Załącznik nr 5 do szacowania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia.
Sala dydaktyczna wyposażenie w meble
Wyposażenie 1 Sali dydaktycznej w meble:
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15.

Krzesełko przedszkolne
Stół przedszkolny (z regulowaną wysokością)
Leżaczki
Biurko dla nauczyciela
Krzesło dla nauczyciela
Dywan
Tablica magnetyczna sucho ścieralna
Tablica na stojaku – Mobilna
Kącik wypoczynkowy
Kącik typu - komplet wypoczynkowy
Regał
Szafa zamykana
Biblioteczka
Materac na podłogę
Szafa ubraniowa dla nauczyciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
OPIS
Opis

Opis

Opis

Opis

1. Krzesełko przedszkolne
Krzesło regulowane typ T w rozmiarze 1-2, podstawa krzesła w
kształcie litery H. Stelaż z rury płasko-owalnej w kolorze żółtym
o wym. ok 38mm x 20mm i 30mm x 15mm.
Wyprofilowane siedzisko.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. ok 7mm.
Ochrona przed zarysowaniem podłogi-zatyczki z tworzywa.
Waga do 3,5 kg.
2. Stół przedszkolny (z regulowaną wysokością)
Stół z prostokątnym blatem na metalowych nóżkach – możliwa
regulacja w zakresie min. 460-520 mm. Blat – zaokrąglone
narożniki, materiał płyta laminowana – klon.
Wymiar blatu – ok. 115 cm x 65 cm
3. Leżaczki
Stelaż -stalowa, lekka konstrukcja. Na stelażu naciągnięta
tkanina o splocie siateczki (przepuszczającej powietrze) . Tkanina
z tworzywa sztucznego – niepalnego, nietoksycznego Narożniki
stanowią nóżki. Konstrukcja pozwala na układanie leżaczków
jeden na drugim. Śruby niedostępne dla dzieci.
Wymiar: długość min. 130 cm, gł. 55cm, wysokość ok. 15cm.
Waga do 4 kg. Obciążenie min. 60 kg.
Kolor - niebieski
4. Biurko dla nauczyciela
Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. ok.18mm (również z
tyłu biurka płyta co najmniej do połowy wysokości) Wymiar: ok
75cm wysokości, 120 zm szerokości, głębokość ok. 60 cm. Kolor
klon. Wyposażone w wysuwana na prowadnicach szufladą.
Poniżej szafka. Szuflada i szafka zamykana (2 kluczyki w
komplecie). Zaokrąglone krawędzie blatu.

Ilość sztuk
5 szt.
(1 przedszkole x 5 szt.)

1 szt.
(1 przedszkole x 1 szt.)

150 szt.
UWAGA
Zamawiający w przyszłym
postępowaniu
przetargowym dopuszcza
zakup mniejszej ilości
leżaczków, jednak nie
mniej jak 75 sztuk.
1 szt.
(1 przedszkole x 1 szt.)

Opis

5. Krzesło dla nauczyciela
Wysokość ok. 100cm, wysokość siedziska ok. 47 cm, szerokość i
głębokość siedziska- 42 cm,
Obicie ekoskóra grafit. Stelaż w kolorze srebrnym

9 szt.
(1 przedszkole x 9 szt.)

