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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego MGZO.2440.100.1.2016.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: Dostawa mebli do oddziałów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Nr zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

1

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie
oddziały przedszkolne z siedzibą: ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

2

2

Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 1

1

Krzesło rozmiar 1

Parametry:
a) przeznaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lat; o wzroście od 93 cm do 116
cm;
b) rozmiar 1: wysokość krzesła od podłoża do siedziska: 26 cm, wysokość przerwy od
siedziska do oparcia 15 cm, szerokość 27,5 cm;
c) kolorystyka stelażu: żółty;
d) stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm, a siedzisko i oparcie z lakierowanej
sklejki bukowej o gr. 6 mm.;
e) wyprofilowane siedzisko w celu eliminacji ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia;
f) delikatnie zaokrąglone oparcie w celu zapewnienia wygody dziecku;
g) wytrzymałość krzesła na ciężar - z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym: 34 lat;
h) tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzyw, delikatnie odchylone do tyłu,w celu
zwiększenia stabilności i zapobieganiu bujaniu się przez dzieci; zatyczki z tworzywa
chronią podłogę przed zarysowaniem. Kolory zatyczek na oparciu muszą posiadać
wskazanie rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami Sanepid-u.
i) nóżki, siedziska i oparcia muszą być zabezpieczone podczas dostawy miękkimi
elementami przed otarciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi; krzesełka muszą być
dostarczane w kartonach zabezpieczających przed uszkodzeniami podczas transportu;
j) krzesła można stawiać jedno na drugim;
k) krzesełka zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012; muszą być
dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski i muszą być bezpieczne dla dzieci.

2

3

4

Prostokątny blatu stołu Parametry:
przedszkolnego z żółtym a) kolor obrzeża blatu: żóty;
obrzeżem
b) blat chroniony kolorowym, trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.;
c) blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku;
d) kształt blatu: prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami;
e) wym. blatu 120 x 74 cm;
f) oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg;
g) musi być bezpieczny w użytkowaniu dla dzieci, dopuszczony do sprzedaży na terenie
Polski. Blat wyposażony w śruby do zamontowania nóg.
Nogi okrągłe do stołu
przedszkolnego

Zestaw meblowy
przedszkolny z aplikacją

Parametry:
a) kolor nóg: nogi wykonane z drewna w jasnej tonacji buku;
b) kształt nóg: okrągły;
c) zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie
końcówek;
d) 4 uzyskiwane wysokości stołów: 40, 46, 52, 58 cm;
e) podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu;
f) nogi są dopasowane do blatu (poz. 3), nawiercone otwory muszą mieć rozstaw pasujący
do blatu (wymienionego w poz. 3);
g) w komplecie znajdują się 4 sztuki nóg.
Szafy i regały wchodzące w skład zestawu postawione na cokole. Korpusy, ściany
wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym
obrzeżem imitującym strukturę sklejki o gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm
w kolorze korpusu. Drzwi i front skrzynki na kółkach wykonane są z płyty MDF o grubości
12 mm. Szafki i regały wchodzące w skład zestawu uzupełnione ozdobnymi
detalami/aplikacjami. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm
(płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, (za wyjątkiem
aplikacji do pojemnika, którą montuje się do frontu), każdy kolor płyty to oddzielna
warstwa. Kontury aplikacji/motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania. W
skład zestawu wchodzi:
1) Komoda/Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1 sztuka
Pojemnik o wymiarach ok. 700 x 370 x 430 mm z kolorową aplikacją np.: ryba, kwiatek,
listki. Front pojemnika o wymiarach ok. wys. 357mm, szer. 700mm.
Nadstawka o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 450 mm z kolorową aplikacją np.: fali,
zwierzątka, roślinki, o wymiarach ok.: wys. 700mm, szer. 250mm.
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2) Szafka dwudrzwiowa z aplikacją x 1 sztuka
Szafka dwudrzwiowa o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową aplikacją
np. pirat na dziobie statku, zwierzątko, kwiatek o wysokości ok. 1540 mm.
Szafka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi kolorowymi
drzwiczkami np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi
motywami np. wodnych roślin, ryb.
3) Regał z aplikacją x 1 sztuka
Regał otwarty o wymiarach szer. 750 x gł. 450 x wys. 1580 mm z kolorową aplikacją np.
żagiel, drzewko, słoneczko, żyrafa o wysokości ok. 2500 mm. Aplikacja może być
wykonana częściowo z tkaniny np. żagiel. Regał wyposażony w 4 półki (5 przestrzeni).
4) Szafka z aplikacją x 1 sztuka
Szafka dwudrzwiowa o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową z
aplikacją np. rufa statku, zwierzątko, kwiatek drzewko o wysokości ok. 1490 mm.
Szafka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi kolorowymi
drzwiczkami, np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi

