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.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – WYPOSAŻENIE RÓŻNE
Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanego wyposażenia z
Zamawiającym
Lp.

Nazwa

1.

zlewozmywak

2.

dozownik mydła
do pokoju
pielęgniarki

3.

dozownik
ręczników do
pokoju pielęgniarki

Opis
Zmywak dwukomorowy
Typ nakładany
Wymiary (szer. x głęb.) ok.800 x 500 mm
Kolor srebrny
Wykonanie stal szlachetna jedwab
pojemność 0.5 litra
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
zamykany na zatrzask
kolor: biało - szary
wymiary ok.: A szer. 9 x B wys. 21 x C głęb. 10 cm
sposób dozowania: łokciowy
wizjer do kontroli poziomu mydła / płynu
uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów
uzupełniających
zawór odcinający, zabezpiecza przed kapaniem
dostosowany do płynów dezynfekcyjnych i mydła w
płynie
zestaw wkrętów do montażu
gwarancja 12 miesięcy
pojemność: 500 listków
przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
wielkość listka: 250 x 230 mm
materiał obudowy: tworzywo ABS
kolor obudowy: biało-szary
sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej
zamek i klucz: plastik
okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
zestaw wkrętów z kołkami

Ilość
1

1

1

4.

Dozownik na
mydło w płynie do
łazienki

5.

Pojemnik na papier
toaletowy do
łazienki

6.

Podajnik ręczników
papierowych do
łazienki

7.

Dozownik na
mydło w płynie do
łazienki

gwarancja: 12 miesięcy
wymiary ok.: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270
mm, - głębokość: 130 mm
pojemność 0.5 litra
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
zamykany na zatrzask
kolor: biało - szary
wymiary ok.: A szer. 9 x B wys. 21 x C głęb. 10 cm
sposób dozowania: łokciowy
wizjer do kontroli poziomu mydła / płynu
uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów
uzupełniających
zawór odcinający, zabezpiecza przed kapaniem
dostosowany do płynów dezynfekcyjnych i mydła w
płynie
zestaw wkrętów do montażu
gwarancja 12 miesięcy
kolor: biały
materiał: tworzywo ABS
przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej
średnicy 28cm
okienko kontrolne informujące o ilości papieru
zamykany na kluczyk
zamek i kluczyk: plastik
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
wymiary ok.: szer. 32,5 cm x wys. 31 cm x głęb. 13,5
cm
pojemność: 500 listków
przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
wielkość listka: 250 x 230 mm
materiał obudowy: tworzywo ABS
kolor obudowy: biało-szary
sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej
zamek i klucz: plastik
okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
zestaw wkrętów z kołkami
gwarancja: 12 miesięcy
wymiary: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270 mm, głębokość: 130 mm
pojemność 0.5 litra
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
zamykany na zatrzask
kolor: biało - szary
wymiary ok.: A szer. 9 x B wys. 21 x C głęb. 10 cm
sposób dozowania: łokciowy
wizjer do kontroli poziomu mydła / płynu
uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów
uzupełniających

2

2

2

2

8.

Pojemnik na papier
toaletowy do
łazienki

9.

Podajnik ręczników
papierowych do
łazienki

10.

dozownik do
mydła do szatni

11.

dozownik
ręczników do
szatni

zawór odcinający, zabezpiecza przed kapaniem
dostosowany do płynów dezynfekcyjnych i mydła w
płynie
zestaw wkrętów do montażu
gwarancja 12 miesięcy
kolor: biały
materiał: tworzywo ABS
przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej
średnicy 28cm
okienko kontrolne informujące o ilości papieru
zamykany na kluczyk
zamek i kluczyk: plastik
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
wymiary ok.: szer. 32,5 cm x wys. 31 cm x głęb. 13,5
cm
pojemność: 500 listków
przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
wielkość listka: 250 x 230 mm
materiał obudowy: tworzywo ABS
kolor obudowy: biało-szary
sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej
zamek i klucz: plastik
okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
zestaw wkrętów z kołkami
gwarancja: 12 miesięcy
wymiary: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270 mm, głębokość: 130 mm
pojemność 0.5 litra
wykonany z tworzywa sztucznego ABS
zamykany na zatrzask
kolor: biało - szary
wymiary ok.: A szer. 9 x B wys. 21 x C głęb. 10 cm
sposób dozowania: łokciowy
wizjer do kontroli poziomu mydła / płynu
uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów
uzupełniających
zawór odcinający, zabezpiecza przed kapaniem
dostosowany do płynów dezynfekcyjnych i mydła w
płynie
zestaw wkrętów do montażu
gwarancja 12 miesięcy
pojemność: 500 listków
przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
wielkość listka: 250 x 230 mm
materiał obudowy: tworzywo ABS
kolor obudowy: biało-szary
sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej
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12.

Zakup 6osobowego wózka

13.

Łóżeczko
niemowlęce

14.

Materac do
łóżeczka
niemowlęcego

15.

Komplet pościeli z
wypełnieniem

16.

Komplet pościeli
zapasowej

17.

waga

18.

termometr

19.

