
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. 
„Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 
projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz projektu 
„Gminny żłobek w Kawęczynie” w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

 

CZĘŚĆ I –MEBLE DO BIURA I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO  
WRAZ Z MONTAŻEM  

Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanych mebli z Zamawiającym 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1.  
Zabudowa 
meblowa 

(pom. socjalne) 

Wymiary ok: szerokość 120 cm,  
wysokość 250 cm,  
głębokość 60 cm.  

                - blat kuchenny 3,8 cm grubości - 
dedykowane na zlew  

                - zamykana 6 frontami na zawiasach z 
domykiem 

Płyta laminowana kolor Dąb Sonoma 

1 kpl 

2.  
Biurko 
(Biuro) 

- wymiary ok : szerokość 160cm,  
wysokość 80cm,  
głębokość 80cm 

                - blat pogrubiany 2,8cm 
W tym : 

Szafka pod biurkowa 1 
                - wymiary ok : szerokość 40cm,  

wysokość 77cm,  
głębokość 50cm 

                - szuflada z pełnym wysuwem 
                - część zamknięta frontem na zawiasach z 

domykiem 
                - zamki patentowe 

               Szafka pod biurkowa 2 
                - wymiary ok: szerokość 80cm,  

wysokość 77cm,  
głębokość 40cm 

                - zamknięta frontem na zawiasach z 
domykiem 

1 szt. 



 

                - zamki patentowe 
Kolor do uzgodnienia 

3.  
Fotel  biurowy 

(Biuro) 

fotel kubełkowy 
nogi krzesła obrotowe 

materiał siedziska - tapicerka pcv/ekoskóra w kolorze 
do uzgodnienia 

z regulacją wys. siedziska ok. 49 - 58 cmi z 
podłokietnikami 

1 szt. 

4.  
Stół konferencyjny 

(Biuro) 

wymiary ok szerokość 90cm, 
 długość 160 cm,  
wysokość 80cm 

  płyta laminowana 
kolor do uzgodnienia 

1 szt. 

5.  
Krzesła 

konferencyjne 
(Biuro) 

materiał siedziska poliester 

wymiary ok. szer. 45 cm, wys. 83,5 cm 
kolor do uzgodnienia 

7 szt. 

6.  
Zestaw mebli 

biurowych 
(Biuro) 

 
2  szafy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  

drzwi z zawiasami 90 stopni,  
z cichym domykiem,  
zamykane na zamek.  

wyposażone w 5 półek. 
wym. ok 82 x 39,8 x 223 cm 

Kolor do uzgodnienia 

1 kpl 

7.  
Kosz 

(Biuro) 

Kosz na odpady, kol do uzgodnienia, pojemność min. 
15-20 l, otwierany nożnie lub uchylny, z wyjmowanym 

pojemnikiem 
1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poglądowa wizualizacja zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CZĘŚĆ II – MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR WRAZ Z MONTAŻEM 
Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanych mebli z Zamawiającym 

 

Opis zestawu mebli: 

 

Kuchnia: 
                Ściana 1: 
                1.Szafka dolna - 4 szt. 
               - wymiary: szerokość 95 cm, wysokość 82 cm, głębokość 60 cm( z blatem) 
                - 1 połka w środku 
                - płyta laminowana 
                - zawiasy z domykiem 
                2. Szafka górna - 4 szt. 
                - wymiary: szerokość 95cm, wysokość 72 cm, głębokość 30 cm 
                - 1 półka w środku 
                - płyta laminowana 
                - zawiasy z domykiem 
                Ściana 2: 



 

                1. Szafka dolna - 1 szt. 
                - wymiary: szerokość 80 cm, wysokość 82 cm, głębokość 60 cm( z blatem) 
                - 1 połka w środku 
                - płyta laminowana 
                - zawiasy z domykiem 
                2. Szafka dolna - 1 szt. 
                - wymiary: szerkość 75 cm, wysokość 82 cm, głębokość 60 cm( z blatem) 
                - 1 połka w środku 
                - płyta laminowana 
                - zawiasy z domykiem 
                3. Szafka dolna - 1 szt. 
                - wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 82 cm, głębokość 60 cm( z blatem) 
                - 4 szuflady z pełnym wysuwem 
                - płyta laminowana 

Blaty: 

- blaty kuchenne grubości 3,8 cm – 2 szt 

Wymiary: 

- długość 380cm, głębokość 60cm – 1 szt 

- długość 215cm, głębokość 60cm – 1 szt 

 

 

Poglądowa wizualizacja kuchni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce dostawy: 

Nowoutworzony żłobek pod adresem:  

Kawęczyn 49, 62-704 Kawęczyn 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ III – SPRZĘT ELEKTRONICZNY DO BIURA 
 I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 

 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1.  
 

Czajnik elektryczny 
(pom. socjalne) 

czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, 
 pojemność 1.7 l  

Moc grzałki 2200 W 
1 szt. 

2.  
Drukarka  
(Biuro) 

laserowa monochromatyczna 
format papieru- A4 

1-5 użytkowników 
26 str./min w kolorze i 30 str./min mono 

standardowa pojemność kasety papieru: 350 
arkuszy (możliwość rozbudowy do 880 arkuszy) 

1GB Ethernet + Wifi 
Kolor do uzgodnienia 

1 szt. 

3.  
Niszczarka 

(Biuro) 

 
Poziom bezpieczeństwa (Norma ISO/IEC 21964) 

Kolor do uzgodnienia 
1 szt. 

4.  
Komputer 

(Biuro) 

 
Procesor i5 wyższy niż i8 
Pamięć RAM min 8 GB 

Dysk SSD M.2 min 250 GB 
Windows 10 Pro 

Karta sieciowa 1GB 
W zestawie monitor matryca IPS min 22 cale 

Mysz + klawiatura 
Kolor do uzgodnienia 

1 szt.  
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