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              Załącznik nr 3a do siwz 

...............................................                                

( pieczęć wykonawcy) 
KALKULACJA CENOWA dla części I 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

...................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia szatni, przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej, wypoczynkowej i stołówki ramach projektu 
„Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”,  

w podziale na trzy części” 
 

składam(y) niniejszą Kalkulację cenową dla części I – Żłobek nr 3 adres dostawy ul. Włościańska 3, 70-001 Szczecin: 
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Lp.  

Nazwa towaru 

Żł. 
3 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
brutto Opis produktu Zdjęcie poglądowe 

1. Stół regulowany 3    Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty 
termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze 
białym. Odporny na zarysowania, uderzenia, 
czynniki chemiczne i wysoką temperaturę.  
Zaokrąglone rogi - bez obrzeża PCV/ABS (odkryta 
naturalna sklejka)  
Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 
40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu za pomocą  
śrub. Wymiary stolika: 120 x 80 cm 

 

2. Krzesło 
 
 
 
 
 
 
Rozmiar 0: 
Rozmiar 1: 

18 
 
 
 
 
 
 
6 
12 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

Wygodne krzesełko dla malucha, wykonane z 
lakierowanego drewna bukowego. Zgodne z 
normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-
2:2012.  
Nogi zabezpieczone  stopkami  filcowymi . 
Możliwość sztaplowania. 
Rozmiar:   

 0 – w kolorze naturalnego drewna (6 szt.) 
 rozmiar: 1 – kolorowe siedzisko i oparcie – 

zielone (12 szt.) 
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3. Krzesełko malucha 2     Wygodne i ergonomiczne krzesełko do karmienia 
dla dziecka od 6 miesięcy do 6 lat. Estetycznie i 
solidnie wykonane krzesełko, z możliwością 
regulacji wysokości na 2 poziomach: 75 i 50 cm. 
Wyposażone uprząż bezpieczeństwa. W komplecie 
z miękką poduszką i tacą (na której można 
postawić  naczynie z posiłkiem przed dzieckiem). 
• wym. 53,5 x 50 x 92,5 cm • waga: 5 kg  
 

 
 

4. Regał z nadstawką 
(biała) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regał  o wym. (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 868 
mm  
Korpus i cokół regału  z płyty laminowanej o gr. 18 
mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. 
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i 
wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z jednej 
płyty HDF o gr.3 mm  (z zewnątrz i od wewnątrz w 
kolorze białym) 
Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o 
gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz  
cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi 
przed zarysowaniem podłogi. 
Regał z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na 
całej wysokości szafki ( 2 przestrzenie), każda 
przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 4 
przestrzenie) 
Po montażu  drzwiczek kub szuflad - tworzą jedną 
płaszczyznę z krawędzią korpusu.  
 
Nadstawka do regału z przegrodą z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm  w kolorze białym. 
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Wymiarami dopasowana do regału: 792 x 415 x 
412 mm  

5.  drzwiczki  do 
regałów  
 
 
 
 
Białe: 
Szare: 
Żółte: 
Czerwone: 
Limonkowe: 
 

18 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
3 
3 
 

    Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm 
zaokrąglone na krawędziach zewnętrznego lica 
tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty wraz 
z brzegami folią termoplastyczną (brak obrzeża 
PCV/ABS) o jednolitej matowej fakturze o gr min. 
0,30 mm w wybranym kolorze, wyposażone w 
zawiasy o kącie otwarcia 90 stopni, uchwyt z 
tworzywa sztucznego w kol. aluminium 
wpuszczony w płytę frontu 
- wym. drzwiczek  370 x 370 mm 
 

 

 

6. Szafka w kształcie 
domku z okienkiem 

1     Nietypowa szafka w kształcie domku  z 
dopasowanym materacem do której dziecko 
bezpiecznie może wejść, schować się , 
zrelaksować. Optymalne wymiary (szer x gł. wys.): 
1300 x 600 x 1735 mm  
Korpus, cokół oraz plecy szafki wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z 
obrzeżem PCV 2 mm. 
Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz  
cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi 
przed zarysowaniem podłogi. 
Szafa częściowo zamknięta ścianką z 4 okienkami   
wykonaną z płyty MDF o gr. 18 mm zaokrąglone 
na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, 
front od wewnętrznej strony laminowany na biało, 
od zewnętrznej pokryty wraz z brzegami folią 
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termoplastyczną (brak obrzeża PCV/ABS) o 
jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w 
kolorze żółtym. 