drzwiczkami np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi
motywami np. wodnych roślin, ryb.
2
3) Regał z aplikacją x 1 sztuka
Regał otwarty o wymiarach szer. 750 x gł. 450 x wys. 1580 mm z kolorową aplikacją np.
żagiel, drzewko, słoneczko, żyrafa o wysokości ok. 2500 mm. Aplikacja może być
wykonana częściowo z tkaniny np. żagiel. Regał wyposażony w 4 półki (5 przestrzeni).
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4) Szafka z aplikacją x 1 sztuka
Szafka dwudrzwiowa o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową z
aplikacją np. rufa statku, zwierzątko, kwiatek drzewko o wysokości ok. 1490 mm.
Szafka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi kolorowymi
drzwiczkami, np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi
motywami np. wodnych roślin i ryb.
5) Regał z aplikacją x 1 sztuka
Regał otwarty o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową aplikacją np.
ster, zwierzątko, kwiatek o wysokości ok. 1155 mm. Regał wyposażony w 2 półki (3
przestrzenie).
Produkty posiadają certyfikat za zgodność z normą :PN-EN 14073-2:2006 Wszystkie
wymienione powyżej meble muszą pochodzić z tej samej kolekcji (edycji, serii), co
pozwala na dowolne zestawianie ze sobą mebli, aranżację przestrzeni sali przedszkolnej.
Poszczególne meble mogą funkcjonować razem w formie zestawu lub pojedyńczo jako
oddzielny mebel. Płyty w każdej z wymienionych szafek muszą być w tej samej tonacji.
Fronty szafek, szuflad lub inne wymienione elementy mebli w kolorze/kolorach muszą być
utrzymane w tej samej tonacji koloru/kolorów.
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Szafka z drzwiczkami z
aplikacją

Szafa z półkami

Szafka stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4.
Szafka dwudrzwiowa o wym. skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja ok. 65 cm).
Szafa postawiona na cokole. Korpusy,ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
kolorze brzozy. Płyta zabezpieczona trwałym obrzeżem imitującym strukturę sklejki o gr. 2
mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu.
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm. Szafka z drzwiczkami z aplikacją.
Aplikacja wykonana wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm (płyty nałożone na siebie)
dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki (za wyjątkiem aplikacji do drzwiczek, którą
montuje się do frontu drzwiczek), każdy kolor płyty to oddzielna warstwa.
Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania.
Aplikacja z motywem i w kolorach pasujących do motywu i koloru zestawu określonego w
pkt 4 np.: papugi, wiewiórki, kwiatka itp.
Wewnątrz szafki 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w
kolorze z aplikacją w kształcie i kolorach zgodnych z motywem głównym szafki.
Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F-0601005:1990, PN-F-06009:2001
Szafa stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Szafa postawiona na cokole,
korpusy, ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy,
zabezpieczonym trwałym obrzeżem imitującym strukturę sklejki o grubości 2 mm.
Szafka wyposażona w 3 półki (4 przestrzenie) z czego dolna i górna przestrzeń zamknięta
dwuskrzydłowymi drzwiami.
Drzwi wykonane z płyty MDF o gr 12 mm. Górne drzwiczki np. w kolorze zielonym, dolne
w kolorze niebieskim.
Dolne 2 przestrzenie posiadają przegrodę.
Wymiary szafy szer. 75 x gł. 40 x wys. 158 cm
Produkt posiada certyfikat za zgodności z normą:PN-EN 14073-2:2006
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Duża szafa z aplikacją

