
Lp.
nazwa przedmiotu 

zamówienia
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Jednostka 

miary
Zamawiana ilość

Nazwa asortymentu

A B C D E

1

krzesełko obrotowe

krzesło obrotowe biurowe posiadające regulowaną 

wysokość siedziska, wysokość oparcia, kąta nachylenia 

oparcia względem siedziska oraz odległości siedziska od 

oparcia w min. zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu. 

Wykonany z trwałej tkaniny biurowej  kolor: szary lub 

niebieski. Wymiary: szerokość: do 74 cm, głębokość: do 69 

cm, min. wysokość: 102 cm, maks. wysokość: 114 cm, 

szerokość siedziska: do 47 cm, głębokość siedziska: do 48 

cm, min.wysokość siedziska: 47 cm, maks. wysokość 

siedziska: 60 cm.

szt 5

2

krzesełko - stolik 

wielofunkcyjne krzesełko, które po odwróceniu moze służyc 

także jako stolik, wykonane z lakierowanej sklejki. Wym. 

min.30 x 25 x 30 cm;  wys. siedziska może wynosić min. 12, 

20 i 25 cm

szt 2

3

krzesło

krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej 

sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż z rury okrągłej o śr. 

min. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko, delikatnie 

zaokrąglone oparcie. Wysokość siedziska ok. 21 cm. Różne 

kolory stelaża.

szt 25

4

krzesło konferencyjne

krzesło konferencyjne. Stelaż z rury płaskoowalnej w kolorze 

srebra, siedzisko i oparcie tapicerowane z włókna 

syntetycznego w kolorze szarym, wys. siedziska min.47 cm.
szt 6

5

krzesełka plasitkowe

krzesełka wykonane z wysokiej jakosci tworzywa 

sztucznego, odpornego na zadrapania i zniszczenia. 

Siedzisko i oparcie wyprofilowane tak aby korygowały 

postawę dziecka oraz utrzymywały kręgosłup w 

prawidłowym ułozeniu. Możliwość ustawiania jednego na 

drugim. Wysokość siedziska min. 30 cm . Kolor zielony.

szt 21

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia



6

krzesełka plasitkowe

krzesełka wykonane z wysokiej jakosci tworzywa 

sztucznego, odpornego na zadrapania i zniszczenia. 

Siedzisko i oparcie wyprofilowane tak aby korygowały 

postawę dziecka oraz utrzymywały kręgosłup w 

prawidłowym ułozeniu. Możliwość ustawiania jednego na 

drugim. Wysokość siedziska min. 30 cm . Kolor żółty.

szt 21

7

krzesełka plasitkowe

krzeseło wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, 

odpornego na zadrapania i zniszczenia. Siedzisko i oparcie 

wyprofilowane tak aby korygowały postawę dziecka oraz 

utrzymywały kręgosłup w prawidłowym ułozeniu. Możliwość 

ustawiania jednego na drugim. Wysokość siedziska min. 30 

cm . Kolor niebieski.

szt 21

8

biurko nauczycielskie

biurko o wymiarach minimum.: wysokość 73 cm, szerokość 

135 cm, głębokość 55 cm  i wym. maksimum: 78 cm x 140 

cm x 62 cm; wykonane z płyty wiórowej laminowanej o 

grubości minimum 18 mm, płyty robocze oklejone obrzeżem 

PCV -  minimum 3 mm, nogi biurka wykonane z płyty 

wiórowej laminowanej o grubości mimimum 18 mm oklejone 

obrzeżem PCV - mimimum 1 mm, półokrągłe krawędzie 

blatu i półek od strony frontowej, pod blatem po lewej stronie 

rząd szuflad na prowadnicach metalowych wyposażone w 

zamek z kluczykiem, po prawej stronie biurka pod blatem 

szafka, drzwiczki wyposażone w  metalowy zamek z 

kluczykiem,  kolor jasny buk.

szt 6

9

kanapa piankowa

kanapa piankowa z podłokietnikami, pokryta trwałą tkaniną 

PCV łatwą w utrzymaniu czystości. Wym. min. 98 x 39 x 45 

cm. Wys. siedziska min. 25 cm.