apteczka z
wyposażeniem

zamek i klucz: plastik
okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
zestaw wkrętów z kołkami
gwarancja: 12 miesięcy
wymiary ok.: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270
mm, - głębokość: 130 mm
Wózek dla 6 dzieci.
• Hamulec automatycznie wyłącza się dzięki ruchowi
wózka w przód
• Hamulec automatycznie włącza się, gdy opiekun nie
trzyma wózka
• Dodatkowy ręczny hamulec postojowy
• Bardzo duży baldachim
• Stalowa rama z rurami o podwójnych ściankach w
najważniejszych obszarach
• Bardzo duża przestrzeń dla 6 dzieci do 22,5 kg każde
• waga 48,5 kg
• wym. ok. 181,6 x 84 x 104,2 cm
Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego
drewna bukowego z kolorową aplikacją oraz z dwoma
poziomami regulacji wysokości leżyska, z wyjmowanymi
szczebelkami. Materac sprzedawany osobno.
• wym. ok. 126 x 67 x 80 cm
Materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony
bawełnianym materiałem. Pokrowiec można zdejmować
do prania.
• wym. 120 x 60 x 7 cm
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm •
Poduszka • Kołdra
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm
Waga ze wzrostomierzem do zastosowań szpitalnych i
klinicznych.
Wyposażona dodatkowo w kolumnę, dla łatwiejszego
odczytu wyników.
Cechy produktu:
- wskaźnik laserowy dla dokładnego celowania w obiekt
- zakres pomiaru: -32 oC ~ 400oC (-26 oF ~ 572 oF)
- dokładność: ±1,5 oC / ±1,5 %
- rozdzielczość: 0,1 oC lub 0,1 oF
- bateria w zestawie
Opatrunek indywidualny G 2 szt.
Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
Chusta trójkątna 2 szt.
Zestaw plastrów wykrywalnych 1,9x7,2 cm 10 szt.
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Zestaw plastrów wykrywalnych 2,5x7,2 cm 10 szt.
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 10 szt.
Zestaw do płukania oka 1 szt.
Koc ratunkowy 1 szt.
Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
Kompres 10x10 (pak po 2 szt.) 3 szt.
Chusta opatrunkowa 60x80 cm 2 szt.
Opatrunek Hydrożelowy 3 szt.
Płyn do odkażania rąk Skinman Soft 1 szt.
Worek foliowy 5 szt.
Nożyczki 14,5cm 1 szt.
Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix 1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem
telefonów alarmowych 1 szt.
Rozmiar opakowania ok.: 280x200x115 mm
Spełnia wymagania norm Unii Europejskiej CE
Apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany
Tablica optometryczna kartonowa.
Z nadrukowanym optotypem literowym lub cyfrowym
oraz obrazkowym.
Stojak/ Drążek: lite drewno, Farba akrylowa
Hak/ Rura: stal nierdzewna
Szerokość: 60 cm
Głębokość: 60 cm
Wysokość: 193 cm
Kolor biały
Pojemność: min. 5 l
Kosz na odpady, biały, pojemność min. 20 l, otwierany
nożnie, z wyjmowanym pojemnikiem
Kosz na odpady, biały, pojemność min. 20 l, otwierany
nożnie, z wyjmowanym pojemnikiem
Kosz wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy
13,5 cm.
• biało-srebrny
• wym. 34 x 46 x 92 cm
• poj. 120 l: ok. 75 pieluch
Kosz na odpady, biały, 12 l
Kosz wyposażony w duży, wygodny otwór o średnicy
13,5 cm.
• biało-srebrny
• wym. ok. 34 x 46 x 92 cm
• poj. 120 l: ok. 75 pieluch
Kosz na odpady, biały, pojemność min. 20 l, otwierany
nożnie, z wyjmowanym pojemnikiem

20.

tablica
optometryczna

21.

wieszak

22.

kosz na śmieci

23.

kosz na śmieci

24.

Kosz

25.

Kosz na pieluchy

26.

Kosz

27.

Kosz na pieluchy

28.

kosz na śmieci

29.

metalowy
pojemnik

Pojemnik metalowy na odpadki, z pokrywką

1

wózek kelnerski

Wózek kelnerski wykonany ze stali nierdzewnej. 3 półki
w odległości 28,3 cm od siebie. Nośność każdej półki:
50 kg. Wymiary każdej półki: ok. 89,5x49,5 cm. 4
obrotowe kółka z hamulcami.
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31.

pojemnik na
sztućce

32.

talerz płytki

33.

talerz głęboki

34.

miseczki

35.

kubek

36.

zestaw sztućców

37.

garnki

38.
39.

patelnie
miski
przybory kuchenne
40.
- deski, tyczki,
sitko itp.
ścierki, ręczniki do
41.
rąk
42.

zestaw noży

43.

Pojemniki do
przewijaka

44.

Pojemniki do
przewijaka

45.

Krzesełko do
karmienia, taca z
uchwytem

Tacka/pojemnik na sztućce, kolor biały, 32x31 cm
Płaski talerz do wielorazowego użytku
średnica: ok. 22cm
Wykonane ze szkła hartowanego, do mycia w
zmywarce, odporność na niskie i wysokie temperatury
Nadaje się do mycia w zmywarce
Można podgrzewać w mikrofalówce
Średnica górna: ok. 17 cm
Średnica dolna: ok. 10 cm
pojemność: ok. 200-250 ml
Miseczka przystosowana do podgrzewania pokarmu w
mikrofali. Można ją myć w zmywarce.
kubek plastikowy antypoślizgowy
Nadaje się do mycia w zmywarce
Specjalnie wyprofilowane, metalowe sztućce.
Zestaw zawiera łyżeczkę, widelec i nóż.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Nadaje się do mycia w zmywarce
Garnki indukcyjne: 2 szt. garnek 20 cm, 1 szt. garnek
mniejszy niż 20 cm, 1 szt. garnek większy niż 20 cm
Możliwość mycia w zmywarce tak
Powłoka wewnętrzna tytanowa
patelnia aluminiowa średnica 28cm
Miska kuchenna ze stali nierdzewnej 2,5 l
Zestaw kompletny do gotowania: przybory kuchenne ze
stali nierdzewnej 12szt.
Ręcznik wykonany ze 100% bawełny, 60 g/sztukę. 10
szt. W opakowaniu
Blok z nożami i ostrzałką drewniany, 13 elementów w
komplecie
Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Dostarczane z prowadnicami.
• wym. ok. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Dostarczany z prowadnicami.
• wym. ok. 31,2 x 42,7 x 15 cm
5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- regulowana tacka ze zdejmowanym blatem
(możliwość mycia w zmywarce),
- siedzisko wykonane z niezwykle komfortowego,
łatwego w utrzymaniu czystości materiału o zmywalnej
powłoce
- demontowany podnóżek,
- nóżki krzesełka zostały wykonane z wysokiej jakości
drewna, posiadają antypoślizgowe podkładki,
- prosty mechanizm składania,
- pokrowiec siedziska wykonany z eko-skóry,
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46.