Biurko dla nauczyciela

Dywan przedszkolny

Pufa/pojemnik z tkaniny

Szatnia przedszkolna

Krzesło konferencyjne

Szafa na łóżeczka
z drzwiami

Łóżeczko przedszkolne

Wózek na łóżeczka

3
Szafa stanowi uzupełnienie zestawu określonego
w pkt 4. Szafa postawiona na cokole.
Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze brzozy. Dostosowana do
przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz 3 półeczki (4 przestrzenie)
po każdej stronie. Uchwyty do szaf okrągłe drewniane.
Szafa z kolorową aplikacją na lewych drzwiach.
Aplikacja z motywem i w kolorach pasujących do motywu i koloru zestawu określonego w
pkt 4 np.: drzewa, kwiatka itp.
Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm (płyty nałożone na
siebie) dając efekt 3D, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa.
Aplikacja zajmuje ok. 2/3 wysokości drzwi.
Wymiary szafy szer. 83 x gł. 40 x wys. 158 cm
Produkt posiada certyfikat za zgodności z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F-0601005:1990, PN-F-06009:2001
Biurko stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Biurko o wym. szer. 1095 x gł.
700 x wys. 735 mm.
Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem drewnianym okrągłym, poniżej szafka
zamykana na zamek z uchwytem drewnianym okrągłym.
Z tyłu biurka blenda płytowa o szerokości 461 mm.
Szerokość miejsca na krzesło wynosi ok. 533 mm.
Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze brzozy, narożniki
korpusu zaokrąglone.
Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 12 mm w kolorze zielonym.
Dywan stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Dywan do oddziału
przedszkolnego motywem i kolorystyką nawiązujący do motywu i kolorystyki zestawu
mebli wskazanego w poz. 4. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.
Wymiary dywanu ok. 4 x 5 m
Pojemnik stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Funkcjonalny pojemnik z
tkaniny. Pojemnik wyposażony w miękką pokrywę. Może służyć jako siedzisko dla dziecka
w wielu 3-4 lata. Można go złożyć przez co nie zajmuje wiele miejsca.
Maksymalne obciążenie to ok. 50 kg.
Kolor pojemnika: jasny zielony
Wymiary pojemnika ok.: szer. 32 x gł. 32 x wys. 32 cm
Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o
wymiarach ok.: szer. 1085 mm x gł. 500 mm x wys. 325 mm. Pod ławeczką znajduje się
półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych
przestrzeni).
Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach ok.: szer. 1085 mm x gł. 250 mm x
wys. 985 mm. Korpus złożony jest z 4 przegród tj. 5 przestrzeni. Każda z przestrzeni
wyposażona jest w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu.
Miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione jest płytą o gr. 18 mm.
W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki
któremu rzeczy z nich nie wypadają.
Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o
gr. 18 mm. w tonacji klonu.
Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.
Wymiar całkowity szatni ok.: szer. 1085 mm x gł. 500 mm x wys. 1310 mm.
Krzesło dla nauczyciela do sali przedszkolnej, wykonane z wytrzymałej tkaniny.
Materiał: 100% włókno syntetyczne. Kolor: zielony
Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej.
Siedzisko i oparcie tapicerowane.
Wysokość krzesła 47 cm.
Szafa na pościel i łóżeczka przedszkolne z drzwiami o wym. szer. 1420 x gł. 620 x wys.
2010 mm.
Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm.
Szafa w górnej części posiada 15 schowków o wym. 450 x 160 mm (wys. regulowana).
Poniżej wolna przestrzeń o wys. 990mm, przystosowana do ustawenia w niej łóżeczek o
wym. 1320 x 600 x 125 mm.
Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie.
Wyposażona w 2 skrzydłowe drzwi z uchwytami.
Elementy mocujące są w zestawie.
Łóżeczko dla dzieci do przedszkolnego leżakowania. Łóżeczko posiada stalową konstrukcję
i tkaninę przepuszczającą powietrze.
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na
układanie łóżeczek jedno na drugim.
Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez montaż dodatkowych nóżek.
Wymiary łóżeczka ok.: dł. 132 cm x szer. 60cm x wys. 12,5 cm
Kolor: np. niebieski, zielony, żółty
Maksymalne obciążenie 60 kg.
Wóżek - metalowa konstrukcja w celu przemieszczania łóżeczek określonych w pkt 14.
Umożliwia przemieszcanie ok. 15 łóżeczek jednocześnie.
Wymiar wózka pozwala na umieszczenie go w szafie określonej w pkt 13
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Nazwa produktu
Krzesła z regulowaną
wysokością rozmiar 1-2

4
Opis produktów wchodzących w skład zestawu nr 2
Parametry:
a) przeznaczenie dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lat;
b) kolorystyka siedzisk np. żółte, czerwone, zielone;
c) stelaż krzesła wykonany z rury płaskoowalnej o wymiarze ok. 38 x 20 mm i ok. 30 x 15
mm, a siedzisko i zaokrąglone oparcie ze sklejki bukowej o gr. ok. 6 mm;
d) wysokość całkowita krzesła łącznie z oparciem: ok. 45 cm;
e) wysokość krzesła od podłoża do siedziska: ok. 26-31 cm;
f) wymiary siedziska: ok 30 cm x 28 cm;
g) wytrzymałość krzesła na ciężar - z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym: 34 lat;
h) podstawa krzesła w kształce litery H;
i) krzesełka muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski i muszą być bezpieczne
dla dzieci. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2012