szt 2

10

kanapa duża

kanapa duża, tapicerowana materiałem, narożna w kolorze 

pomarańczowym o wymiarach min. 100 x 60 cm, wysokość 

siedziska min.35 cm. 

szt 3

11

kanapa rozkładana

kanapa rozkładana wykonana z pianki o grubości min. 8 cm, 

pokryta  tkanina PCV w kolorze niebieskim (łatwa do 

utrzymania w czystosci).  Wymiary po złożeniu min. 47 x 79 

x 48 cm,  wymiary po rozłożeniu  min. 142 x 78 x 32cm. 

szt 4

12
fotel 1- osobowy

fotel 1- osobowy. Siedzisko pokryte trwałą tkaniną PCW. 

Wymiary min. 49 x 39 x 45 cm
szt 7

13 sofa/kanapa 3- 

osobowa

sofa/kanapa 3- osobowa. Siedzisko pokryte trwałą tkaniną 

PCW. Wymiary min. 49 x 39 x 45 cm
szt 3



14

pufa

pufa jednoosobowa. Siedzisko z pianki pokrytej wysokiej 

jakości tkaniną PCV, łatwej w utrzymaniu czystości. 

Wymiary min.: 35 x 35 x 27 cm.  Kolory: 1 x różowy, 1 x 

pomarańczowy, 1 x zielony.

szt 3

15

stół kwadratowy

stól wykonany z polietylenu, ze stalowymi nogami z 

regulacją wysokosci. Zatyczki z tworzywa chroniące podlogę 

przed zarysowaniem. Wym. blatu min. 62 x 62 cm , 

regulacja wys. 40-60 cm. Kolor żółty.

szt 5

16

stół kwadratowy

stól spełnia normy dotyczace zabawek. Wykonany z 

polietylenu, ze stalowymi nogami z regulacją wysokosci. 

Zatyczki z tworzywa chroniące podlogę przed 

zarysowaniem. Wym. blatu min. 62 x 62 cm , regulacja wys. 

40-60 cm. Kolor zielony.

szt 5

17

stół kwadratowy

stól spełnia normy dotyczace zabawek. Wykonany z 

polietylenu, ze stalowymi nogami z regulacją wysokosci. 

Zatyczki z tworzywa chroniące podlogę przed 

zarysowaniem. Wym. blatu min. 62 x 62 cm , regulacja wys. 

40-60 cm. Kolor niebieski.

szt 5

18

stolik z regulowaną 

wysokością 

prostokatny stół z 4 nogami, wykonany ze sklejki o gr. 

max.25 mm z kolorowym laminatem, rogi blatów lekko 

zaokraglone. Do blatów o wymiarach min. 120 x 80 cm 

dopasowane okrągłe nogi  z regulacją wysokości: na 

uzyskanie wysokości stołu 40 cm, 46 cm, 52 cm lub 58 cm. 

4 różne kolory.

szt 4

19

szatnia 6-cio osobowa

szatnia z płyty laminowanej o grubości min.16 mm w 

odcieniu klonu, krawędzie zabezpieczone doklejką w 

kolorze płyty. Szatnia podzielona na 6 

przegród, w każdej podwójny wieszak, przegródka na 

obuwie i półka na dodatkową odzież z siedziskiem. Wymiary 

min. wys. 126 x szer. 134 x gł. 50 cm

szt 8

20

szafa na leżaki

szafa wykonana z wysokiej jakości płyty wiórowej w kolorze 

jasny klon lub buk. Szafa podzielona na 4 komory. 2 górne 

komory : każda z nich ma posiadać wydzielone w pionie 3 

wnęki o szerokości 40 cm i podzielona w poziomie 5 

półkami. Przestrzeń między półkami wynosi 20 cm każda. 

Półki z możliwościa wyjęcia. Każda z komór zamykana 

drzwiami dwuskrzydłowymi. Wymiary max. komór górnych: 

szerokość - 128 cm wyskość - 112 cm, głębookść - 65 cm. 