Kojec modułowy z
materacem

47.

Tablica korkowa

48.

Łóżeczko

49.

Komplet pościeli z
wypełnieniem

50.

Komplet pościeli
zapasowej

51.

Pojemniki do
przewijaka

52.

Pojemniki do
przewijaka
głębokie

53.

Krzesełko do
karmienia, taca z
uchwytem

54.

Tablica korkowa

55.

Łóżeczko

56.

Komplet pościeli z
wypełnieniem

Zestaw zawiera:
• Kojec modułowy, 1 szt.
• Mata z lusterkami - tkanina trudnopalna, 1 szt.
Wymiary 120x90 cm. Rama wykonana z profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym. Możliwość
zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące.
Łóżeczka ze stalową konstrukcją i tkaniną
przepuszczającą powietrze.
• maksymalne obciążenie 60 kg
• wym. 134 x 60 x 15 cm
Dostosowane do wieku dzieci uczęszczających do
żłobka
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm •
Poduszka • Kołdra
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm
Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Dostarczane z prowadnicami.
• wym. ok. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm
Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Dostarczany z prowadnicami.
• wym. ok. 31,2 x 42,7 x 15 cm
5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- regulowana tacka ze zdejmowanym blatem
(możliwość mycia w zmywarce),
- siedzisko wykonane z niezwykle komfortowego,
łatwego w utrzymaniu czystości materiału o zmywalnej
powłoce
- demontowany podnóżek,
- nóżki krzesełka zostały wykonane z wysokiej jakości
drewna, posiadają antypoślizgowe podkładki,
- prosty mechanizm składania,
- pokrowiec siedziska wykonany z eko-skóry,
Wymiary 120x90 cm. Rama wykonana z profilu
aluminiowego w kolorze srebrnym. Możliwość
zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie: elementy mocujące.
Łóżeczka ze stalową konstrukcją i tkaniną
przepuszczającą powietrze.
• maksymalne obciążenie 60 kg
• wym. ok. 134 x 60 x 15 cm
Dostosowane do wieku dzieci uczęszczających do
żłobka
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
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57.

Komplet pościeli
zapasowej

58.

Mobilna ścianka
wygłuszająca

59.

wycieraczka

60.

wieszak

61.

kosz na śmieci

62.

Dywan piankowy

63.

Fotelik-bujaczek

Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm •
Poduszka • Kołdra
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm •
Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm
Mobilna ścianka na kółkach, zbudowana z paneli o
wymiarach ok. 100 na 170 cm
zewnętrzna gumowa mata wejściowa, 700x900 mm,
kolor czarny
Stojak/ Drążek: lite drewno, Farba akrylowa
Hak/ Rura: stal nierdzewna
Szerokość: 60 cm
Głębokość: 60 cm
Wysokość: 193 cm
Kosz na odpady, biały, pojemność min. 20 l, otwierany
nożnie, z wyjmowanym pojemnikiem
Dywan wykonany z miękkiej pianki.
Dywan musi posiadać atesty higieniczne
• wym. 218 x 132 cm
• Składany
• Rozkładana podpórka zamienia bujaczek w stabilny
fotelik
• Odczepiany pałąk z dwoma zabawkami do trącania
• Oparcie pleców można ustawiać w trzech pozycjach
• Poszycie siedziska można zdejmować i prać w pralce
• Nowoczesne, atrakcyjne wzornictwo
• Funkcję kojących wibracji
• maksymalne obciążenie w pozycji leżaczka: 9 kg
• maksymalne obciążenie w pozycji krzesełka: 18 kg
• wym. produktu po złożeniu: ok. 50 x 60 x 42 cm
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CZĘŚĆ II – SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanego sprzętu z
Zamawiającym
Lp.

Nazwa

1.

okap do kuchni

2.

Nawilżacz
powietrza

Opis
Wymiary (SxWxG) 60 x 64,4 x 50 cm
Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg
Wydajność maksymalna 420 m3/h
Poziom hałasu 66 dB
Filtry przeciwtłuszczowe aluminiowe
Oświetlenie halogenowe 2x20 W
Sterowanie mechaniczne
Kolor srebrny
Nawilżacz z funkcją oczyszczania
Rodzaj nawilżania: Ewaporacyjne
Moc: 16 W
Max powierzchnia pomieszczenia: 55 m2

Ilość

1
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3.

Komputer

4.

Telewizor

5.

Odtwarzacz DVD

6.

Projektor

7.

Ekran projekcyjny

8.

Komputer

9.

Telewizor

Higrostat Nie
Sterowanie Mechaniczne
Poziom hałasu 44 dB
Karta graficzna zintegrowana
Pamięć RAM [GB] min. 4
Pojemność dysku SSD [GB] min. 256
Procesor min. 2 rdzenie, taktowanie 2.2 - 3.4
Przekątna ekranu [cal] min. 15”
System operacyjny Windows 10 Home
Ekran min. 55", UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV
Technologia odświeżania TM 100
Technologia HDR
Złącza HDMI x4, USB x2
Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB
Kolor obudowy Czarny
Obsługiwane formaty wideo AVCHD, MKV, MP4, XviD
Obsługiwane formaty audio MP3, WMA, AAC, FLAC,
WAV, ALAC, DSD
Typ matrycy 3LCD
Jasność 3100 ANSI lumen
Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080)
Kontrast 15000 :1
Moc lampy 210 W
Min. 200 x 200 cm elektryczny ekran projekcyjny 1:1
(108")
okrągła, wykonana z aluminium obudowa, matowa
biała tkanina
Kluczowe informacje:
Biała robocza powierzchnia 194 x 194 cm (szer. x wys.)
/ 108"
3 cm czarna ramka, (lewo / prawo)
Wymiary obudowy (szer. x Ø): 222 x 8 cm
Waga: 12 kg
Zawiera sterujący przełącznik naścienny
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz
Czarny, nieprzezroczysty tył
Współczynnik odbicia światła (gain) 1,2
Karta graficzna zintegrowana
Pamięć RAM [GB] min. 4
Pojemność dysku SSD [GB] min. 256
Procesor min. 2 rdzenie, taktowanie 2.2 - 3.4
Przekątna ekranu [cal] min. 15”
System operacyjny Windows 10 Home
Ekran min. 55", UHD/4K, 3840 x 2160px
Smart TV
Technologia odświeżania TM 100
Technologia HDR
Złącza HDMI x4, USB x2
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10.

