
                    

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 2 do zapytania  

ofertowego z dnia 19.09.2014 
 

Wykaz zamawianych materiałów – druk ofertowy 
 

L.p. Nazwa mebla do sal zajęć 
  

Ilość Wartość Brutto 

1. Szafka plastyczna na kółkach do przechowywania materiałów plastycznych, łatwy 
do przestawiania, drewniana o wymiarach nie mniejszych niż 80x75x40 z 5 
szufladami, 7 półeczkami i 2 pojemnikami na akcesoria plastyczne, w pastelowych 
kolorach boki szuflad i pojemników 

2  

2. Słupek ekspozycyjny, trójstronny- jedna ściana pokryta płytą pozwalającą na 
ekspozycje prac, dwie pozostałe ścianki zawierające półeczki i kieszonki na 
dziecięce prace, słupek z drewna o wymiarach nie mniejszych niż 90x55x170 cm. 

4  

3. Regał z szufladami  o wymiarach nie mniejszych niż 90,5x 40,5x132,5 cm. Każdy 
regał zawiera 8 głębokich szuflad. Jeden regał-szuflady w kolorze niebieskim, drugi- 
szuflady w kolorze zielonym(lub czerwonym czy też żółtym) 

2  

4. 
 
 
 
5. 

Biurko nauczyciela np. typu Pani Kasi w kolorze jasnego buku ( blatu i boków) z 
okleiną szuflad w kolorze: niebieskim i zielonym. Biurko zawiera 2 podręczne 
szuflady i 1 półką na pomoce dydaktyczne nauczyciela. Wymiary 120x75x76cm.   
      
Krzesło dla nauczyciela typu ISO o wymiarach wys.82cm i szer.54 cm. Krzesło ma 
metalową konstrukcję i szarą tapicerkę.    

2 
 
 
 
2 

 

6. 
 

Krzesło ucznia tradycyjne typu np Karolek nr 2 dostosowane do wzrostu 108-121 
cm i wysokości siedziska 31cm .Metalowy stelaż w kolorze niebieskim 

20 
 

 

7. Krzesło  ucznia tradycyjne, np. typu Karolek nr 3 dostosowane do wzrostu 119- 142 
cm i wysokości siedziska 35 cm. Metalowy stelaż w kolorze zielonym 

20  

8. 
 

Stół szkolny prostokątny o wymiarach blatu 75x 120 cm z kolorowym obrzeżem. 
Regulowana wysokość stołu. Blat ma łagodne zaokrąglone brzegi wykończone 
estetyczną taśmą z tworzywa PCV najlepiej w kolorze niebieskim). Stół posiada 
Certyfikat Biura Badań i Certyfikacji i jest zgodny z normą PN 

 
10 

 

9. 
 

Stół szkolny prostokątny o wymiarach blatu 75x 120 cm z kolorowym obrzeżem 
Regulowana wysokość stołu. Blat ma łagodne zaokrąglone brzegi wykończone 
estetyczną taśmą z tworzywa PCV najlepiej w kolorze zielonym). Stół posiada 
Certyfikat Biura Badań i Certyfikacji i jest zgodny z normą PN  

 
10 

 

10  Szafki modułowe typu  ,,Tęczowa”- Duży moduł. zawiera 9 skrytek z 18 półkami. 
Moduł o wymiarze nie mniejszym niż 99x35x112cm. Drzwiczki do skrytek są 
różnokolorowe w pastelowych kolorach( żółty, zielony, czerwony, i niebieski) 

2  

11.  Szafka modułowa - Mały moduł typu „Tęczowa’’ Zawiera 6 skrytek z 12 półkami. 
Moduł w wymiarze nie mniejszym niż99x35x81cm.Drzwiczki do skrytek są 
różnokolorowe w pastelowych kolorach( żółty, zielony, czerwony, i niebieski) 

1  



 
 