Prostokątny blatu stołu Parametry:
przedszkolnego z żółtym a) kolor obrzeża blatu: żóty;
obrzeżem
b) blat chroniony kolorowym, trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm.;
c) blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku;
d) kształt blatu: prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami;
e) wym. blatu 120 x 74 cm;
f) oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu nóg;
g) musi być bezpieczny w użytkowaniu dla dzieci, dopuszczony do sprzedaży na terenie
Polski. Blat wyposażony w śruby do zamontowania nóg.
Nogi okrągłe do stołu
przedszkolnego

Zestaw meblowy
przedszkolny z aplikacją

Parametry:
a) kolor nóg: nogi wykonane z drewna w jasnej tonacji buku;
b) kształt nóg: okrągły;
c) zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie
końcówek;
d) 4 uzyskiwane wysokości stołów: 40, 46, 52, 58 cm;
e) podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu;
f) nogi są dopasowane do blatu (poz. 3), nawiercone otwory muszą mieć rozstaw pasujący
do blatu (wymienionego w poz. 3);
g) w komplecie znajdują się 4 sztuki nóg.
Szafy i regały wchodzące w skład zestawu postawione na cokole. Korpusy, ściany
wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy, zabezpieczonej trwałym
obrzeżem imitującym strukturę sklejki o gr. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm
w kolorze korpusu. Drzwi i front skrzynki na kółkach wykonane są z płyty MDF o grubości
12 mm. Szafki i regały wchodzące w skład zestawu uzupełnione ozdobnymi
detalami/aplikacjami. Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm
(płyty nałożone na siebie) dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki, (za wyjątkiem
aplikacji do pojemnika, którą montuje się do frontu), każdy kolor płyty to oddzielna
warstwa. Kontury aplikacji/motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania.
W skład zestawu wchodzi:
1) Komoda/Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1 sztuka
Pojemnik o wymiarach ok. 700 x 370 x 430 mm z kolorową aplikacją np.: ryba, kwiatek,
listki.
Front pojemnika o wymiarach ok. wys. 357mm, szer. 700mm.
Nadstawka o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 450 mm z kolorową aplikacją np.: fali,
zwierzątka, roślinki, o wymiarach ok.: wys. 700mm, szer. 250mm.
2) Szafka dwudrzwiowa z aplikacją x 1 sztuka
Szafka dwudrzwiowa o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową aplikacją
np. pirat na dziobie statku, zwierzątko, kwiatek o wysokości ok. 1540 mm.
Szafka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi kolorowymi
drzwiczkami np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi
motywami np. wodnych roślin, ryb.
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3) Regał z aplikacją x 1 sztuka
Regał otwarty o wymiarach szer. 750 x gł. 450 x wys. 1580 mm z kolorową aplikacją np.
żagiel, drzewko, słoneczko, żyrafa o wysokości ok. 2500 mm. Aplikacja może być
wykonana częściowo z tkaniny np. żagiel.
Regał wyposażony w 4 półki (5 przestrzeni).
4) Szafka z aplikacją x 1 sztuka
Szafka dwudrzwiowa o wymiarach szer. 750 x gł. 400 x wys. 880 mm z kolorową z
aplikacją np. rufa statku, zwierzątko, kwiatek drzewko o wysokości ok. 1490 mm.
Szafka wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi kolorowymi
drzwiczkami, np. lewe w kolorze zielonym, prawe w kolorze niebieskim z wyfrezowanymi
motywami np. wodnych roślin i ryb.
5

Szafka z drzwiczkami z
aplikacją

5)
Regałstanowi
z aplikacją
x 1 sztukazestawu określonego w pkt 4.
Szafka
uzupełnienie
Szafka dwudrzwiowa o wym. skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja ok. 65 cm).
Szafa postawiona na cokole. Korpusy,ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w
kolorze brzozy. Płyta zabezpieczona trwałym obrzeżem imitującym strukturę sklejki o gr. 2
mm. Plecy wykonane z płyty HDF o gr 3 mm w kolorze korpusu.
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm. Szafka z drzwiczkami z aplikacją.
Aplikacja wykonana wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm (płyty nałożone na siebie)
dając efekt 3D, mocowane do tylnej płyty szafki (za wyjątkiem aplikacji do drzwiczek, którą
montuje się do frontu drzwiczek), każdy kolor płyty to oddzielna warstwa.
Kontury motywów wykonane są za pomocą techniki frezowania.
Aplikacja z motywem i w kolorach pasujących do motywu i koloru zestawu określonego w
pkt 4 np.: papugi, wiewiórki, kwiatka itp.
Wewnątrz szafki 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w
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Szafa z półkami