Odtwarzacz DVD

11.

Projektor

12.

Ekran projekcyjny

13.

pralka

14.

suszarka

15.

warnik do wody

16.

lodówka

17.

płyta indukcyjna

Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB
Kolor obudowy Czarny
Obsługiwane formaty wideo AVCHD, MKV, MP4, XviD
Obsługiwane formaty audio MP3, WMA, AAC, FLAC,
WAV, ALAC, DSD
Typ matrycy 3LCD
Jasność 3100 ANSI lumen
Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080)
Kontrast 15000 :1
Moc lampy 210 W
Min. 200 x 200 cm elektryczny ekran projekcyjny 1:1
(108")
okrągła, wykonana z aluminium obudowa, matowa
biała tkanina
Kluczowe informacje:
Biała robocza powierzchnia 194 x 194 cm (szer. x wys.)
/ 108"
3 cm czarna ramka, (lewo / prawo)
Wymiary obudowy (szer. x Ø): 222 x 8 cm
Waga: 12 kg
Zawiera sterujący przełącznik naścienny
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz
Czarny, nieprzezroczysty tył
Współczynnik odbicia światła (gain) 1,2
Pralka wolnostojąca ładowana od przodu. Pojemność
max. 6kg. Program do prania ubranek dziecięcych.
Klasa energetyczna A+++
Wymiary 38 x 59,5 x 84,5 cm
Wielkość załadunku 8 kg
suszarka kondensacyjna
System suszenia pompą cieplną
Wymiary (GxSxW) [cm] min. 60 x 60 x 85
Roczne zużycie prądu 309 kWh = 169.95 zł
Warnik wykonany ze stali nierdzewnej - pojemność 20 l
• Zamknięcie pokrywki typu 'Twist-Lock' zwiększa
bezpieczeństwo użytkowania
• Czytelny wskaźnik poziomu wody
• Niekapiący kran
• Możliwość ustawiania pożądanej temperatury
• Kontrolka grzania i podtrzymywania
Lodówka wolnostojąca bezszronowa
Wymiary ok. 185 x 60 x 65 cm
Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 219
Klasa energetyczna A+
Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 97
Płyta o wym. 57,6 x 51,8 cm
Moc przyłączeniowa 7,4 kW
Pola grzewcze 4 pola indukcyjne
Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - szlif z przodu
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18.

mikrofalówka

19.

blender

20. czajnik elektryczny

21.

sterylizator do
butelek

Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe
(sensorowe) na płycie grzewczej
Pojemność [l] min. 23
Szerokość [cm] 48.9
Sterowanie Elektroniczne
Funkcje podstawowe Auto Cook
Moc mikrofal 800
550 W, plastikowa końcówka
-Dzbanek 0,5 l, rozdrabniacz, trzepaczka
-1 prędkość
czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, pojemność 1.7
l
Moc grzałki 2200 W
Czas sterylizacji 6 minut.
Miejsce na 6 butelek.
Wyświetlacz
Może być myty w zmywarce.
Ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe.
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CZĘŚĆ III – MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM
Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanych mebli z
Zamawiającym
Lp.

Nazwa

1.

Szafa z drzwiami
na pościel

2.

biurko

3.

fotel

4.

kozetka

Opis
Szafa przystosowana do przechowywania materacy
(maksymalna długość 130 cm) i pościeli, wykonana z
płyty laminowanej, o gr. 18 mm.
• wym. przestrzeni na materac dostosowane do
materaca będącego przedmiotem dostawy w części 1
zamówienia
• wym. schowka na pościel 21 x 65 x 30 cm
• wym. ok. 180 x 67,8 x 190 cm
Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2
szuflady, z których jedna zamykana jest na zamek.
• wym. ok. 120 x 60 x 76 cm
• buk
Przetestowano dla: 110 kg
Głębokość: 65 cm
Maksymalna wysokość: 123 cm
Szerokość siedziska: 52 cm
Głębokość siedziska: 45 cm
Minimalna wysokość siedziska: 45 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 58 cm
Kozetka rehabilitacyjna przeznaczona do badań
medycznych. Posiada metalową konstrukcję i leżankę
pokrytą skajem.
Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem
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5.

stołek
rehabilitacyjny

6.

szafka

7.

szafka medyczna

8.

stół

9.

krzesła

10.

regał

11.

Półka łazienkowa
na + kubki

nachylenia wezgłowia.
• wym. ok. 182 x 50 x 55 cm
Stołek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i
podstawą na kółkach.
• regulacja wysokości 49-60 cm
• śr. siedziska 35 cm
Szafka z półkami, wykonana z płyty wiórowej
laminowanej, z możliwością montażu drzwi z płyty MDF.
Tylna ściana wykonana z płyty HDF.
wym. szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 112 cm.
Zamykana na klucz.
Szafka medyczna zamykana na klucz. Min. 3 półki, blat
wykonany z melaminy. • wym. ok. 50 x 42 x 160 cm
Mały stół kuchenny wymiary 80x120 cm po
rozłożeniu165 cm
Kolor blatu: Sonoma
Kolor nóg: czarny
Kształt blatu: prostokątny
Materiał blatu: płyta laminowana
Grubość blatu:4 cm
Materiał: Płyta laminowana
Głębokość mebla:80 cm
Szerokość mebla:120 cm
Wysokość mebla:76 cm
Maksymalna długość rozłożonego stołu:165 cm
Funkcje: rozkładany
Konstrukcja krzesła wykonana ze stali malowanej
proszkowo. Tapicerka użyta na krzesła eko skóra. Nogi
zabezpieczone przed uszkodzeniem paneli
podłogowych, powierzchni lakierowanych, podłóg
ceramicznych.
Wymiary krzesła:
wysokość 99 cm
szerokość siedziska 43 cm
wysokość siedziska 48 cm
Parametry fizyczne:
Głębokość:40 cm
Szerokość :43 cm
Wysokość :99 cm
Obicie i kolor stali CZERŃ
Ścienny Wiszący
Kolor mebla: Dąb sonoma
Materiał: Płyta laminowana
Wysokość mebla: 65 cm
Głębokość mebla: 18 cm
Szerokość mebla: 161 cm
Liczba półek: 7
Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18
mm. Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami.
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12.