2 
 

12. Zestaw mebli przedszkolnych typu: Lokomotywa , pociąg czyli przypominających 
lokomotywę z 4 wagonikami. Łączna długość zestawu nie mniejsza niż 3,90m. 
Skrzynie szafek wykonane z białej płyty laminowanej. blaty drzwiczek i szuflad są 
kolorowe( żółte, zielone, czerwone i niebieskie). zestaw  składa się  z 5 elementów: 
-lokomotywa zawiera 3 szuflady na prowadnicach, moduł z drzwiczkami i 2 półkami 
kolorowe aplikacje. Wymiary: 111x41x135cm. 
- Szafka wagon 1 zawiera8 kolorowych szuflad na prowadnicach, wymiary 
80x41x135cm. 
-szafka wagon 2 zawiera moduł z zielonymi drzwiczkami i 3 półkami w środku, 
wymiary: 80x41x96 cm. 
- szafka wagon 3 zawiera 3 półki bez drzwiczek, aplikacja, wymiary :40x41x153 cm. 
- szafka wagon 4, zawiera 2 półki bez drzwiczek o wymiarach 80x41x70 cm.i 

2  

13. Szafka typu Żyrafa do przechowywania instrumentów muzycznych. Moduł 
przypomina żyrafę na kółkach ze skrzynią podzieloną na mniejsze przegrody 
.Wymiary:112x36x170cm. 

2  

14. Szafka  typu Słoń do przechowywania zabawek. Moduł ma skrzynię podzieloną na 
mniejsze przegrody. wymiary szafki 130x36x170 cm. Kolor zielony. Szafka 
kształtem przypomina słonia. 

2  

15. Duża skrzynia na kółkach o wymiarach nie mniejszych niż:58x37x30 wykonana z 
białej płyty laminowanej lub w kolorze żółtym zielonym, niebieskim, czerwonym 

2  

16. 
 

Duży pojemnik plastikowy 
Wymiary31x42x17 po 2 w każdym kolorze: żółtym zielonym, niebieskim, 
czerwonym 

8 
 
 

 

17. Teatrzyk ze stelażem -kolorowy teatrzyk na stelażu wykonany z trwałej tkaniny z 
haftowanymi aplikacjami i ruchomą kurtyną. Wymiary 87x168cm 

1  

18. Pojemnik drewniany duży 
Wymiary:25x35x17 cm. Kolor czerwony 

2  

 
L.p. Nazwa mebla  Ilość Wartość 

brutto 
1. Pufy- siedziska w formie zwierzątek ,pokryte wytrzymałą i łatwą do 

czyszczenia tkaniną PCW, śr. ok. 35cm, wys. 30cm:świnka- rożowa-8 
szt.,kurka-żółta-8 szt. ,żabka- zielona- 8 szt., kotek- pomarańczowy- 8 szt., 
krówka- niebieska-8 szt. 

40  

2. Maxi kanapa Laguna- minimalne wymiary 90x45x55 2  
3. Pokrowiec na Maxi kanapę Laguna- minimalne wymiary 90x45x55 w kolorze 

niebieskim z np.  seledynowymi bokami 
2  

4. Materac prostokątny o wymiarach min.120x60x10cm 6  

5. 
 

Pokrowiec na materac    
prostokątny o wymiarach min.120x60x10cm z tkaniny PCW w kolorze 
niebieskim z np. seledynowymi i "jagodowymi "bokami 

6 
 

 

6. 
 

Siedziska zwierzątka wypełnione granulatem dostosowujące się do kształtu 
postaci dziecka: wykonane z łatwego do czyszczenia materiału PCW, wymiary 
min 60x52x28 kolory: kaczuszka-żółty, foka1-fiolet i czarny,  pingwin-czarny i 

6 
 
 

 



 
 

3 
 

biały, foka2-niebieski, tygrys-żółty, pingwin-niebieski     
7 
 

Poduszki siedziska-kolorowe wykonane z miękkiej pianki z nadrukami w 
formie dużych cyfr, pokryte tkaniną PCW; wymiary 
min.:śr.ok.30cm,wysokośćok 9cm. zestaw  z cyframi 1-9 

5 
zestawó
w 

 

8. Piłeczki do basenów kolorowe, plastikowe o śr6,5cm, ok 500szt 5 
worków 

 

