
Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego

ZOK.042.1.7.2021 z dnia 18.11.2021 r.
Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce oraz
do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce realizowany w ramach projektu „Przedszkola bez barier” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne:
1. Informujemy, że opis towaru w niniejszym zamówieniu 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. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyposażenie w meble Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra 
Pompika w Hajnówce oraz do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, w tym: zakup, dostawę i montaż mebli, określonych w 
niniejszej części opisu przedmiotu zamówienia (dostarczenie własnym transportem, rozładowanie, rozpakowanie i montaż).

3. Kolor i odcień mebli w danym zestawie musi być jednakowy. Wykonawca, przed realizacją zamówienia, ustali z dyrektorem
danego przedszkola kolor i odcień poszczególnych mebli.

4. Meble muszą być dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnościami.
5. Meble  muszą być  bezpieczne,  funkcjonalne,  higieniczne,  odporne na ścieranie i  uderzenia  oraz  łatwe w utrzymaniu  w

czystości. Muszą wyróżniać się wysoką jakością i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach (będą posiadały
wymagane certyfikaty i atesty).

6. Płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.
7. Materiały  pochodzenia  chemicznego:  barwniki  materiały  lakiernicze  kleje  tworzywa  sztuczne  okleiny  i  inne  mogą  być

stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.
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8. Okucia i części metalowe powinny być na tyle zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania.
9. Urządzenia i akcesoria przeznaczone do regulacji wysokości mebli lub ich elementów powinny zapewnić stabilne połączenia

elementów i być bezpieczne w obsłudze.
10.Połączenia konstrukcyjne powinny być tak wykonane, aby wykluczyć możliwość łatwego demontowania mebli.
11. Końcówki elementów ruchomych powinny być zaślepione, natomiast elementy, z którymi styka się dziecko, powinny być

pozbawione ostrych krawędzi.
12.Wszystkie towary muszą posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi 

przepisami oraz muszą być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej 
używany. 

13.Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające
wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

14.Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. zakupu, dostawy oraz montażu towarów.
15.Minimalny okres gwarancji jakim muszą być objęte meble wynosi 24 miesiące.
16.Wykonawca wystawi fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.

Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 
Meble do dwóch nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Żubra Pompika w Hajnówce
1 Zestaw mebli do 

Kącika odpoczynku
Kącik odpoczynku, w skład którego wchodzi:

• 1sz. duża piankowa kanapa z oparciem pokryta tkaniną PCV, o wymiarach (+/- 
5%): 100 x 60 cm; wys. siedziska 35 cm 

• 1szt. mała piankowa kanapa z oparciem pokryta tkaniną PCV, o wymiarach (+/- 
5%): 60 x 60 cm; wys. siedziska 35 cm

• 1szt. rogowa piankowa kanapa z oparciem pokryta tkaniną PCV, o wymiarach 
(+/- 5%): 60 x 60 cm; wys. siedziska 35 cm)

• 1szt. fotel/pufa gruszka mała wypełniona granulatem pokryta tkaniną PCV, o 
wymiarach (+/- 5%): śr. 40cm; wys. 60 cm

• 1szt. stolik drewniany w tonacji klonu/brzozy, o wymiarach (+/- 5%): 80 x 50 x 40 
cm 

2 
zestawy
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2 Kącik biblioteczny/
biblioteczka 

Kącik biblioteczny, w skład którego wchodzi: 
• 2 pufy, w tym:

- pufa wypukła, o wymiarach (+/- 5%): 40 x 40 x 27 cm
- pufa wklęsła, o wymiarach (+/- 5%): 40 x 40 x 28 cm

• pojemnik (kontenerek) – 1 moduł z głową zwierzęcia/owada, o wymiarach (+/-
5%): 52 x 41 x 50 cm 

• pojemnik (kontenerek) – 1 moduł normalny, o wymiarach (+/- 5%): 52 x 41 x 50 
cm.

Kontenerki są pojemne i zawierają przegrody pozwalające na przechowywanie książek i
gier. Zestaw daje możliwość naprzemiennego ustawienia pojemników z siedziskami, co 
pozwala na tworzenie biblioteczki o dowolnej długości. Pojemniki i siedziska mogą 
również funkcjonować samodzielnie. 
Moduły wykonane z płyty wiórowej w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem PCV, z 
kolorowymi elementami z płyty MDF, natomiast pufy z pianki.
Sympatyczna, uśmiechnięta gąsienica zaprasza dzieci do kącika czytelniczego. 
zapewniają doskonałe miejsce do siedzenia. 