Przewijak +
materac

13.

Regał z półeczkami
na 15 nocników +
15 szt. nocników

14.

Przewijak +
materac

15.

Półka łazienkowa
na 20 kubków +
kubki szt. 20

Regał z półeczkami
16. na 20 nocników +
20 szt. nocników

17.

szafki 6os.

18.

przewijak z
materacem

19.

fotel do karmienia

W zestawie kubeczki.
• wym. ok. 150 x 15,2 x 46,4 cm
Praktyczne i stabilne szafki z przewijakiem w zestawie.
Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafki
wyposażone są w miękkie materace wykonane z pianki
poliuretynowej obszytej skadenem oraz półki czy
szuflady.
Wym.: ok. 104 x 75 x 113 cm
Regał, 147x147 cm
Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
wyposażony w gumowe, antypoślizgowe podkładki.
• maksymalne obciążenie: 15 kg
• wym. 38 x 27 x 24 cm
Szafki z przewijakiem w zestawie. Przeznaczone do
przewijania i ubierania niemowląt oraz wykonywania
zabiegów pielęgnacyjnych. Wykonane z płyty
laminowanej o gr. 18 mm. Materiał materaca: pianka
poliuretynowa i skand
Wym.: ok. 97 x 75 x 113 cm
Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18
mm. Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami.
• wym. ok. 150 x 15,2 x 46,4 cm
Regał, biały, 147x147 cm
Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
wyposażony w gumowe, antypoślizgowe podkładki.
• maksymalne obciążenie: 15 kg
• wym. ok. 38 x 27 x 24 cm
Szatnia wykonana z płyty laminowanej
• wys. siedziska ok. 33 cm
• gł. siedziska ok. 23 cm
• wym. dużego modułu ok. 69,5 x 22,5 x 19 cm
• wym. małego modułu ok. 19 x 22,5 x 19 cm
• wys. półki na buty 20 cm • wym. ok. 126 x 50 x 134
cm
Zamykana na kolorowe drzwiczki
Przewijak wyposażony w miękki materacyk, cztery
ekologiczne kartonowe szuflady oraz półeczki na
niezbędne akcesoria.
Wykonany z płyty wiórowej.
3 szuflady 25,5 x 35 x 17,5 cm oraz 1 szuflada 25,5 x
35 x 8 cm.
wym. materaca 50 x 70 x 15 cm.
wym. całkowity: ok. 68 x 72 x 96 cm; wys. 81 cm
Rama oparcia: okleina brzozowa
Rama: stal
Materiał ochronny: 100% polietylen
Tkanina: 100% bawełna
Podszewka: 100% poliester
Poduszka: Pianka poliuretanowa 20kg/m3, watolina
poliestrowa
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20.

szafa

21.

stół ze zlewem

22.

Stół prostokątny

23.

krzesełko

24.

Duży przewijak ze
schodami

25.

Szafa z drzwiami
do
przechowywania
łóżeczek wraz z
pościelą

26.

Zestaw meblowy
do Sali zabaw

Szerokość: 67 cm
Głębokość: 85 cm
Wysokość: 96 cm
wymiary ok. 700×500×1800 mm. Wykonanie ze stali
nierdzewnej. Mebel wyposażony w trzy przestawiane
półki.
Wym. 700X500X1800
Stół ze zlewem bez półki skręcany
• zlew i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw.
kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i
środki chemiczne, dwukomorowy z opiekaczem
Stolik wym. ok. 150x75cm, posiada europejski
certyfikat EN-1729 oraz Certyfikat TUV Rheinland.
• dostępne w rozmiarach 1-4
• wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm (rozmiar 1), 33 x 29
cm (rozmiar 2), 36,5 x 32 cm (rozmiar 3), 38,5 x 35,3
cm (rozmiar 4)
• 6 kolorów
Wykonany z płyty laminowanej, o gr. 18 mm.
Wyposażony w miękki materac. Wyposażony w
wysuwne schodki z 3 stopniami.
• wym. ok. 150 x 75 x 113 cm
• wys. blatu 88 cm
Szafa na cokole z miejscami na 10 materacy i
schowkami na 10 kompletów pościeli. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem multiplex ABS.
• wym. przestrzeni na materac dostosowane do
materaca będącego przedmiotem dostawy w części 1
zamówienia
• wym. schowka na pościel: 34,5 x 63,4 x 34,5 cm
• wym. 2 górnych schowków w środkowej części: 49 x
63,4 x 17,4 cm
W każdych drzwiach plastikowa kratka wentylacyjna o
wym. 17 x 4 cm.
• wym. ok. 180 x 67,8 x 190 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty
MDF, laminowanej lub lakierowanej.
• dł. zestawu ok. 3,45 m
• gł. szafek ok. 45 cm
• wys. najwyższego elementu ok. 2,16 m
Zestaw mebli zawiera:
• Laminowane aplikacje na szafki – Pałac
• 3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w tym 2 z
drzwiczkami
(wys. szafek z aplikacjami: wieża – 185 cm, królowa –
163 cm, król 160 cm)
• Szafkę słupek o wym. 45 x 40 x 156 cm (216 cm z
aplikacją)

1

1
3

15

1

2

1

27.

Stół prostokątny

28.

krzesełko

29.

Duży przewijak ze
schodami

30.

Szafa z drzwiami
do
przechowywania
łóżeczek wraz z
pościelą

31.