9. Okrągła poducha wykonana z trwałej tkaniny PCW o wym. min. 
śr.150cm,wys.30cm w kolorze zielono- fioletowym 

2  

 

L.p. Nazwa mebla  Ilość Wartość 
brutto 

1. Szatnia typu Arabeska dwustronna : wym. ok.105x75x131 cm, przeznaczona 
do korzystania z obydwu stron, dla 10 dzieci 

4  

2. Ławeczka do szatni z płyty laminowanej z np. czerwoną aplikacją oraz 
ażurową metalową konstrukcją na buty: wym. ok. 120x50x30 cm 

2  

3. Ławeczka typu Błekitna np. w kolorze niebieskim , z oparciem wym. ok. 93 
x51x50 cm 

2  

4. 
 
 
 

Znaczki samoprzylepne np. z muchomorem (25szt., wym. ok. 5x5cm) lub z 
dinozaurem   
(jw.) 

100szt. 
 
 
 

 

  



 
 

4 
 

 
 

 

 
 
 
 

L.p. Nazwa mebla  
 

Ilość Wartość 
brutto 

1. Stolik sześciokątny z kolorowym obrzeżem (w trzech różnych kolorach), nogi 
regulowane z drewna, blat (szer.143cm.) z zaokrąglonymi rogami z płyty laminowanej 
w kolorze drewna. 

 4 szt. 
 

 

2. Krzesełko przedszkolne drewniane - wys.30cm, wykonane w całości z drewna. 24 szt.   
3. Regał – zestaw meblowy (4.7m – 5.2m) 3 szafki  z drewnianymi kolorowymi 

szufladami , kolorowymi pojemnikami, wysuwaną skrzynią 2 szafki otwarte z półkami i 
przegrodami (83 x 40 x 104cm ), 3 szafki wiszące ( 83 x 35 x 40 cm). 

2 
zestawy  

 

4. Biblioteczka do przechowywania książek z białej płyty, z kolorowymi wykończeniami 
(2 różne kolory) min. wym. 60 X 35 x 90 cm.  

2szt.  

5. Biurko z płyty laminowanej z kolorowymi szufladami wym. ok. 130 x 75 x 74 cm.  2szt.  
6. Krzesło obrotowe (fotel),z wysokim oparciem, wyścielane, na kółkach z regulowaną 

wysokością   
2szt.  

7. Parawan – kolorowe do dzielenia przestrzeni- stelaż drewniany ok. 92x39,5x76,5 cm. 8 szt.  
8. Tablica korkowa 100 x 170cm 6szt.  

 Szatnia i pomieszczenie gospodarcze  Ilość Wartość 
brutto 

1. Szatnia mała z dzielonymi przegródkami na ubrania, ławeczką i wieszakami    
dł 78 x  gł 50 x  wys 140 cm  

  3 szt. 
 

 

2. Szatnia duża z dzielonymi przegródkami na ubrania, ławeczką i wieszakami   
dł 154 x gł 50 x wys 140 cm 

  2 szt.   

3. Szafa ubraniowa 90 x 60 x 200 cm    1 szt.  
4. Szafa na środki czystości ( np. metalowa) 90 x 60 x 200 cm    1 szt.  

Lp wypoczynek 
 

Ilość Wartość 
brutto 

1. Pufa - wizerunki różnych zwierząt- miękkie poduchy z pianki kolorowej, śr. ok. 
35cm, wys.30cm 

 20 szt.  

2. Poduszka – okrągłe krążki PCV wypełnione gąbką, kolorowe,  śr. ok. 35cm, wys. 
3cm.- 10szt w komplecie  

   4   

3. Pociąg – kolorowe pufy wypukłe  i wklęsłe - dł . pociągu max 2.5m     2 szt.  

4. Mata z poduchą wypełniona gąbką, obszyta kolorową tkaniną np. gąsienica    2 szt.   
5. Materace 3 częściowe do zabawy i ćwiczeń ( wygląd bajkowy) wym. Ok. 

190x110x5cm 
 6 szt. 
 

 

6. Poduchy sensoryczne- zwierzęta  6 szt.  


