
 

Wyposażenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 

Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu: „W Borze 

każdy przedszkolakiem być może” 

Meble i wyposażenie 

Sali 

Opis Liczba 

sztuk 

Cena 

brutto 

Wartość brutto 

1. Krzesełka 

drewniane z 

oparciem  

Krzesełka wykonane z 

lakierowanego drewna, np. 

bukowego. Siedzisko i oparcie 

kolorowe. Rozmiar krzesełek - 3 

wg.Tabeli rozmiarów krzeseł wg 

normy PN-EN 1729-1:2007  

18 szt.    

2. Stoliki 6-osobowe Blaty stołów wykonane z płyty 

laminowanej o gr. min.18 mm w 

tonacji np. buku (zgodnie z 

kolorystyką krzeseł) , wykończone 

obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. 

Blat sześciokątny o min długości 

boku 60 cm. Nogi metalowe z 

regulowaną wysokością. Rozmiar 

stołu - 3 wg.Tabeli rozmiarów 

krzeseł wg normy PN-EN 1729-

1:2007 

3 szt.   

3. Biurko Z płyty laminowanej. Półka 

zamykana z szufladą z kolorowym 

frontem. min. wymiary biurka: 

dł.100 cm x szer. 60 cm 

1 szt.   

4.  Fotel obrotowy Fotel obrotowy z regulowaną 
wysokością z tapicerowanym 

siedziskiem i oparciem z 

podłokietnikami. 

1 szt.   

5. Meble do nowego 

oddziału – szafki 

z pojemnikami 

Meble wykonane z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm, w 

tonacji np. brzozy (lub zgodnie z 

kolorystyką krzeseł i stołów), 

uzupełnione detalami wykonanymi 

z kolorowej płyty laminowanej. 

Zestaw musi posiadać trzy szafki  

na plastikowe pojemniki z 

możliwością wsunięcia 

pojemników. Zestaw ma być 
wyposażony w kolorowe 

pojemniki z tworzywa sztucznego 

min. 24 szt. 

Min. długość zestawu: 140 cm 

(typu Flexi 33 – Moje Bambino 

lub równoważne) 

1 szt.   

6. Meble do nowego 

oddziału – regały 

Zestaw meblowy składający się z 

minimum 24 zamykanych półek. 

Korpus, półki oraz przegroda 

wykonane z płyty wiórowej 

obustronnie laminowanej o 

grubości 18 mm w kolorze np. 

brzoza (lub w kolorystyce 

pozostałych mebli)- Elementy 

3 szt.   
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skrzyń wykończone  obrzeżem w 

kolorze płyty, tył szafy tzw. plecy, 

wykonane  z płyty HDF. 

Drzwiczki do regałów w różnych 

kolorach (minimum w 5 kolorach) 

Drzwiczki wykonane  z 

laminowanej płyty MDF o 

grubości min.12 mm ,wykończone 

obrzeżem PCV – dostarczane z 

uchwytem drewnianym 

gałkowym. Długość zestawu min. 

2,6 m (typu Zestaw 11 – Moje 

Bambino lub równoważne) 

7. Pufy dla dzieci Miękkie poduchy z bawełnianym 

pokrowcem, który można prać. 
Wypełnienie z pianki. • śr. 
minimum 35 cm • wys. minimum 

30 cm. Każda z puf o innym 

wzorze np. zwierzątka, 

samochodziki itp. (Wzory mogą 
się powtarzać maksymalnie po 2 

szt. z jednego wzoru) 

8 szt.   

8. Kanapa 

rozkładana 

Kolorowa rozkładana kanapa z 

pianki, pokrytej materiałem PCV, 

łatwej do utrzymania w czystości. 

• wym. Minimum 48 x 80 x 49 cm 

• wym. Minimum po rozłożeniu 

144 x 80 x 32,5 cm • gr. Materaca 

minimum 8 cm. Kanapa 

rozkładana na 3 elementy 

(siedzisko+ 2 materace) 

1 szt.   

9. Szafki do kącików 

tematycznych 

Kolorowe szafki do wyposażenia 

kącików ekologicznych lub 

tematycznych do przechowywania 

książek, gier, zabawek i pomocy 

dydaktycznych na półkach lub 

w pojemnikach. Na półkach muszą 
być umieszczone aplikacje np. 

bajkowe, zwierzęce. Szafki 

wykonane z płyty laminowanej, o 

gr. 18 mm i kolorowej płyty MDF. 

Wym. Minimalny 100 x 30 x 145 

cm. Każda z szafek w innym 

wzorze. (typu Szafka Smok, 

Szafka Krasnal – Moje Bambino 

lub równoważne) 

4 szt.   

10. Dywan  Jednokolorowy dywan lub 

wykładzina dywanowa obszyta. 

Dywan musi posiadać Certyfikat 

Zgodności tzn. atest Higieniczny. 

Pokryty środkiem 

uniepalniającym. • wym. 3 x 4 m. 

Wykonany z materiałów 

naturalnych w jasnych barwach 

(np. szary, beż) 

1 szt.   

 Razem     
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