Zestaw meblowy
do Sali zabaw

32.

pufa prostokątna

• Nadstawkę o wym. 75 x 40 x 42 cm (125 cm z
aplikacją), z wysuwanym pojemnikiem
Stolik 150x75cm, posiada europejski certyfikat EN-1729
oraz Certyfikat TUV Rheinland.
• dostępne w rozmiarach 1-4
• wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm (rozmiar 1), 33 x 29
cm (rozmiar 2), 36,5 x 32 cm (rozmiar 3), 38,5 x 35,3
cm (rozmiar 4)
• 6 kolorów
Wykonany z płyty laminowanej, o gr. 18 mm.
Wyposażony w miękki materac. Wyposażony w
wysuwne schodki z 3 stopniami.
• wym. 150 x 75 x 113 cm
• wys. blatu 88 cm
Szafa na cokole z miejscami na 10 materacy i
schowkami na 10 kompletów pościeli. Wykonana z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem
multiplex ABS.
• wym. przestrzeni na materac dostosowane do
materaca będącego przedmiotem dostawy w części 1
zamówienia
• wym. schowka na pościel: 34,5 x 63,4 x 34,5 cm
• wym. 2 górnych schowków w środkowej części: 49 x
63,4 x 17,4 cm
W każdych drzwiach plastikowa kratka wentylacyjna o
wym. 17 x 4 cm.
• wym. ok. 180 x 67,8 x 190 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty
MDF, laminowanej lub lakierowanej.
• dł. zestawu ok. 3,45 m
• gł. szafek ok. 45 cm
• wys. najwyższego elementu ok. 2,16 m
Zestaw mebli zawiera:
• Laminowane aplikacje na szafki – Pałac
• 3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w tym 2 z
drzwiczkami
(wys. szafek z aplikacjami: wieża – 185 cm, królowa –
163 cm, król 160 cm)
• Szafkę słupek o wym. 45 x 40 x 156 cm (216 cm z
aplikacją)
• Nadstawkę o wym. 75 x 40 x 42 cm (125 cm z
aplikacją), z wysuwanym pojemnikiem
Podnóżek ze schowkiem, wym. 36x36x36cm

CZĘŚĆ IV – ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
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Lp.

Nazwa

1.

Książeczka
sensoryczna

2.

Poducha

3.

Samochodzik

4.

Mata edukacyjna

5.

Klocki

6.

Edukacyjny stolik

7.

Interaktywny
chodzik

8.

Licząca zabawka

9.

Miś

10.

Spychacz

Opis
Miękka książeczka dla niemowląt.
• nie zawiera BPA, PVC oraz ftalanów
• wym. ok. 80 x 16 cm
Poducha wypełniona gąbką, obszyta bawełnianą
tkaniną. • śr. 150 cm • wys. 17 cm
Zabawka wykonana jest z wysokiej jakości plastiku, nie
zawiera szkodliwego dla zdrowia BPA, ftalanów i PVC.
• wym. ok. 13 x 9 x 8 cm
• od 6 miesięcy
Mata edukacyjna wykonana jest z miękkiego,
wysokogatunkowego materiału o różnorodnej,
kontrastowej fakturze. Niektóre fragmenty maty kryją
w sobie szeleszczące, dotykowe.
Zabawka wykonana z wysokiej jakości materiałów i nie
zawiera szkodliwego dla zdrowia BPA, ftalanów i PCV.
Łatwo się ją składa, rozkłada i transportuje
• wym. po rozłożeniu: ok. 96,5 × 96,5 x 50,8 cm
Zestawy elementów do budowania różnego rodzaju
modeli. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego.
• wym. elem. od 4 x 4 x 2 cm do 12 x 22 x 2 cm
Zestaw pozwalający zbudować 8 różnych modeli.
• 26 elem.
• wym. 37 x 8 x 23 cm
• od 18 miesięcy
3 poziomy trudności
• od 6 do 36 miesięcy
2 sposoby zabawy: zabawa na siedząco oraz zabawa
na stojąco
• Wygodny uchwyt i solidna podstawa na 4 kółkach
• Uczy alfabetu, cyferek i nie tylko
• Mnóstwo ruchomych elementów
• Stanie, chodzenie i sięganie rozwija sprawność
ruchową malucha
• Wyraziste kolory, muzyka, światełka
• od 6 do 36 miesięcy
Edukacyjna zabawka dla maluchów od 9 miesiąca
życia.
Zabawka posiada przezroczystą obudowę.
Zabawka ma przyciski funkcyjne - różnokolorowe figury
geometryczne z postaciami zwierząt.
Miękka maskotka.
• wys. 25 cm
Pojazdy budowlane wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka wykonane z
białego tworzywa są ciche i nie rysują powierzchni.
Można je myć w zmywarce.
• dł. 28 cm
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11.

Auta

12.

Traktor

13.

Zabawka do
ciągnięcia

14.

Drewniane
układanki

15.

wieża

16.

Labirynt

17.

Ścianka
manipulacyjna

18.

Nakładanka

19.

Muzyczna zabawka

20.

Zestaw do rytmiki

21.

sorter

22.

nakładanka

• ruchoma łyżka
• od 12 miesięcy
Całość wykonana jest z lekkiego, ale wytrzymałego
tworzywa sztucznego
• 1 szt.
• różne wzory, sprzedawane losowo
• dł. od 23 do 29 cm
• od 12 miesięcy
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
odpornego na warunki atmosferyczne,
• dł. 60 cm
• maksymalne obciążenie 100 kg
• od 12 miesięcy
Żółwik z tworzywa sztucznego, na plastikowych
kółkach
• wym. 19 x 14 x 12 cm
• sznurek o dł. 60 cm
• od 12 miesięcy
• 20 elem.
• wym. po złożeniu 14 x 14 cm
• od 2 lat
• 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x
13,5 cm
• wys. wieży 85 cm
• od 12 miesięcy
• wym. 24 x 10 x 19 cm
• od 12 miesięcy
• wym. 33 x 42 x 10 cm
• 3 kulki o śr. 5 cm
• od 12 miesięcy
Drewniana nakładanka z kolorowymi elementami.
• wym. 18 x 6 x 17 cm
• od 12 miesięcy
• Zestaw zawiera figurkę rolnika oraz 4 figurki zwierząt
– świnkę, kurę, konika i krowę z cielaczkiem
• Świetnie oświetlone drzwi stodoły
• wym. 58,5 x 14 x 34 cm.
• od 1 do 5 lat
Mały zestaw rytmiczny wykonany z drewna. • 2
instrumenty • dł. 13 cm
• od 12 miesięcy
Sorter z 6 klockami
• mówi po polsku
• ma 6 różnokolorowych kloców w kształcie literek i
figur geometrycznych do sortowania
• 2 zabawy muzyczne: 1 odtwarzanie melodii; 2.
zgadnij jaki to dźwięk.
• od 12 miesięcy
Nakładanka z czterema lakierowanymi krążkami
wykonana z drewna.
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23.