2 dolne komory: każda z nich podzielona na 15 przestrzeni 

na leżaki przegródkami o długości 10 cm na górze i na dole 

każda. Zamykana na drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość 

dolnych komór 128 cm i wysokość 140 cm, głębokość 65 

cm każda.  Łączna szerokość szafy 256 cm, wysokość 252 

cm,  głębokość 65 cm. 

szt 1



21

szafka z szufladami

szafka z min. 4 szufladami. Wykonana z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm,  w jasnych kolorach, z obrzeżem 

odpornym na uszkodzenia mechaniczne w jasnej tonacji, 

preferowany ABS.  Wymiary min. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm

szt 2

22

szafka 

szafka na cokole w jasnych kolorach z 6 - cioma  

wysuwanymi pojemnikami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego bezpiecznego dla dzieci ułożone w 3 poziomych 

kolumnach. Wymiary min. 104 x 48 x 87,1 cm

szt 5

23 regał biblioteczka  

zwany w dalszej 

części SIWZ regałem 

nr 1

regał biblioteczka zawierający min. 8 otwartych komór 

wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, w 

jasnych kolorach.Wymiary: min. 70 x 40 x 90 cm

szt 1

24
regał biblioteczka 

zwany w dalszej 

części SIWZ regałem 

biblioteczką nr 2

regał biblioteczka wykonany z wysokiej jakości płyty 

wiórowej  w jasnym kolorze, zawierająca 8 półek. Wymiary: 

min. 78 x 40 x 166 cm.

szt 3

25
półka dekoracyjna 

zwana w dalszej 

części SIWZ półką 

dekoracyjną nr 1

półka dekoracyjna w kształcie zwierząt, wykonana z płyty 

wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty 

MDF, wisząca dwupoziomowa na tle zwierzątka. Nośność 

półek ok. 15-20 kg. Wymiary min. : 56 x 31 x 107 cm. Różne 

kolory elementów.

szt 3

26
półka dekoracyjna 

zwana w dalszej 

części SIWZ półką 

dekoracyjną nr 2

półka dekoracyjna w kształcie zwierząt, wykonana z płyty 

wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty 

MDF, wisząca dwupoziomowa na tle zwierzątka. Nośność 

półek ok. 15-20 kg. Wymiary min. : 100 x 35 x 50 cm. Różne 

kolory elementów.

szt 3

27
pojemniki na zabawki i 

pomoce dydaktyczne 

wsuwane do szafek

pojemniki na kółkach wykonane z płyty wiórowej w tonacji 

brzozy, z kolorowymi elementami o wymiarach min. 30 x 35 

x 29 cm.

szt 4

28 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym z 

przykrywką 

pojemniki przezroczyste plastikowe z przykrywką, wym. min. 

46 x 36 x 25 cm. Różne kolory. 
szt 10



29 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, płytkim, 

kolor  żółty  

pojemniki płytkie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm . Kolor żółty.
szt 12

30 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, płytkim, 

kolor  zielony

pojemniki płytkie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm . Kolor zielony.
szt 9

31 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, 

głębokim kolor  

zielony

pojemniki głębokie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm . Kolor zielony.
szt 9

32 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, 

głębokim kolor żółty

pojemniki głębokie z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm . Kolor żółty.
szt 6

33 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, dużym 

kolor żółty

pojemniki duże z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 22,50 cm . Kolor żółty.
szt 3

34 pojemnik plastikowy 

różnej wielkości - 

zwany w dalszej 

części SIWZ 

pojemnikiem 

plastikowym, dużym 

kolor zielony

pojemniki duże z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z 

prowadnicami. Wym. 31,2 x 42,7 x 22,50 cm . Kolor zielony.
szt 3



35 szafki na plastikowe 

pojemniki z przegrodą 

różnej wielkości - 

zwane w dalszej 

części SIWZ szafką 

na plastikowe 

pojemniki z 

przegrodą nr 1

szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 

18 mm. Wymiary: 70,2 x 48 x 86,8 cm. Szafka do 

uzupełnienia pojemnikami z tworzywa sztucznego na 

prowadnicach.

