
Załącznik
do Formularza ofertowego

KOSZTORYS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup, dostawa i montaż mebli do  Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce 

Oświadczam, że spełniam niżej określone wymagania ogólne:

1. Meble są dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Meble są bezpieczne, funkcjonalne, higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości i wyróżniają się wysoką jakością i spełniają wymagania
zawarte w obowiązujących normach (posiadają wymagane certyfikaty i atesty).

3. Okucia i części metalowe są zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania

4. Urządzenia  i  akcesoria  przeznaczone  do  regulacji  wysokości  mebli  lub  elementów zapewniają  stabilne  połączenia  elementów  i  są
bezpieczne w obsłudze.

5. Połączenia konstrukcyjne wykluczają możliwość łatwego demontowania mebli i sprzętu.

6. Końcówki elementów ruchomych są zaślepione, a elementy, z którymi styka się dziecko, są pozbawione ostrych krawędzi.

7. Zastosowane  do  produkcji  mebli  zastosowano materiały  pochodzenia  chemicznego:  barwniki  materiały  lakiernicze  kleje  tworzywa
sztuczne okleiny i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.

8. Płyty drewnopochodne odpowiadają klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.

9. Meble są odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz.
10. Zobowiązuję się załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa i 

ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

11. Kolor i odcień mebli w danym zestawie będzie jednakowy. Przed realizacją zamówienia ustalę z dyrektorem przedszkola  kolor i odcień
poszczególnych mebli.

12. Okres gwarancji towarów wynosi …..... lata.



Informacje dodatkowe:

1. Przyjmuję  do  wiadomości,  opis  towaru  przedstawia  tylko  najistotniejsze  cechy i  elementy przedmiotu  zamówienia  pożądane przez
Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta.  Ewentualne  znaki  towarowe  i  nazwy  produktów  służą
jedynie   określeniu   parametrów  produktu,   w   każdym  takim  przypadku  dopuszcza  się  możliwość  zaoferowania   produktów
równoważnych.

2. Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie podane wymiary są wymiarami sugerowanymi oraz, że wymiary oferowanych towarów, mogą
nieznacznie (+/-2 %) odbiegać od podanych w opisie.

3. Zobowiązuję się  na  własny koszt  do dostarczenia mebli,  wniesienia  ich  do siedziby przedszkola (określonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia), zmontowania i ustawienia w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki.

4. Oświadczam,  że  przedmiot  umowy jest  dostosowany do potrzeb  dzieci  z  niepełnosprawnościami;  jest fabrycznie  nowy;  wolny od
obciążeń prawami osób trzecich; nieużywany; w pełni sprawny i gotowy do użycia; wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania
projektowe, technologiczne i materiałowe, a także spełnia wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe;
posiada niezbędne certyfikaty i atesty oraz odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

5. Wystawię fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.

…......................................................................
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)



KOSZTORYS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Zadanie 1. Działanie 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

1 Zestaw kolorowych
mebli dziecięcych/

producent:

Na zestaw kolorowych mebli dziecięcych składa się: 
 2 szafki  z  półkami  – wykonane  z  trwałych materiałów (płyta  laminowana

szara  i  kolorowa),  3  kolorowe  półki  z  możliwością  regulacji  wysokości,
zaokrąglone boki i krawędzie, wymiary (dalej wym.): 1102x860x400 mm.  

 2  szafki  kolorowe  zamykane  -  wykonane  z  trwałych  materiałów  (płyta
laminowana  szara  i  kolorowa),  2  kolorowe  półki,  zaokrąglone  boki  i
krawędzie, dzięki swojemu kształtowi pozwalają na estetyczne zakończenie
zestawu dowolnych szafek, wym.: 876x400x400 mm.  

 1 szafka prosta z kolorowymi  półkami  -  wykonana z trwałych materiałów
(płyta  laminowana  szara  i  kolorowa),  6  kolorowych  półek  z  możliwością
regulacji  wysokości,  zaokrąglone  boki  i  krawędzie,  wym.:  1102x860x400
mm.  

Meble  powinny  być  z  jednej  serii/linii  produkcyjnej,  kolor  mebli  należy,  przed
realizacją  zamówienia, ustalić z dyrektorem przedszkola.