Opis

6. Dywan
Dywan jednokolorowy (w dostawie różne kolory do ustalenia)
Trudnopalny dywan, przeznaczony do jednostek oświatowych
Atesty: Certyfikat Zgodności, Certyfikat "Bezpieczny dla dziecka"
Wymiar 3m x 4m – 8
Wymiar 4m x 5m – 8
7. Tablica magnetyczna suchościeralna – biała lakierowana
Biała lakierowana tablica magnetyczna, sucho ścieralna, w
aluminiowej ramie. W zestawie: komplet pisaków, komplet
magnesów, gąbka magnetyczna. Do zamontowania na ścianie.
8. Tablica magnetyczna suchościeralna na stojaku. Mobilna.
Powierzchnia suchościeralna – magnetyczna / kredowa
(dwustronna)
Wymiary tablicy: ok 90 cm x 60 cm,
Wys. tablicy ze stelażem ok 140 cm.
6 szt. magnesów do tablicy w komplecie.
Kolor tablicy - biały
9. Kącik wypoczynkowy
Kącik złożony z zestawu kształtek piankowych typu - foteliki i
pufki. Można je złożyć w jedna bryłę. Wewnątrz znajduje się
pianka poliuretanowa, odporna na deformacje oraz
odkształcenia.
W komplecie:
1) min: 2 fotele,
2) 1 stolik duży
3) 1 stolik - pufka
Wykonanie:
pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu
antypoślizgowy spód zapobiega nadmiernemu przesuwaniu się
elementów po podłożu
Wymiary:
1) pufka: dł. ok. 25 x szer. 25 x wys. 20 cm,
2) stolik o wym.: dł. 45 x szer. 45 x wys. 40 cm,
3) fotel o wym.: dł. 45 x szer. 45 x wys. 55 cm
Wym. zestawu po złożeniu: ok. dł. 110 cm x śr. 45 cm
10. Kącik wypoczynkowy typu - komplet wypoczynkowy
Materiał : drewno bukowe
W zestawie :
1) 1 stolik kawowy o wymiarach:
a) szerokość ok.55 cm,
b) wysokość ok.35cm,
c) głębokość ok.55 cm,
2) 1 kanapa o wymiarach:
a) szerokość ok.130 cm,
b) wysokość ok.35 cm,
c) głębokość ok.65cm,
3) 2 fotele z miękkim siedziskiem i oparciem o wymiarach:
a) szerokość ok.48 cm,
b) wysokość ok.48cm,
c) głębokość ok.45 cm
Wymagania:
1) możliwość ściągania i prania tkaniny,
2) tkanina trudnopalna,

16 szt.

Opis

Opis

Opis

Wymiar 3m x 4m - 8 szt.
Wymiar 4m x 5m - 8 szt.
8 szt.
(1 przedszkole x 8 szt.)

16 szt.
(2 przedszkola x 2 szt.)

8 szt.
(1 przedszkole x 8 szt.)

8 szt.
(1 przedszkole x 8 szt.)

Opis

11.

Opis

12.

Opis

13.

Opis

14.

Opis

15.

3) odporna na plamy,
4) poliestrowa.
Gwarancja:
1) minimum 5 lat gwarancji na tkaninę,
2) minimum 10 lat na drewno
Regał
Regał:
1) wys. ok. 160 cm,
2) szer. ok. 80 cm,
3) gł. ok 40cm.
Materiał: płyta laminowana – klon.
Wyposażenie: w górnej części szafka z zamykanymi drzwiczkami,
w dolnej części 6 - 8 szuflad. Kolor biały.
Szafa zamykana
Materiał: płyta laminowana o gr. ok. 18 mm w tonacji klonu.
Wyposażenie: 5 regulowanych półek ma całej szerokości szafy.
Drzwi dwuskrzydłowe , z zamkiem – komplet 2 kluczy.
Biblioteczka
Stojąca biblioteczka. Wykonana z płyty laminowanej o grubości
ok. 18 mm w tonacji klonu.
Wymiary:
1) wys. ok. 120 cm
2) głębokość ok. 42cm,
3) szerokość 90 cm.
Materac na podłogę (składany)
Materac 3 częściowy składany - typu kształtki rehabilitacyjne.
Obszyty trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, łatwą do
utrzymania czystości, w dowolnym kolorze.
Szafa ubraniowa dla nauczyciela
Szafa ubraniowa głęboka wykonana z płyty laminowanej
o grubości ok 18mm. w tonacji klonu.
Wyposażenie:
1) półka w górnej części,
2) drążek metalowy na wieszaki,
3) drzwi jednoskrzydłowe.
Wymiar:
1) wys. ok 185 cm,
2) głębokość ok. 40 cm,
3) szerokość ok. 60 cm.

1 szt.
(1 przedszkole x 1 szt.)

17 szt.
(1 przedszkole x 17 szt.)

8 szt.
(1 przedszkole x 8 szt.)

24 szt.
(3 przedszkola x 8 szt.)

16 szt.
(2 przedszkola x 8 szt.)