szt 3

36 szafki na plastikowe 

pojemniki z przegrodą 

różnej wielkości - 

zwane w dalszej 

części SIWZ szafką 

na plastikowe 

pojemniki z 

przegrodą nr 2

szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 

18 mm, przedzielona pionową przegrodą ma zawierać 6 

plastikowych pojemników (4 płytkie w poziomie i 2 głębokie 

w poziomie) na lekko wysuwanych  prowadnicach. Wymiary 

całkowite szafki min. 70,2 x 48 x 49,4 cm. 

szt 3

37

zestaw mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych - zwany 

w dalszej części SIWZ 

zestawem mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych nr 1 

zestaw mebli składający się z:

- Szafki na cokole z 3 przegrodami tj. 2 przegrody z min. 4 

szufladami/pojemnikami oraz przegrodą otwartą z 3 

półkami. Szafka o wymiarze min.-max. [cm] 100-120x37-

45x85-100.

- Szafki na cokole, zamykanej drzwiami, zawiasy z 

możliwością otwarcia szafki pod kątem 180 stopni. 

Wewnątrz mają być umieszczone 3 półki. Szafka o 

wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

- Szafki na cokole. Wewnątrz mają być umieszczone 3 półki. 

Szafka o wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

- Szafki na cokole, wewnątrz ma być umieszczona 1 półka 

na środku wysokości szafki oraz 6 szuflad/pojemników. 

Szafka o wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x45-60.

Szafki mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 

min. 18 mm z obrzeżem z ABS. Zestaw mebli w jednakowej 

jasnej tonacji (np. brzoza). Zamawiający dopuszcza 

kolorowe fronty. Zestaw zawiera wszystkie elementy 

niezbędne do montażu mebli, tj. zawiasy, prowadnice itp

szt 1



38

zestaw mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych  zwany 

w dalszej części SIWZ 

zestawem mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych nr 2

Zestaw mebli składający się z:

- Szafki na kółkach z min. 1 półką. Tył szafki zabudowany 

płytą. Wymiary szafki min.-max [cm] 85-100x37-45x60-70. - 

2 sztuki

- Szafki na cokole z szufladą na szerokość szafy, trzema 

przegródkami mniejszymi o wysokości min.-max [cm] 35-45 

oraz jedną dużą przegrodą. Tył szafki zabudowany. 

Wymiary szafki min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

- Szafki na cokole, zamykanej drzwiami, zawiasy z 

możliwością otwarcia szafki pod kątem 180 stopni. 

Wewnątrz mają być umieszczone 3 półki. Szafka o 

wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

- Szafki na cokole. Wewnątrz mają być umieszczone 3 półki. 

Szafka o wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

Szafki mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 

min. 18 mm z obrzeżem z ABS. Zestaw mebli w jednakowej 

jasnej tonacji (np. brzoza). Zamawiający dopuszcza 

kolorowe fronty. Zestaw zawiera wszystkie elementy 

niezbędne do montażu mebli, tj. zawiasy, prowadnice itp

szt 1

39

zestaw mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych  zwany 

w dalszej części SIWZ 

zestawem mebli do 

przechowywania 

zabawek i pomocy 

dydaktycznych nr 3

zestaw mebli składający się z:

- Szafki na cokole, zamykanej drzwiami, zawiasy z 

możliwością otwarcia szafki pod kątem 180 stopni. 

Wewnątrz mają być umieszczone 3 półki. Szafka o 

wymiarze min.-max. [cm] 85-100x37-45x85-100.

- Szafki na cokole z 6 szufladami w 2 poziomych rzędach. 

Szafka o wymiarze min.-max [cm] 85-100x37-45x45-60.

- Szafki  z 1 półką. Tył szafki zabudowany płytą. Wymiary 

szafki min.-max [cm] 85-100x37-45x45-60.

Szafki mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 

min. 18 mm z obrzeżem z ABS. Zestaw mebli w jednakowej 

jasnej tonacji (np. brzoza). Zamawiający dopuszcza 

kolorowe fronty. Zestaw zawiera wszystkie elementy 

niezbędne do montażu mebli, tj. zawiasy, prowadnice itp

szt 3



40

szafka - w kształcie 

domku

szafka - w kształcie domku o wymiarach min. 130 x 60 x 

173 cm. w jasnych kolorach. Przednia część ścianki w 

kolorze zółtym, posiadająca otwory w kształcie okna. 