2 zestawy

2 Zestaw akcesoriów
do spania/

producent:

Zestaw akcesoriów do spania składa się z:
 20szt.  leżaków przedszkolnych -  łóżeczka ze stalową konstrukcją i  tkaniną

przepuszczającą powietrze do leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego

2 zestawy



stanowiące nóżki  łóżeczka,  konstrukcja pozwalająca na układanie łóżeczek
jedno na drugim – w celu łatwiejszego przechowywania. Wym.: 130x60 cm,
kolor: niebieski

 1szt.  Szafa do składania  i  przechowywania  leżaków oraz pościeli  –  mebel
mieszczący  20  kompletów  pościeli  oraz  20  łóżeczek  (leżaków).  Szafa
wykonana  np.  z  płyty klonowej,  z  drzwiczkami  z  malowanej  płyty MDF.
Wym.: wys. 194 x szer. 150 x gł. 62 cm. Wysokość przestrzeni na leżaki - 93
cm. Wymiary pojedynczej przegrody na pościel: szer. 35x wys. 18x gł. 60 cm.

Zestaw akcesoriów powinien być z jednej serii/linii produkcyjnej, kolor mebli należy
przed realizacją  ustalić z dyrektorem przedszkola.

3 Zestaw
stołów/blatów/

producent:

Zestaw stołów do sali przedszkolnej składa się z:
 Stolików przedszkolnych dla 20 dzieci - o wymiarach nie mniejszych niż. 120

cm*0,74 -  liczone w m2 - to znaczy,  dopuszcza się blat stolika w formie
kwadratu, sześcianu lub pięcioboku (w zależności od kształtu liczba stolików
może ulec zmianie ,gdyż przy stoliku kwadratowym usiądzie 4 dzieci 20/4=5
stolików, przy większych stolikach liczba ich automatycznie maleje –przed
zamówieniem należy ustalić kształt  oraz dokładną liczbę stolika z dyrekcją
placówki przedszkolnej),  stolik wykonany z drewna bukowego/ klonowego
płyty  laminowanej,  stelaż  drewniany/metalowy.  Łagodne  narożniki  i
wykończone obrzeża PCV. Blaty w kolorze lub z kolorowym obrzeżem. 

 1szt biurko nauczyciela do pracy -  biurko wykonane z płyty laminowanej w
tonacji  buku lub klonu. Wyposażone w zamykaną na zamek szafkę. Wym.:
120x60x76 cm

Zestaw  powinien  być  z  jednej  serii/linii  produkcyjnej,  kolor  mebli  należy  przed
realizacją  ustalić z dyrektorem przedszkola.

2 zestawy

4 Zestaw siedzisk/
producent:

Zestaw siedzisk do sali przedszkolnej składa się z:
 20 szt. krzesełek przedszkolnych – krzesełka wykonane ze sklejki bukowej.

Oparcie  (dopuszcza  się  oparcie  w  kolorze  -  do  ustalenia  z  dyrektorem
przedszkola),  stelaż  krzesełka  wykonany  z  drewna.  Krzesełko  z
wyprofilowanym  siedziskiem  aby  wyeliminować  ucisk  pod  kolanami  w
trakcie siedzenia, wygodne oparcie oraz stopki z tworzywa chroniące podłogę
przed porysowaniem.  Wymiary: wys. siedziska: ok. 35 cm,

 4szt. siedzisk „puf” – wygodne siedziska w formie zwierzątek (kurka, kotek,
krówka,  żabka).  Siedziska  pokryte  przyjemną  wytrzymałą  i  łatwą  do

2 zestawy



czyszczenia tkaniną PCW. śr. 35 cm, wys. 30 cm, 
 4szt/ siedzisk „puf” – w kształcie półokręgu lub podobnym - siedziska obszyte

trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania czystości, wym.: 77x45x35 
 2szt.  krzesło  obrotowe  dla  nauczyciela.  Krzesło  posiada  obrotowe  kółka,

podłokietniki oraz regulowane siedzisko oraz oparcie. Wymiary: szer. 63 cm,
wys.  115  cm.  Siedzisko  i  oparcie  wykonane  z  wysokiej  jakości  skóry
ekologicznej.