7. Materac – siedzisko 
(do szafki w 
kształcie domku 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą 
tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną 
zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, 
odporną na ścieranie: ≥ 30.000 cykli, łatwą do 
utrzymania w czystości.  Posiada dwa oparcia na 
bokach. Wymiar: 126 x 55,5 x 14 cm. Wysokość 
boków 94 i 75 cm.  Kolor szary. 

 

 

8. Szafka na dużą 
skrzynię 

3     Szafka  o wym. (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 868 
mm  
Wykonanie: korpus oraz plecy  w dolnej części 
wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w 
kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. 
W górnej części plecy wsuwane w nafrezowane 
rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, wykonane 
z jednej płyty HDF o gr.3 mm  (z zewnątrz i od 
wewnątrz w kolorze białym) Półki i przegrody 
wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w 
kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 
Szafka z 2 półkami (3 przestrzenie), 2 górne 
przestrzenie rozdzielone pionową przegrodą  
Szafka  przystosowana do uzupełnienia w dolnej 
części: skrzynią,  w górnej części drzwiczkami   
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9.  skrzynia duża   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Białe: 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

    Wykonanie: korpus oraz plecy  skrzyni  wykonane 
z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  
z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o 
gr. 18 mm zaokrąglone na krawędziach 
zewnętrznego lica tego frontu, front od 
wewnętrznej strony laminowany na biało, od 
zewnętrznej pokryty wraz z brzegami folią 
termoplastyczną (brak obrzeża PCV/ABS) o 
jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w 
kolorze białym, 2 uchwyty z tworzywa sztucznego 
w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu 
Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami –  
wys.  80 mm 
- wym. frontu 740 x 370 mm 
- wym. wew. 690  x 325 x 280 mm 

 Kolor – biały – 3 sztuki 
  

 

10. Kącik tematyczny  
 (7 – częściowy 
zestaw szafek 
kuchennych) 

1     Zestaw szafek imitujących mebelki kuchenne, 
wykonany z  białej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm 
zaokrąglone na krawędziach zewnętrznego lica 
tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty wraz 
z brzegami folią termoplastyczną (brak obrzeża 
PCV/ABS) o jednolitej matowej fakturze o gr min. 
0,30 mm w kolorze białym 
 

 Szafka narożna o wys. 53 cm i wym. 58 x 
58 cm. wym. części frontowych 34 x 34 x 
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34 cm, 2 półki  (1 szt.) 
 Szafka rogowa o wys. 53 cm i wym. 58 x 58 

cm.  wym. części frontowych 34 x 34 x 34 
cm, 2 półki  (1 szt.) 

 Szafka o wyglądzie pralki z półką,  wys. 53 
cm, wym. blatu 39,2 x 34 cm , w 
drzwiczkach szafki okrągła szybka z plexi  
(1 szt.) 

 Szafka o wyglądzie piekarnika z półką,  
wys. 53 cm, wym. blatu 39,2 x 34 cm, w 
drzwiczkach szafki szybka z plexi o wym. 
21,5 x 11,3 cm (1 szt.) 

 Szafka ze zlewozmywakiem i półką,  wys. 
53 cm,  wym. blatu 39,2 x 34 cm, w blacie 
otwór o śr. ok. 24 cm  plastikową miską w 
środku  (1 szt.) 

 Szafka z pięcioma półkami. Wyposażona w 
2 zasłonki, wys. 53 cm, wym. blatu 68,2 x 
34,2 cm,  wym. dł. dolnej półki 36,6 x 29,5 
x 8 cm, wym. gór. półek 13,3 x 27,6 x 20,5 
cm,  wym. dol. półek 13,3 x 29,6 x 20,5 cm 
(1 szt.) 

 Szafka z 2 szufladami i półką, wys. 53 cm,  
wym. blatu 39,2 x 34 cm (1 szt.) 

