą, zmywalną tkaniną PCV bez ftalanów. O wys. 60 cm i
śr. 80 cm, o wadze 4 kg. Zwiera elementy sensoryczne: łapki
na guziki, piszczący nos, szeleszczące rogi, na łapach, ogonie,
rogach i łatach miłe w dotyku futerko.

3

7.

leżaki

Maksymalne obciążenie 60 kg • wym. 134 x 60 x 15 cm,
wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie
dodatkowych nóżek.

20

8.

wózek na leżaczki

Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie
maksymalnie 15 łóżeczek jednocześnie. • wym. 131,8 x 58,3 x
11,8 cm

2

9.

komplet pościeli z
wypełnieniem

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

40

10.

dywan

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa: 7 mm, dywan o wym. 2,4 x 3,4 m

2

11.

pojemniki na klocki i
zabawki

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany na
zatrzask.
O wym. 71,2 x 48 x 38 cm

8

12.

kosz do segregacji
śmieci

Pojemnik z 3 komorami do segregacji odpadów.
Przeznaczony do selektywnej zbiórki 3 głównych frakcji.

2

6.
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Kosz jest wyposażony w 2 przegrody i 1 wieko.
Pojemność: 3 x 25 l.
duże tablice korkowe
do ekspozycji prac
plastycznych

Tablica korkowa o wymiarach 200x100 cm, powierzchnia
wykonana jest z korka. Rama wykonana z profilu
aluminiowego.

2

aplikacje do lustra

Kolorowe aplikacje do Lustra malucha, wykonane z płyty
MDF.
• słoneczko o wym. 28,2 x 31,3 cm
• 2 x trawa z kwiatkiem o wym. 43,6 x 25,6 cm

1

15.

rolety okienne

Rolety okienne materiałowe do okien o wymiarach:
- wysokość: 141cm
- szerokość: 2 skrzydła po 53,5 cm
(6 sztuk)
- wysokość: 124 cm
- szerokość: 2 skrzydła po 53,5 cm
(2 sztuki)

8

16.

Manipulacyjna
aplikacja ścienna

Aplikacja ścienna w kształcie lokomotywy z wagonikami

2

17.

lustro malucha

Lustro bezpieczne dla dzieci, o wym. 120 x 80 cm

1

drążek sensoryczny
do lustra

Metalowy drążek, który może być montowany w komplecie z
Lustrem malucha. Na drążku znajdują się kolorowe, drewniane
kształty do manipulowania.
O dł. Ok. 131,2 cm.

1

dozownik na mydło

pojemność zbiornika 400 ml
w kolorze białym
wykonany z tworzywa ABS
zamykany na kluczyk

3

20.

podajnik na ręczniki

pojemność do 500 szt. ręczników
w kolorze białym
wykonany z tworzywa ABS
okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
ciemnoszare
zamykany na kluczyk

3

21.

podajnik na papier
toaletow

Pojemnik jest wykonany z tworzywa ABS w w kolorze
białym.
Ozdobne, niebieskie okienko umożliwia kontrolę ilości

3

13.

14.

18.

19.
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papieru w pojemniku.
Mieści papier toaletowy o maksymalnej średnicy roli 23 cm.
Pojemnik jest zamykany na klucz.
lustro

Lustro łazienkowe bez oświetlenia FAZOWANE 75 x 60 cm

3

23.

przewijak ścienny
składany

Kolor: biały
Materiał: termoplastyczny polietylen
Zawiasy: stal węglowa ocynkowana
Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z
nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem
Pomocniczy uchwyt na torbę
Wymiary: wysokość 890 mm / szerokość 550 mm
Głębokość w pozycji złożonej: 100 mm
Głębokość w pozycji rozłożonej: 890 mm

1

24.

kosz na pieluchy

Kosz na pieluchy wyposażony w duży otwór o średnicy 13,5
cm. O wym. 34 x 46 x 92 cm i poj. 120 l: ok. 75 pieluch.

2

25.

nocniki

Ergonomicznie uformowany nocnik z tworzywa sztucznego,
wyposażony w gumowe, antypoślizgowe podkładki.
Powierzchnia siedziska posiada opływowy kształt.
Maksymalne obciążenie: 15 kg , produkt o wym. 38 x 27 x 24
cm

20

26.

podest łazienkowy

Podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami.
• wym. 40,5 x 28,5 x 14 cm

2

27.

kubeczki

Kubeczki plastikowe w różnych kolorach, śr. 7,7 cm, wys. 8,8
cm

20

22.

28.

stalowy kosz na
zużyte ręczniki

Pojemnik na śmieci
Pojemność: 25 l
Materiał obudowy: stal szlachetna szczotkowana
Wymiary: 460 x 355 x 170 mm (wys x szer x gł)

29.

stojak na kalosze

Mobilny stojak przeznaczony do przechowywania kaloszy.
Wykonany z profilu metalowego. Na każdej z 3 ścianek można
zawiesić do 9 par butów. Kółka są wyposażone w hamulce.
• dł boku 83 cm
• wys. 120 cm
• dł. boku ścianki 72 cm

30.

tablica korkowa

Tablica korkowa 80x60 cm w ramie drewnianej
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31.

zlew stalowy
jednokomorowy

komplet sztućców dla
32.
dzieci

33.

zestaw naczyń
porcelanowych dla
dzieci

Wymiary (szer. x dł. w cm): 78 x 43.5
Głębokość misy (w cm): 14
Materiał wykonania: Stal nierdzewna 304

1

Komplet sztućców dziecięcych z wizerunkiem misia. Długość
noża: 18 cm, długość widelca: 16.5 cm, długość łyżki: 16.5
cm, długość łyżeczki: 13 cm.