Zaleca  się  by  stoły  przedszkolne  oraz  krzesełka  przedszkolne  były  z  tej  samej
serii/linii produkcyjnej i w takich samych dobranych kolorach. Kolor mebli należy,
przed realizacją zamówienia, ustalić z dyrektorem przedszkola.

Zadanie 4. Działanie 2. Wyposażenie nowoutworzonej Sali Doświadczenia Świata „Snoenzolen” w P3 dostosowanej do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami.

1 Zestaw mebli
modułowych  z serii

de Lana/
producent:

W skład mebli modułowych z serii de Lana z wysokością siedziska 35cm wchodzą:
 1szt. Podest narożny bez oparcia wym.:130x130 cm
 1szt. Podest bez oparcia prostokątny o wym.:130x65 cm
 1szt. Mały podest z tylnym oparciem  w kształcie kwadratu o wym.: 65x65

cm
 1szt. Mały podest bez oparcia w kształcie kwadratu 65x65cm 
 1szt. Średni podest z oparciem tylnym  o wym.:130x65 cm
 1sz. Fala z oparciem tylnym 195x110 cm
 1szt. Zakończenie z tylnym oparciem 163x110

Materiał:  Podesty  wypełnione  są  pianką  o  grubości  28cm  (RG40/45),  obicie
wykonane  z  białej  wytrzymałej  eko-skóry,  a  podbudowa  ze  sklejki.  Dodatkowo
platforma posiada metalowe białe nóżki.

1 zestaw

2 Zestaw luster
akrylowych z serii

de Lana/
producent:

W skład luster akrylowych z serii de Lana o wys. 97 cm wchodzą:
 1szt. Lustro narożne proste (do podestu narożnego) o wym.: 130x130 cm
 1szt. Lustro ścienne kwadratowe (do podestu dużego bez oparcia) wym. szer.

130 cm
 2szt. Lustro ścienne (do podestu małego) wym.: szer. 65cm

Materiał: szkło akrylowe, płyta dekoracyjna pokryta melaminą.

1 zestaw

Zadanie 5. Działanie 1. Doposażenie gabinetu logopedycznego w P3 do prowadzenia terapii logopedycznej.

1 Regał na pomoce Regał  z  półkami  na  pomoce  dydaktyczne  zawierający  część  otwartą  i  część  z  1 sztuka



dydaktyczne/
producent:

drzwiczkami. Min. Wymiary: 1555 x 860 x 400 mm. 
Materiał: płyta laminowana 

2 Zestaw biurek i
stolików/

producent:

 1szt. biurko dla nauczyciela - biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji
buku  lub  klonu.  Wyposażone  w  zamykaną  na  zamek  szafkę.  Wym.:
120x60x76 cm

 1szt.  stolik  komputerowy –  na  metalowej  lub  drewnianej  konstrukcji,  blat
wykonany  z  płyty  laminowanej,  posiadający  półkę  na  klawiaturę.  Wym.:
70x45x76 cm

 1szt.  biurko  przed  lustro  bez  półek  i  szafek  –  wykonane  z  płyty
laminowanej/drewna  wym. 120 x 75 x 74 cm

 1szt.  stolik dziecięcy kolorowy o wymiarach  min.  77x55 cm wykonany z
drewna lub tworzywa sztucznego

1 zestaw

3 Zestaw krzeseł/
producent:

 1szt. krzesło obrotowe. Krzesło posiada obrotowe kółka, podłokietniki oraz
regulowane  siedzisko  oraz  oparcie.  Wymiary:  szer.  63  cm,  wys.  115  cm.
Siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej

 2szt  krzesła   nieobrotowe  do  pracy  przed  lustrem  –  siedzisko  i  oparcie
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze, wym.: 47x45,6x82cm

 4szt. krzesełka dziecięce. Wymiary: wys. siedziska: ok. 35 cm. Wykonane z
drewna z metalowym stelażem.

Zaleca się by krzesła były w takich samych dobranych kolorach. Kolor krzeseł należy,
przed realizacją zamówienia, ustalić z dyrektorem przedszkola.

1 zestaw

Razem:

…......................................................................
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)


