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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. Informacje ogólne: 

1. Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach Projektu: 

„Przedszkole z oddziałem integracyjnym Kubuś Puchatek w gminie Trzciana dostępne 

dla wszystkich dzieci” 

realizowanego w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 

10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Rozeznania rynku w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020  

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi: 

Dostawa wyposażenia na potrzeby Przedszkole z oddziałem integracyjnym Kubuś 

Puchatek w gminie Trzciana  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Wyposażenie sali dziennej zabawy, jadalni, odpoczynku, na które składają się: 

MEBLE 

• Stół prostokątny z kolorowym blatem-czerwonym- 3 szt -Stół prostokątny z kolorowym 

blatem - czerwony. Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane są z litego drewna, 

blat z zaokrąglonymi rogami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

czerwonym. Wym. blatu: min. szer. 120 cm, dł. 75 cm. 

• Krzesło przedszkolne –czerwone-18 szt.- krzesło sztaplowane, posiadające metalowy 

stelaż w kolorze czerwonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z 

tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 

drewnianej. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 119 - 142 cm. Wymiary 

krzesła: wys. siedziska min. 35 cm. 

• szafa-1 szt.- wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym. szuflady na 

prowadnicach, których fronty wykonane są z płyty MDF, 2 półki wewnętrzne, 
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drzwiczki z płyty MDF, wesołe aplikacje np. w kształcie komina, kabiny maszynisty 

lub inne z płyty MDF Wymiary szafki: min. szer. 111 cm gł. 41 cm wys. 135 cm. 

• Szafka -1 szt.-wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym. Min. 8 

szuflad na prowadnicach, których fronty wykonane są z płyty MDF wraz wesołymi 

aplikacjami. Wymiary szafki: min. szer. 80 cm gł. 41 cm wys. 135 cm. – 

• Półka-2 szt.-Półka wykonana z płyty wiórowej z aplikacjami. Wymiary min.: 70 cm x 

16 cm x 57 cm 

• Szafka -1 szt.-. Stelaż z 6 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej.  Wymiary 

min.: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm. 

• Szafka-1 szt.-. Stelaż z 3 półkami, wykonany z płyty wiórowej laminowanej Wymiary 

min: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm. 

• Szatnia-wym.: min 130 x 35 x 172; 8 szafek,  

• Drzwi do szatni-8 szt; wym.:  min30 x 76 cm,  

 

ŁÓŻECZKA: 

• Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. 

Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System 

odpowiedniego splotu materiału zapewniający przewiewność i łatwość w utrzymaniu w 

czystości. Min. wym. 133x57x15cm. – 25 sztuk 

• Prześcieradło- 30 szt. 

 

DYWANY: 

• Dywany: w pastelowych kolorach, z aplikacjami ciekawymi dla dzieci (zwierzątka, 

ptaszki), o wymiarach 3 x 4 – 4 szt. 

 

ZABAWKI 

• Zestaw piramidek-5 szt. 

• Edukacyjna wieża-5 szt. 

• Żółw-6 szt. 

• Wstukiwanka kształtów dla malucha-5 szt. 

• Telefon-5 szt. 
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• Misio z bryłami-5 szt. 

• Obrotowy bączek-5 szt. 

• Wózek z klockami-2 szt. 

• Stojak z zabawkami-2 szt. 

• Chodzik manipulacyjny-2 szt. 

• Waflowe klocki-3 szt. 

•  Klocki elstyczne-1 szt. 

• Klocki drewnine-2 szt. 

• Drewniane klocki-2 szt. 

• Zestaw pojazdów-5 szt. 

• Samochód- 2 szt. 

• Zestaw małych pojazdów- 2 szt.  

• Zabawka na biegunach-6 szt. 

• Miękka lalka-10 szt. 

•  Kuchenka-1 szt. 

• Misie-2 szt. 

• Moblina szafka z klockami i pojemnikami-2 szt. 

• Gąsienica spacerowa 2 szt. 

 

 

 

Osłona antywirusowa: 

• wym. min: 94,5 x 50 x 180 cm; materiał: stelaż z metalowych rur, kurtyna o wym. 

min.160 x 94,5 cm z przezroczystego tworzywa sztucznego o gr. min. 0,15 mm;  

 

Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty zgodne z normami dla placówek 

wychowania przedszkolnego. W ramach usługi towary (elementy wyposażenia) mają zostać 

dostarczone przez wykonawcę na miejsce montażu tj. Kamionna 263, 32-732 Kamionna ,oraz 

zamontowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

 

Meble na wymiar do szatni: 
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• Meble do szatni na wymiar:148 mb 

 

Meble przedszkolne na wymiar: 

• 8 szafek stojących – min. 488 mb 

• 5 szafek wiszących - min. 480 mb 

 

 

Termin dostarczenia i montażu towaru do 31.08.2020 

 

Dokumenty jakie, zobowiązany jest prowadzić Wykonawca i dostarczyć Zamawiającemu do 

rozliczenia: Faktura(y) VAT. 

 

 

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39161000-8 Meble przedszkolne 