25

Komplet dziecięcy wykonany porcelany. Komplet zawiera:
- 1 x kubek o pojemności 220 ml, wysokości 8 cm i średnicy 8
cm
- 1 x talerzyk o średnicy 20.5 cm i wysokości 2 cm
- 1 x miseczka o pojemności 300 ml, wysokości 4 cm i
średnicy 18 cm

25

Garnek z pokrywką Ø 16 cm - 1,5l
Garnek z pokrywką Ø 18 cm - 2,0l
Garnek z pokrywką Ø 20 cm - 2,5l
Garnek z pokrywką Ø 24 cm - 5,0l

34.

zestaw 4 garnków

35.

przybory kuchenne
nylonowe - komplet

Komplet posiada 5 narzędzi: Łyżka do spaghetti, Łyżka,
Szpatułka, Chochelka, Łyżka cedzakowa.

1

noże, dzbanki,
miseczki itp.

- dzbanek ze stali nierdzewnej 2l – 2 szt.
- dzbanek szklany niebarwiący ok. 2l (+/- 0,5l) – 4 szt.
- nóż uniwersalny HACCP 190mm dla alergików – 1 szt.
- nóż do obierania, max 10 cm ostrze – 4 szt.
- deska do krojenia biała, polietylenowa, 450x300mm – dla
alergików – 2 szt.
- deska do krojenia biała, polietylenowa 600x400x20mm – dla
alergików, zgodna z normą HACCP – 1 szt.
- miska z polipropylenu o poj. 1l wraz z pokrywką – 2 szt.
- kosz na owoce z pokrywką – 1 szt.
- stojak na ręczniki papierowy – 1 szt.
- talerz porcelanowy do ciasta w kolorze białym – 2 szt.
- szklane pojemniki o poj. ok. 0,5l na herbatę/kawę/cukier z
przykryciem szklanym – 4 szt.
- szklanki do napojów ok. 0,3l – 6 szt.
- zestaw kawowy (6 filiżanek 0,2l +6 spodków) – 1 szt.
- widelczyki deserowe – 6 szt.
- łyżeczki do herbaty – 6 szt.

1

wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę; Wysokość - 920

1

36.

37. wózek do rozwożenia
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posiłków

mm
Głębokość - 540 mm
Szerokość - 860 mm

38.

śliniaki silikonowe

Elastyczny śliniak silikonowy, wyposażony w dużą kieszeń

20

39.

kubek niekapek

Kubek Niekapek z tworzywa sztucznego o pojemności 230 ml

20

40.

kosz na odpady

Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. O wym. 24 x
39 x 50 cm • poj. 25 l

1

41.

roleta okienna

Rolety okienne materiałowe do okna o wymiarach:
- wysokość: 101cm
- szerokość: 2 skrzydła po 57 cm

1

42.

kosz na odpady

Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. O wym. 24 x
39 x 50 cm • poj. 25 l

1

43.

deska do prasowania

Deska do prasowania z powłoką metalizowaną, która odbija
ciepło generowane przez żelazko lub stację pary.
Rodzaj deski: Elektryczna
Wykonanie blatu: Pokrowiec metalizowany, Pianka
Podstawka pod żelazko: Tak
Antenka podtrzymująca przewód: Tak
Wysokość maksymalna [cm]:95

1

44.

kosz na pranie

kosz z tworzywa sztucznego o pojemności 60l

3

45.

miski

Owalna miska o pojemności 55 L z uchwytami w kolorze
turkusowym.

2

wózek do mycia
podłóg

kompletny mop( kij aluminiowy, uchwyt do mopa 40 cm,
wkład do mopa 40 cm)
wkład z mikrofibry
wymiary wózka: wys. 94 cm / szer. 40 cm / dł. 56 cm
wyciskarka szczękowa
wiaderko oraz wyciskarka wykonane z tworzywa sztucznego
ABS
wiaderko koloru niebieskiego o pojemności 23 litry z
podziałką
uchwyt prowadzący
4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian
4 x gumowe kółka samoskrętne
średnica kółek 7 cm
zaczep na mopa

1

46.
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47.

wózek 6-osobowy

Dodatkowo w wózku: 2 schowki na jedzenie, picie lub
niezbędne akcesoria. Każde siedzisko wyposażone jest w pas
bezpieczeństwa. Dwa rozsuwane daszki. Wyposażony w
blokadę kół uruchamianą automatycznie, gdy opiekun puści
uchwyt wózka. Posiada dodatkową blokadę kół włączaną
nogą.
• wym. 147 x 84 x 112 cm
• waga: 37 kg

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
39290000-1: Wyposażenie różne
44410000-7: Artykuły łazienkowe i kuchenne

Miejsce dostawy:
Żłobek znajdujący się przy ul. Głównej 49, 62-513 Krzymów.
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