2 
zestawy

3 Regał szatniowy Regał szatniowy wyposażony w:
• pięć podwójnych haczyków na odzież;
• pięć półek prętowych na buty;

Szatnia w kolorze: buk, modrzew, klon lub biel
Minimalne wymiary jednego elementu: 1100 x 510 x 1320 mm (dł. x gł. x wys.)
Regał wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej o minimalnej grubości 18 mm z 
obrzeżem wykończonym listwą PCV.

8 sztuk

4 Zestaw mebli na 
pomoce dydaktyczne

W zestaw mebli na pomoce dydaktyczne wchodzi:
• 1szt. regał z otwartą częścią i 1 szafką zamykaną na kluczyk o wymiarach (+/- 

5%): 80 x 180 x 38 cm
• 1szt. regał 4 drzwiowy z witryną, zamykany na kluczyk o wymiarach (+/- 5%): 80 

x 180 x 38 cm

2 
zestawy
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Materiał: korpus wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej o minimalnej grubości 
18 mm z obrzeżem wykończonym listwą PCV, w kolorze klonu, drzwiczki wykonane z 
kolorowej płyty MDF. Kolory drzwiczek do ustalenia z dyrektorem przedszkola przed 
realizacją zamówienia.

5 Zestaw kolorowych 
mebli do sali nr 1

W zestaw mebli do sali nr 1 wchodzi:
• 1szt. szafka z aplikacją sowa, z 3 półkami na pojemniki o wymiarach (+/- 5%): 69

x 40 x 87 cm 
• 1szt. szafka słupek, 4 półki o wymiarach (+/- 5%): 50 x 40 x 166,7 cm
• 1szt. szafka z aplikacją lisek, z drzwiczkami i aplikacjami na drzwiczki – grzybki o

wymiarach (+/- 5%): 75 x 40 x 87 cm
• 1szt. szafka z aplikacją wiewiórka z drzwiczkami i aplikacjami na drzwiczki – liść 

żołądź o wymiarach (+/- 5%): 75 x 40 x 87 cm
• 1szt. regał ślimak z aplikacją trawka o wymiarach (+/- 5%): 30/49 x 40 x 90 cm.

Wszystkie wymiary podawane bez aplikacji. 
Materiał: wysokiej jakości płyta laminowana o minimalnej grubości 18 mm z obrzeżem 
wykończonym listwą PCV, w tonacji brzozy; detale: kolorowa płyta MDF 

2 
zestawy

6 Zestaw kolorowych 
mebli do sali nr 2

W zestaw mebli do sali nr 2 wchodzi: 
• 2szt. szafka z aplikacją grzybek/królik– z drzwiczkami na których widnieją rysunki

leśne o wymiarach (+/- 5%): 75 x 88 x 38 cm
• 2szt. regał – słupek z półkami i drzwiczkami na 2 wysokościach oraz aplikacją 

drzewa o wymiarach (+/- 5%): 45 x 156 x 38 cm
• 1szt. szafka z aplikacją sowa z drzwiczkami (rysunek leśny) oraz półka otwartą o 

wymiarach (+/- 5%): 75 x 88 x 38 cm.
Materiał: korpusy wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej o minimalnej grubości 
18 mm, z obrzeżem wykończonym listwą PCV, w kolorze klonu, fronty wykonane z 
laminowanej płyty MDF. 

2 
zestawy

7 Tablica korkowa Tablica korkowa o wymiarach 100 x 200 cm w drewnianej ramie. Wykonana z wysokiej 
jakości korka, naklejonego na płytę pilśniową miękką o grubości wkładu min. 10 mm.