 Szafka imitująca lodówkę z 5 półkami w 
środku, wym. 39 x 34 x 100 cm, 3 półki, 2 
drzwiczki (większe i mniejsze) zawiasy 90° 
(1 szt.)  
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11. Szafka mobilna 1     Wykonanie - Korpus, półki i przegrody wykonane z 
płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 
brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex  o grubości 
2mm  imitującym strukturę sklejki 
Posiada 2 wzmocnione półki tworząc 3 
przestrzenie. Dwie dolne półki szafki są 
przestrzeniami otwartymi służącymi do 
przechowywania.  
4 Kółka z blokadą dzięki którym jest mobilna i 
można ją przemieszczać. Wymiary około 90 x 42 x 
62 cm 
- wym. 89,1 x 41,5 x 61,4 cm 
Posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z 
normami:   EN 16121/11.13 

 

12. Nadstawka  - 
tablica 
manipulacyjna 
(do montażu na 
szafce mobilnej) 

1     Dwustronny, kolorowy, wykonany ze sklejki kącik 
manipulacyjny, po każdej stronie dzieci znajdą 
elementy do ćwiczeń usprawniających pracę rąk.  
wym. 85 x 20 x 44 cm 
 

 

13. Nadstawka  - 
kuweta do zabaw 
kreatywnych 
(do montażu na 
szafce mobilnej 

1     Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 
tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex i sklejki,  
kuweta wykonana z plastiku • wym. kuwety 70 x 
50 x 15 cm 

 



 

9 
Projekt „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 

14. Nadstawka – płyta 
kuchenna ze 
zlewem 
(do montażu na 
szafce mobilnej 

1   Wykonana z płyty laminowanej i lakierowanej 
sklejki w kolorze brzozy o wym. 85x40,9x49,4 cm.  
Imituje płytę grzewczą z trzema palnikami i 
zlewozmywakiem  z tworzywa sztucznego  
 

 

15. Nadstawka - garaż 
(do montażu na 
szafce mobilnej 

1   Dwupoziomowy garaż  wykonany z płyty 
laminowanej i lakierowanej sklejki w kolorze 
brzozy  o wym. 85x40,9x48,6 cm.  .  
 

 

16. Nadstawka – 
domek dla lalek 
(do montażu na 
szafce mobilnej 

1   Domek dla lalek wykonany z płyty laminowanej  i 
lakierowanej sklejki w kolorze brzozy o wym. 
85x40,9x49,4 cm.  
Posiada parter z trzema pomieszczeniami i 
poddasze z dwoma sypialniami, dwa okna i drzwi 
wejściowe, a także dach z płyty laminowanej  

 

17. Nadstawka  - lustro 
dwustronne 

1   Dwustronne lustro wykonane z tworzywa 
sztucznego, na stelażu ze sklejki oraz metalowej 
rury okrągłej  
wym. 85 x 72 cm - wym. luster 72 x 67 cm 
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18. Pufa- pojemnik z 
tkaniny - 
jasnozielona 

4     Funkcjonalne pojemniki z tkaniny, które nie tylko 
ułatwią utrzymanie porządku w sali, ale dzięki 
miękkim wiekom przydadzą się też jako 
dodatkowe siedziska. Pojemne i lekkie, dzięki 
czemu łatwo je przenieść i posprzątać po 
zakończonej zabawie. Można je także złożyć, więc 
nieużywane nie zajmą wiele miejsca.  
wym. 32 x 32 x 32 cm 

 

19. Szafa na łóżeczka  2     Szafa przeznaczona do przechowywania 
maksymalnie 10 szt. łóżeczek przedszkolnych. 
Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka 
umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. 
Otwory w drzwiach ułatwiają wentylację w 
kształcie kółek. Zawiasy umożliwiają otwieranie 
drzwi szafy pod kątem 180 stopni (włożenie 
łóżeczek możliwe jest tylko po całkowitym 
otworzeniu drzwi).  Wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi 
wykonane z białej płyty MDF . Możliwość 
przymocowania szafy do ściany (elementy 
mocujące w zestawie). 
wym. 138,6 x 70 x 203 cm 

 

20. Kojec / łóżeczko 1     Kojec/łóżeczko wykonane z drewna bukowego, z 
możliwością szybkiego i łatwego złożenia. 
Regulowana wysokość materaca wewnątrz kojca. 
Dwie solidne nogi zapewniają stabilność, a dwa 
kółka (z blokadą) ułatwiają przemieszczanie 
mebla.  Istnieje możliwość wyjęcia z kojca 3 
szczebelków. 
 wym. 73 x 102 x 77 cm 
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21. Przewijak z szafką , 
biały 