Duża szafa z aplikacją

Biurko dla nauczyciela

Dywan przedszkolny

Pufa/pojemnik z tkaniny

Krzesło konferencyjne
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Szafa stanowi uzupełnienie zestawu określonego
w pkt 4. Szafa postawiona na cokole,
korpusy, ściany wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy,
zabezpieczonym trwałym obrzeżem imitującym strukturę sklejki o grubości 2 mm.
Szafka wyposażowa w 3 półki (4 przestrzenie) z czego dolna i górna przestrzeń zamknięta
dwuskrzydłowymi drzwiami.
Drzwi wykonane z płyty MDF o gr 12 mm. Górne drzwiczki np. w kolorze zielonym, dolne
w kolorze niebieskim.
Dolne 2 przestrzenie posiadają przegrodę.
Wymiary szafy szer. 75 x gł. 40 x wys. 158 cm
Produkt posiada certyfikat za zgodności z normą:PN-EN 14073-2:2006
Szafa stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Szafa postawiona na cokole.
Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze brzozy. Dostosowana do
przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz 3 półeczki (4 przestrzenie)
po każdej stronie. Uchwyty do szaf okrągłe drewniane.
Szafa z kolorową aplikacją na lewych drzwiach.
Aplikacja z motywem i w kolorach pasujących do motywu i koloru zestawu określonego w
pkt 4 np.: drzewa, kwiatka itp.
Aplikacje wykonane są wielowarstwowo z płyty MDF o gr. 12 mm (płyty nałożone na
siebie) dając efekt 3D, każdy kolor płyty to oddzielna warstwa.
Aplikacja zajmuje ok. 2/3 wysokości drzwi.
Wymiary szafy szer. 83 x gł. 40 x wys. 158 cm
Produkt posiada certyfikat za zgodności z normą:PN-EN 14073-2:2006, PN-F-0601005:1990, PN-F-06009:2001
Biurko stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Biurko o wym. szer. 1095 x gł.
700 x wys. 735 mm.
Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem drewnianym okrągłym, poniżej szafka
zamykana na zamek z uchwytem drewnianym okrągłym.
Z tyłu biurka blenda płytowa o szerokości 461 mm.
Szerokość miejsca na krzesło wynosi 533 mm.
Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze brzozy, narożniki
korpusu zaokrąglone.
Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 12 mm w kolorze zielonym.
Dywan stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Dywan do oddziału
przedszkolnego motywem i kolorystyką nawiązujący do motywu i kolorystyki zestawu
mebli wskazanego w poz. 4. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny.
Wymiary dywanu 4 x 5 m
Pojemnik stanowi uzupełnienie zestawu określonego w pkt 4. Funkcjonalny pojemnik z
tkaniny. Pojemnik wyposażony w miękką pokrywę. Może słuzyć jako siedzisko dla dziecka
w wielu 3-4 lata. Można go złożyć przez co nie zajmuje wiele miejsca.
Maksymalne obciążenie to ok. 50 kg.
Kolor pojemnika: jasny zielony
Wymiary pojemnika szer. 32 x gł. 32 x wys. 32 cm
Krzesło dla nauczyciela do sali przedszkolnej, wykonane z wytrzymałej tkaniny.
Materiał: 100% włókno syntetyczne. Kolor: zielony
Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej.
Siedzisko i oparcie tapicerowane.
Wysokość krzesła 47 cm.
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1. Oferowane przez wykonawcę przedmioty zamówienia muszą w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom w
zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, w szczególności użytkowania ich przez dzieci, oraz muszą być dopuszczone do sprzedaży na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym, wszystkie oferowane przedmioty zamówienia muszą posiadać, jeżeli wymagają tego przepisy prawa
polskiego, właściwe atesty lub certyfikaty dopuszczenia ich do sprzedaży na terytorium RP. Oferowane przedmioty zamówienia te nie mogą
w szczególności pozostawać w sprzeczności z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity:
Dz. U. z. 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 322 z późn. zm.).
2. Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą być wykonane z materiałów (np. toksycznych – farb, lakierów, impregnatów, surowców,
etc.), które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Dostarczony przez wykonawcę przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i nieużywany.
4. Okres gwarancji wynosi co najmniej 5 lat.