Wagoniki z
klockami

24.

Obrazkowe
sześciany

25.

Tabliczka ścienna

26.

Wózek na zakupy

27.

Wieloryb na
biegunach

28.

Zestaw produktów
spożywczych

29.

kuchnia

30.

Edukacyjna
zabawka pluszowa

31.

Kształty i kolory do
nakładania

32.

Skrzyneczka
pogoda

• wym. 8 x 13 cm
• od 12 miesięcy
Każdy z klocków ma wyjątkowy kształt, z którego
dziecko ułoży śliczny pociąg. Zabawka pobudzi
wyobraźnię dziecka i rozwinie zdolności manualne oraz
konstrukcyjne. W zestawie 17 elementów. • wym. 42 x
9 x 18 cm
• od 18 miesięcy
Puzzle kostkowe dla najmłodszych dzieci.
• 12 kostek o wym. 6 x 6 x 6 cm
• 12 wzorów
• można ułożyć żyrafę, krowę czy misia lub stworzyć
swoje całkiem nowe zwierzaki
• wym. całkowite 43,6 x 43,6 x 2 cm
• 2 wskaźniki o dł. 5 cm i śr. 1,5 cm, na sznurku o dł.
20 cm
• 28 kuleczek o śr. ok. 0,7 cm
• elementy montażowe w zestawie
• od 18 miesięcy
• wym. 68 x 26 x 57 cm
• od 18 miesięcy
Wieloryb - huśtawka z miejscem na zabawkę dla 1, 2 a
nawet 3 maluchów.. Wyposażony w wygodne siedzenia
oraz wygodne uchwyty.
• maksymalne obciążenie 3 x 23 kg
• wym. 105 x 43 x 36 cm
• od 1,5 do 5 lat
Imitacje z tworzywa sztucznego
• 48 szt.
• dł. od 8 do 11,5 cm
• od 2 lat
Kącik kuchenny wyposażony we wszystkie niezbędne
do przygotowywania i serwowania posiłków elementy.
Kompletna kuchnia wraz z wydającym dźwięki
elektronicznym palnikiem, zlewozmywak z
nowoczesnym kranem oraz piekarnik. Liczne schowki
umożliwiają przechowywanie załączonych akcesoriów
(naczyń, sztucców, jedzenia).
• wym. min. 115 x 25 x 105 cm
Różne faktury i materiały umożliwiają rozwijanie zmysł
dotyku, słuchu i wzroku. Wielkość co najmniej 100 cm
Nakładanki wykonane są z drewnianych, lakierowanych
elementów, w różnych kolorach i kształtach.
• 15 elementów.
• wym. 30 x 11 cm
• od 2 lat
Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 12 pomalowanych
figur pasujących do wyciętych otworów skrzynki.
• wym. 17,5 x 17,5 x 6,5 cm
• od 2 lat
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33.

Nakładanka
dźwiękowa

34. Nakładanka z filcem
35.

Układanka - Kto
gdzie mieszka?

36.

Zdjęcia poznajemy
zwierzęta

37.

Zestaw do kawy

38.

Małe owoce

39.

labirynt

40.

manipulacyjna
zabawka

41.

zestaw bajek na
płytach CD 1

• 7 elem. do nakładania
• wym. 28 x 28 cm
• od 2 lat
Kolorowe, drewniano-filcowe puzzle
• wym. 21 x 25 x 2,2 cm
• wym. zwierzątek ok. 6 cm
• od 12 miesięcy
• wym. 18 x 18 cm
• od 2 lat
Pomoc edukacyjna. Duże zdjęcia zwierząt,
sfotografowanych w ich naturalnym środowisku.
• 70 kolorowych fotografii o wym. 21 x 15 cm
• książeczka edukacyjna
• od 2 lat
Zestaw dla 4 osób. • 4 kubki • 4 łyżeczki • 4 talerzyki •
dzbanek do kawy • kubek na śmietankę • cukierniczka
• wys. elem. do 18 cm
• od 2 lat
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia.
• 24 elem.
• wym. od 4,5 do 13 cm
• od 2 lat
• wym. 18 x 18 x 34 cm
• od 2 lat
Dostarczana z elementami mocującymi do ściany.
• wym. 35 x 35 cm
Zestaw bajek na płytach CD zawierający następujące
tytuły:
Czerwony Kapturek
Alicja w krainie czarów
Kot w butach
Kopciuszek
Stoliczku nakryj się!
Pinokio
Śpiąca królewna
Brzydkie kaczątko
Jaś i Małgosia
Chatka Puchatka
O krasnoludkach i Sierotce Marysi
Calineczka
Dziadek do orzechów
Ośla Skórka
Konik Garbusek
Pchła Szachrajka
Baśń o Złotym Ptaku
Drzewko Aby Baby
Kwiatki z Kwiateczkowa
Przygody trzech urwisów
Lampa Aladyna
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42.

zestaw bajek na
płytach CD 2

43.

Bajki grajki

44.

Zestaw kolorowych
plansz do ćwiczeń
edukacyjnych

45.