2     Funkcjonalna i stabilna szafka ze stołem do 
przewijania. Wykonana z laminowanej białej płyty 
wiórowej, Fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18 
mm zaokrąglone na krawędziach zewnętrznego 
lica tego frontu, front od wewnętrznej strony 
laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty wraz 
z brzegami folią termoplastyczną (brak obrzeża 
PCV/ABS) o jednolitej matowej fakturze o gr min. 
0,30 mm w kolorze białym i jasnozielonym.• wym. 
85 x 75 x 116 cm • wys. blatu: 86,5 cm • wys. 
krawędzi zabezpieczającej: 25 cm • wym. blatu: 63 
x 73 cm  

 

22. Materac do 
przewijaka  - 
jasnozielony 

2     Materac wykonany z materiału łatwego do 
utrzymania w czystości, dopasowany wymiarem 
do szafki z przewijakiem 

wym. 63 x 73 x 10 cm 

 

23. Półka na pieluchy 1     Szafka o wym. 970 x 250 x 400 cm,  wykonana z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym. 
Przystosowana do zawieszenia na ścianie, 
wyposażona w 6 przegródek na pieluszki - wym. 1 
przegródki 210 x 160 mm, w każdej mieści się ok. 
20 jednorazowych pieluch. Front zasłonięty 
przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki 
nie wypadają, ale jednocześnie zawsze widać, ile 
zostało ich w przegródce. Otwory o grubości 25 
mm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. 
Górna, otwierana klapa wyposażona w zawiasy z 
mechanizmem zwalniającym, co uniemożliwia 
przytrzaśnięcie palców.  
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24. Regał na nocniki 1     Regał żaluzjowy wykonany z płyty laminowanej w 
tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na 
wieńcach górnych i dolnych, wykończony 
obrzeżem PCV 2 mm.   Plecy wykonane z białej 
płyty HDF o gr 3mm. Posiada pionową żaluzję z 
zamkiem. Półki ( 4 przestrzenie) wykonane w 
blachy perforowanej odpornej na wilgoć. 
Wyposażony w metalowe nóżki w kolorze 
aluminium z regulacją poziomu. 
-  3 półki (4 przestrzenie) 
-  wym. 950 x 400 x 1680 mm 

 

25. Wieszak 
łazienkowy 

2     Wieszak o wym. 600 x 100 x 40 mm, wykonany z 
płyty MDF o gr. 12 w kolorze białym. Zawiera 5 
podwójnych, metalowych haczyków. 
Przystosowany do zawieszenia na ścianie. 

 

26. Biurko z szeroką 
szufladą - białe 

1     Biurko  o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z 
płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z 
obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone  
Pod blatem znajduje się szuflada.  Z tyłu biurka 
blenda płytowa o wys. 400 mm. 
-uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium 
wpuszczony w płytę frontu 
- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe 
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27. Krzesło  z oparciem 
(do biurka) 
 
 
 
Zielone: 
 

1 
 
 
 
 
1 
 

    Krzesło na kółkach ułatwiające utrzymywanie 
prawidłowej postawy podczas siedzenia. Siedzisko 
i oparcie wykonane ze sztucznej skóry , 
zaokrąglone oparcie. • maksymalne obciążenie 80 
kg • wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm 

 
 

 

 

28. Teatrzyk - Baby 
Beetles 

1     Teatrzyk o wym. 900 x 650 x 1700 mm, wykonany 
z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF. W 
górnej części nadstawka z aplikacjami w kształcie 
słońca i choinki, po środku niebieska kurtyna 
wykonana z tkaniny bawełnianej. Poniżej szafka 
wys. blatu 660 mm z 4 otwartymi  półkami. Boki 
szafki wyposażone w aplikacje z elementami 
fakturowymi oraz kolorowe aplikacje w kształcie 
kwiatów, trawy i drogowskazu. Z tyłu szafki, w 
dolnej części zamocowany materiałowy przybornik 
(zielony) z kieszeniami (pomarańczowe), w których 
można umieścić pacynki i inne akcesoria przydatne 
w trakcie przedstawień. 
 