4 sztuki
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Sposób montażu: możliwość powieszenia w pionie i poziomie.
8 Szafa sportowa z 

przesuwnymi 
drzwiami - 
skarbczyk na 
akcesoria, piłki, kije i 
inne przybory 
sportowe, 
posiadająca zamek 
na kluczyk

Metalowa szafa wyposażona w drążek na skakanki, skarbczyk, półkę z pojemnikiem na 
piłki, przegródki na kije i inne przybory sportowe, 4 półki z rantem z możliwością 
regulacji wysokości. Drzwi przesuwne zamykane na zamek kluczowy. Posiada otwory, 
które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa 
na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony w standardzie w dwa kluczyki.
Wymiary (+/- 5%): 150 x 50 x 200 cm. 

1 sztuka

9 Szafa sportowa 
wyposażona w haki i 
drążki, drzwi 
zamykane na kluczyk 
ryglowany

Metalowa szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania wyposażenia: haki np. 
na skakanki, hula hop; półki; szufladę ramową wraz z podzielnikami (na pałąki, 
oszczepy); możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, 
gwizdki oraz inne drobne przedmioty. Wymienione elementy powinny stanowić 
standardowe wyposażenie oraz posiadać możliwość swobodnego regulowania 
wysokości. Drzwi perforowane z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym 
ryglowanym w dwóch punktach.
Wymiary (+/- 5%): 120 x 50 x 200 cm.

1 sztuka

10 Szafa wyposażona w 
półki z perforowanymi
drzwiami zamykanymi
na kluczyk

Metalowa szafa wyposażona w 5 półek z rantem. Drzwi perforowane zamykane na 
zamek kluczowy. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub 
przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek 
wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki. 
Wymiary (+/- 5%): 100 x 50 x 200 cm.

1 sztuka

11 Półka na kubeczki do 
łazienki

Półka wykonana z wysokiej jakości laminowanej płyty o grubości 18 mm, odpornej na 
wilgoć. Kolor biały. Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami do mycia zębów 
(20 przegródek). Wszystkie niezbędne elementy do montażu znajdują się w zestawie. 

4 sztuki

Meble do dwóch sal dydaktycznych, w których są prowadzone zajęcia projektowe do Przedszkola Nr 5 w Hajnówce
12 Zestaw mebli 

przedszkolnych
W skład zestawu wchodzą:

• 1szt. szafa zamykana z 4 półkami o wymiarach (+/-5%): szerokość 85 – 90 cm x
2 
zestawy
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wysokość 190 cm
• 1szt.  regał  wysoki  z  dwiema  parami  drzwi  i  półką  o  wymiarach  (+/-5%):

szerokość 85 – 90 cm x wysokość 190 cm
• 1szt. regał wysoki jedna para drzwi i 2 półki o wymiarach (+/-5%): szerokość 85 –

90 cm x wysokość 190 cm
• 1szt. szafa zamykana z 3 półkami o wymiarach (+/-5%): szerokość 85 – 90 cm x

wysokość 190 cm
• 1szt. regał niski z 1 parą drzwi i 1 półką o wymiarach (+/-5%): szerokość 85 – 90

cm x wysokość 75 – 100 cm
Meble wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej o minimalnej gr. 18 mm w kolorze
naturalnego drewna (brak kolorów na elementach).

13 Ścianki mobilne Ścianki mobilne / parawan. Wymiary (+/- 5%): szerokość 90 cm, wysokość 200 cm. 4 sztuki
14 Stoliki dwuosobowe z

regulacją wysokości
Stoliki  dwuosobowe z regulacją wysokości  dla dzieci  w wieku przedszkolnym. Stolik
przedszkolny z blatem prostokątnym o wymiarze (+/- 5%): 120 x 70 cm, ze stalowymi
nóżkami  malowanymi  proszkowo  w  odcieniach  szarości.  Blat  wykonany  z  płyty
laminowanej  o  minimalnej  gr.  18  mm oklejonej  okleiną  PCV w kolorze  naturalnego
drewna (brak kolorów na elementach). Stolik w rozmiarze 3 - 4. 

10 sztuk

15 Krzesełka dla dzieci z
regulacją wysokości

Krzesełka dla dzieci z regulacją wysokości.
Krzesełko  posiada  podstawę  w  kształcie  litery  "H"  zapewniającą  wysoką  stabilność
krzesła oraz zatyczki  zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Siedzisko oraz
oparcie wykonane z płyty laminowanej. Krzesełko w rozmiarze 3 - 4.

20 sztuk
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