Wykonana z plyty laminowanej o grubości min.18 mm., z 

możliwością  uzupełnienia o siedzisko piankowe w kształcie 

litery U. 

szt 3

41

siedzisko do szafki - w 

kształcie domku  

siedzisko do szafki w kształcie domku z poz. 40. Wykonane 

z bezpiecznej ekoskóry w kolorze zielonym wypełnione 

wysokiej jakości pianką. Wymiary min. 126 x 45 x 80 cm.

szt 3

42

szafka z siedziskiem

szafka z siedziskiem przystosowana  do odpoczynku dla 

dzieci. Pod siedziskiem znajdują się  3 pojemniki. Korpus 

pojemników  wykonany z laminowanej płyty wiórowej. Każdy 

pojemnik wysuwany na kółkach. Wymiary siedziska: 116,4 

cm x 40 cm x 27,5 cm. Wymiary 1 pojemnika 38 cm x 39 

cm x 27 cm.

szt 3

43

siedzisko do szafki 

siedzisko do szafki z siedziskiem z poz. 42. Wykonane z 

bezpiecznej ekoskóry bezftalenowej oraz wypełnione 

wysokiej jakości pianką. Wymiary 116,4 cm x 40 cm x 5 cm. 

Kolory: 1 x zółty, 1 x zielony, 1 x niebieski.

szt 3

44
aplikacja ścienna  z 

pianki 

aplikacje do montażu na ścianę wypełnione pianką. 

Wymiary: 116,5 cm x 93 cm x 5 cm. Kolory: 1 x żółty, 1 x 

zielony,1 x niebieski

szt 3

45

szafa na pomoce 

dydaktyczne  - zwana 

w dalszej części SIWZ 

szafą na pomoce 

dydaktyczne nr 1

szafka na cokole z min. 9 szufladami/pojemnikami w 3 

kolumnach. Szafka o wymiarze min.-max [cm] 100-120x45-

60x85-100. Szafki mają być wykonane z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm z obrzeżem z ABS. Szafka jasnej 

tonacji (np. brzoza). Zamawiający dopuszcza kolorowe 

fronty. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do 

montażu szafki, tj. zawiasy, prowadnice itp

szt 9

46

szafa na pomoce 

dydaktyczne - zwana 

w dalszej części SIWZ 

szafą na pomoce 

dydaktyczne nr 2

szafa na cokole dwudrzwiowa z 3 pólkami. Drzwi z 

zamkiem, z zasuwakami na górze i na dole. Wymiary szafy 

min.-max. [cm] 85-100x40-50x85-100. Szafa ma być 

wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm z 

obrzeżem z PCV. Szafka jasnej tonacji (np. brzoza). 

Zamawiający dopuszcza kolorowe fronty. Zestaw ma 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu szafki, 

tj. zawiasy, prowadnice itp

szt 3



47 szafki różne rodzaje 

m.in. na  przybory 

muzyczne, sportowe, 

pomoce dydaktyczne

szafka na zabawki/pomoce dydaktyczne na kółkach. Ma 3 

półki, każda z min. 1 przegródką. Mebel w jasnej tonacji (np. 

brzoza), zamawiający dopuszcza kolorowe 

elementy,zdobienia. Wymiary szafki min.-max [cm] 70-

85x37-50x70-85. Szafka wykonana z płyty wiórowej.

szt 10

48

parawany niskie z 

różnymi aplikacjami

kolorowe parawany z wesołym motywem. Pozwalające na 

dekorowanie pomieszczeń, dzielenie przestrzeni itp. 

Dostarczane wraz ze stelażem wykonanym z drewna

o wymiarach min. 92 x 40 x 77 cm

szt 6

49
półka/parawan do 

kącika teatralnego

parawan/półka do zabaw w formie teatrzyku. Wykonany z 

płyty laminowanej z zasłonkami z tkaniny bawełnianej o 

min.wym. 90 x 65 x 170 cm.

szt 1