 

29. Dywan 
jednokolorowy - 
prostokątny  
 
Szary: 
 

1 
 
 
 
1 
 

  Dywan o jednolitym kolorze, obszyte krawędzie.  
Skład runa 100% PP heat-set frise przędza 
pojedyncza. Posiadają  Certyfikat Zgodności tzn. 
atest Higieniczny.  

 wym. 2 x 3 m – szary – 1 sztuka 
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30. Kwadrat 
wyciszający  
 
 
 
 
 
Turkusowy: 
Jasnoszary: 
Jasnozielony: 
 

13 
 
 
 
 
 
 
2 
5 
6 
 
 

    Dekoracyjne panele wyciszające w kształcie 
kwadratów, wykonane z materiałów 
trudnopalnych ( rama, wypełnienie z pianki 
poliuretanowej oraz tkanina ), do zamocowania na 
ścianie za pomocą kleju montażowego.  • wym. 50 
x 50 cm • gr. 50 mm 
 

 

31. Łóżeczko 
przedszkolne 
(zielone) 

15   Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną 
przepuszczającą powietrze.  Narożniki z tworzywa 
sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich 
konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno 
na drugim, co ułatwia ich przechowywanie.  
 • wym. 132 x 56 x 15 cm 

 

32. Tablica korkowa  1     Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji 
prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. 
• wym. 100 x 200 cm 
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33. Szatnia  6-osobowa 2    Szatnie dla 6 osób, wykonane z płyty laminowanej 
w tonacji klonu i pionowe przegrody między 
schowkami w kolorze białym . Metalowe haczyki w 
komplecie,  • wys. siedziska 33 cm • gł. siedziska 
23 cm • wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 
cm• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm • 
wys. półki na buty 20 cm 
• wym. 126 x 50 x 134 cm 

 

34. Szatnia  3-osobowa 1     Szatnie dla 3 osób, wykonane z płyty laminowanej 
w tonacji klonu i pionowe przegrody między 
schowkami w kolorze białym. Metalowe haczyki w 
komplecie. • wys. siedziska 33 cm • gł. siedziska 
23 cm • wym. dużego modułu 69,5 x 22,5 x 19 
cm• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm • 
wys. półki na buty 20 cm\n• wym. 64 x 50 x 134 
cm 

 

35. Drzwiczki duże i 
małe do szatni  
 
Czerwone: 
Żółte: 
Limonkowe: 
Białe: 
Szare: 

15 
 
 
3  
3 
5 
2 
2 

    Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni.  
Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm zaokrąglone 
na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, 
front od wewnętrznej strony laminowany na biało, 
od zewnętrznej pokryty wraz z brzegami folią 
termoplastyczną (brak obrzeża PCV/ABS) o 
jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm • 2 
szt. • wym. małych drzwiczek 20 x 20 cm • wym. 
dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm • wym. otworu w 
drzwiczkach 4,5 x 12 cm. 
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36. Siedzisko szatniowe 
małe,  

2     Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym 
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz. 
Stelaż zapewniający stabilność pokryty warstwą 
miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości. Kolor szaro - zielony 

 

37. Siedzisko szatniowe 
duże 

1   Praktyczne i wygodne siedziska o nowoczesnym 
kształcie i kolorach, do szatni lub na korytarz, 
dostępne w 3 rozmiarach. Stelaż zapewniający 
stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. 
Kolor szaro - zielony 

 

38. Pojemnik składany 
z pokrywką 

6    Praktyczny, składany pojemnik do 
przechowywania drobiazgów i innych lekkich 
przedmiotów. Wykonany z tektury obszytej 
materiałem, wyposażony w pokrywkę i uchwyty 
po dwóch bokach. 

 

39. Tablica kredowa - 
dymek duży 

8     Samoprzylepna tablica wykonana z cienkiego 
materiału, po którym da się pisać kredą. 
Umożliwia robienie szybkich, dobrze widocznych 
notatek, doskonałą zabawę dla dzieci, a przy tym 
stanowi oryginalną dekorację. 
wym. 42,6 x 59,6 cm 
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40. Lustro malucha 1     Lustro o  wym. 1200 x 800 mm, w ramie 
wykonanej ze sklejki brzozowej o gr. 15mm. Lustro 
srebrne oklejone bezpieczną folią, która 
uniemożliwia stłuczenie. Rama lustra 
przystosowana do zamontowania kolorowych 
aplikacji z płyty MDF.  