Gąsienica
spacerowa – 16
uchwytów

Zestaw bajek na płytach CD zawierający następujące
tytuły: Przygody małpki Fiki-Miki
Leśny rajd
Bajka o Smoku Obiboku
Król Maciuś Pierwszy 2CD
Pierścień i róża
Bajka o rybaku i rybce
O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży
Piękna i Bestia
Szczęśliwa lokomotywa
Janku Wędrowniczku
Nowe szaty cesarskie
Porwanie dalmatyńczyków
Trzy świnki
Świniopas
W skład zestawu wchodzą bajki:
Legendy: O złotej kaczce, O czarodziejskim młynku.
Legendy: O Bazyliszku. O sielawowym królu.
Legendy: Wars i Sawa. Smok ze Smoczej Jamy.
Pan Twardowski.
Poszukiwacze złota.
1. 30 tablic z barwnymi ilustracjami i zdjęciami. Wśród
nich znajdziemy m.in. tablice przedstawiające
środowisko przyrodnicze, a także takie, które posłużą
wspomaganiu rozwoju mowy 3- i 4-latków.
2. 24 kolorowe, realistyczne ryciny najpopularniejszych
owoców i warzyw, z którymi dzieci spotykają się na co
dzień
3. Plansza zawierająca kolory i kształty. Druk na
papierze kredowym 250 g, foliowana jednostronnie,
format: B1, 67cm x97cm
4. Cyfry i liczby 0-20 - zestaw 21 plansz, 21 plansz w
twardej teczce, format planszy 30 x 40 cm, każda cyfra
i liczba na osobnej planszy
Gąsienica spacerowa dla 16 dzieci. Materiał: mocna
tkanina 100% poliester. Można prać ręcznie w 30 st. C.
Wymiary: segmenty o dł. ok. 88 cm, szer. 12 cm;
głowa dł. ok. 78 x szer. 21 cm; ogon dł. ok. 68 cm x
szer. 12 cm; łączna długość ok. 300 cm. Masa
całkowita: 400 g.

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

Opis zestawu mebli:
Kuchnia:

1

2

4

2

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:

CZĘŚĆ VI – DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Wykonawca zobowiązuje się do skonsultowania kolorystyki dostarczanych mebli z
Zamawiającym
Lp.

Nazwa

1.

Zmywarkowyparzarka

2.

Poręcz stalowa
stała

3.

Poręcz stalowa
uchylna

Opis
Sterowanie manualne
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
Długość cyklu mycia: 2 minuty
Zużycie wody na 1 cykl mycia 2,5 l
Temperatura mycia 60°C
Temperatura wyparzania 85-90°C
Wymiary (WxDxH): 420x460x600 mm
Maksymalna średnica talerza: 255 mm
Wymiary kosza: 350x350 mm
Moc: 2,6kW
Zasilanie: 230V
Spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania
Wyposażenie:
2 kosze na szkło
1 koszyk na sztućce
Wąż doprowadzający wodę 3/4 cala
Wąż spustowy Ø 25 mm
Kabel elektryczny bez wtyczki
Dozownik płynu nabłyszczającego
Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: matowe
Wymiary: 75 x 675 x 118 mm (wys/szer/gł)
Długość uchwytu: 600 mm
Średnica rury: Ø 32
Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm
Kąt zgięcia rury: 90°
Możliwość montażu pionowego i poziomego
Montaż na kołki rozporowe (10 x 60 mm) i wkręty (6 x
60 mm)
Zestaw montażowy w cenie
Maskownica śrub
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Atest PZH
Uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych, nadaje
się do zamontowania w łazience lub koło łóżka. Uchwyt
przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach,
domach opieki, placówkach zajmowanych przez osoby
starsze, niepełnosprawne, inwalidów.
uchwyt lakierowany proszkowo na kolor biały
średnica rury 25 mm
wymiar A=75cm, B=60cm
zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych
w komplecie

Ilość

1

3

2

4.

Lustro o
regulowany kącie
nachylenia

5.

Lustro

6.

Dozownik mydła
bezdotykowy

7.

Pojemnik na
ręczniki papierowe

8.

Pojemnik na papier

Materiał: stal nierdzewna
Wykończenie: mat
Wymiary: 600×600 mm (wysokość×szerokość)
Średnica rury: Ø 25 mm
Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm
Uchylanie w górę i w dół
Montaż: naścienny
Zestaw montażowy w cenie
Maskownica śrub
Posiada atest PZH
Szerokość (w cm) 60
Wysokość (w cm) 60
Grubość samego lustra (w mm)
3
Głębokość (w cm) 1.5
Oświetlenie Nie
System mocowania lustra W zestawie (montaż pionowy
i poziomy)
Wykończenie lustra Fazowany
Dozownik automatyczny na baterie 4 - 8 x AA lub
zasilacz 6V / 2A, czujnik ruchu od 2 -12 cm;
Dysza - spray generująca mgiełkę do płynów
dezynfekcyjnych - możliwość regulacji dawki od 0,7 do
1,4 ml;
Żywotność baterii - około 20 000 dawek = około 1,5
roku;
Wymiary: ok. 262 x 123 x 114 mm;
Waga: 0,96 kg;
Materiał - tworzywo ABS;
Dozownik posiada pojemnik 1000 ml do użytku
wielorazowego (brak ograniczeń w rodzaju użytego
płynu oraz żelu);
Czujnik ruchu na podczerwień;
Obudowa zamykana na kluczyk;
pojemność: 500 listków
przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
wielkość listka: 250 x 230 mm
materiał obudowy: tworzywo ABS
kolor obudowy: biało-szary
sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej
zamek i klucz: plastik
okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
zestaw wkrętów z kołkami
gwarancja: 12 miesięcy
wymiary ok.: - wysokość: 270 mm, - szerokość: 270
mm, - głębokość: 130 mm
kolor: biały
materiał: tworzywo ABS
przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej
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9.

Kosz

średnicy 28cm
okienko kontrolne informujące o ilości papieru
zamykany na kluczyk
zamek i kluczyk: plastik
rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
wymiary ok.: szer. 32,5 cm x wys. 31 cm x głęb. 13,5
cm
Kosz na odpady, biały, pojemność min. 20 l, otwierany
nożnie, z wyjmowanym pojemnikiem

Miejsce dostawy:
Nowoutworzony żłobek pod adresem:
Kawęczyn 49, 62-704 Kawęczyn
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