 

41. Aplikacje do lustra 
malucha 

1    3 Kolorowe aplikacje w kształcie słoneczka, trawki, 
kwiatuszków, wykonane z kolorowej płyty MDF. 
Przystosowane do lustra w drewnianej ramie o 
wym. 1200 x 800 mm. Lub drążek z ruchomymi 
elementami do przesuwania, przystosowany do 
zamontowania na lustrze o wym. 1200 x 800 mm 

 

42. Tabliczka ścienna - 
niedźwiedź 

1   Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek z 
aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej 
płyty MDF o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. 
Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i 
rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa 
kolorystyka przyciąga wzrok, niektóre aplikacje 
wydają również dźwięki. Elementy montażowe w 
zestawie. 6Niedźwiadek posiada 4 różne aplikacje  
wym. całkowite 91 x 33 x 6 cm. 
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43. Metalowa szafa 
ubraniowa drzwi 
granatowe 
(dwuosobowe) 

2     Szafka BHP o stabilnej konstrukcji z blachy 
stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi 
wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na 
identyfikator. W każdej komorze znajduje się 
półka, drążek na ubrania oraz haczyki. W każdej z 
kolumn jest dodatkowy podział na czystą i brudną 
odzież. Standardowo szafka zamykana jest 
zamkiem kluczowym z trzypunktowym 
ryglowaniem. Szafka podzielona jest na dwie 
komory górne o wymiarach 33 x 39 x 49 cm  i 
cztery komory ubraniowe o wymiarach 39 x 49 x 
145 cm # wym. 80 x 49 x 180 cm 

 

44. Pianino elektryczne 1   Pianino cyfrowe - białe 
Wymiary: 135 x 83 x 51 cm (szer. x wys. x gł.) 
Waga : 50 kg 
88 klawiszy z czułością nacisku, powyżej 100 
instrumentów, zaprogramowanych rytmów, 
kilka utworów pokazowych, ekran LCD, pedały 
Pianissimo i Forte 
zintegrowana funkcja nagrywania (2 ścieżki), 
możliwość podłączenia do laptopa,  
zasilanie: 230V, 50Hz przez przewód zasilający 
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45. Taboret do pianina 1   Wykonany z drzewa, metalowa rama z 
nogami przytwierdzonymi do ramy za 
pomocą wkrętu śrubowego M10, 
wytrzymałość na złamanie: ponad 2 tony, 
siedzisko welurowe w kolorze białym, wym. 
57 x 32 cm 
Regulacja wysokości za pośrednictwem 
precyzyjnego mechanizmu nożycowego z 
łożyskiem igiełkowym . 
Wysokość 45-58 cm  

46. Łóżko wodne 1   Łóżko wodne jest elementem stymulującym 
równowagę. Pozwala na wykonywanie ruchów 
oraz odczuwanie własnego ciała przez osoby 
korzystające. Jest idealną powierzchnią do 
zabawy. Dodatkowy efekt można uzyskać 
poprzez uruchomienie urządzeń dźwiękowych 
w podstawie łóżka. Dźwięki z radia 
(magnetofonu, CD) w łóżku z podstawą 
muzyczną, odpowiednio przetworzone i 
wzmocnione, powodują drgania wody w 
materacu, co umożliwia odbieranie nowych 
bodźców. 

Wymiary: 140 x 200 x 50 cm 
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47. Magiczny Dywan – 
urządzenie 
interaktywne 

1    Interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające 
jednocześnie funkcję podłogi i stołu 
interaktywnego stanowiące pomoc dydaktyczną 
dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych 
wraz z zestawem treści multimedialnych 
przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. 
Podłoga interaktywna w komplecie powinna 
zawierać: 
• wbudowany detektor ruchu  
• wbudowany projektor krótkoogniskowy o 
jasności nie mniejszej niż 3200 ANSI lumenów i 
żywotności lampy nie krótszej niż 4000 godzin, 
• wbudowany komputer klasy PC z procesorem 
Intel lub równoważnym i systemem operacyjnym 
Linux, 
• zestaw interaktywnych gier i zabaw 
edukacyjnych  
• pilot zdalnego sterowania  
• wbudowane gniazdo USB (minimum 2 gniazda) 
• wbudowane gniazdo VGA 
• wbudowane gniazdo LAN (RJ-45) 
• wbudowane gniazdo Audio (Jack 6,3 mm)  
• moduł WiFi gotowy do połączenia 
• wieszak sufitowy w regulowaną wysokością  
• kabel zasilający  
• instrukcja obsługi  
• waga do 11 kg 
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48. Telewizor  1   Wyświetlacz: LED 4K Ultra HD 
Przekątna ekranu (cm)139  cm 
Przekątna ekranu (cale) 55  cali 
Telewizor interaktywny HbbTV 
Optymalne wymiary: 
Głębokość urządzenia  85  mm 
Wysokość urządzenia  725  mm 
Szerokość urządzenia  1239  mm 
Waga około 16  kg 

Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VES 
400 x 200 mm 
 

 

49. Basen 
podświetlany 
zmiennymi 
kolorami 

1    Basen z przezroczystymi piłeczkami o śr. około 6 
cm. (około 1500sztuk ) w komplecie Wewnątrz  
materac o gr. 3 cm, z zamontowanymi  rzędami 
kolorowych LED-ów (zasilacz w komplecie). 
Wykonany z pianki, pokryty wytrzymałą tkaniną 
kaletniczą. Średnica basenu ok. (zewnętrzna)- 148 
cm, śr. wewnętrzna 118 cm, wys. 40 cm 

 

50. Światłowody 100 x 
200 cm 

1     Wiązki światłowodów, zmieniająca kolory (6 
kolorów )  rozmiar: 100 szt. - dł. 2 m 
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51. Biały domek 1     Stanowi doskonałe miejsce odpoczynku, relaksu i 
odprężenia, a po zainstalowaniu różnych urządzeń 
emitujących m.in. muzykę lub światło (np. 
światłowody) tworzy pomieszczenie sprzyjające 
stymulacji i aktywizacji zmysłów osób z 
zaburzeniami rozwoju. Domek stwarza poczucie 
bezpieczeństwa, pozwala na koncentrację, 
wyciszenie i naukę. Wykonany jest z pianki 
pokrytej trwałą, niepalną tkaniną, łatwą do 
utrzymania w czystości. Dach zapinany na rzepy 
pozwala zamocować na ściankach np. światłowody  
Duże koło z siateczką w dachu zapewnia dopływ 
powietrza i umożliwia przewlekanie i zawieszanie 
różnych elementów ruchomych lub mini 
światłowodów .  
Wym. Zewnętrzne domku  150 x 150 x 135 cm  
Grubość ścianek 15 cm 

 

52. Kolumna wodna  1    Urządzenie to umożliwia sterowanie kolorem i 
nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą 
dźwięku lub dotyku z użyciem mikrofonu (siły 
głosu) lub pilota. Możliwość wydłużenia, jak i 
skrócenia czasu sterowania kolorem oraz 
nasyceniem bąbelków.  
Możliwość wyboru 16 kolorów świecenia, 
zatrzymanie koloru, 4 częstotliwości zmiany barwy 
- błyskanie, migotanie, blaknięcie, płynne 
przechodzenie, wym. 20 x 190 cm 
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53. Lampa  UV 1     Możliwość ustawienia na stole lub przymocowania 
do ściany. 13 W, 230 V/50 Hz. dł.  Około 50 cm  

 

54. Sześcian - 
konstrukcja na 
akcesoria 
sensoryczne 

 

1   Wykonana z belek z drewna bukowego o przekroju 
4,9 x 4,9 cm. Na wierzchniej stronie każdej z 
górnych belek po 11 otworów o śr. 2,5 mm, 
umieszczonych w odstępach co 9,3 cm. • wym. 
120 x 120 x 120 cm. 

 

55. Poducha – 
kontrastowy 
kwiatek 

1   Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny (85% 
bawelna i 15 % poliester). Kontrastowe kolory 
przyciągają wzrok najmłodszych. • śr. całkowita 
150 cm • wys. maks. ok. 20 cm. 

 
56. Bujaczek- leżaczek 2   Początkowo jest to bujany leżaczek dla noworodka 

z nisko osadzoną ramą. Potem, gdy maluch nieco 
podrośnie, produkt zamienia się w dziecięcy 
fotelik z odczepianym pałąkiem na zabawki. A 
kiedy dziecko urośnie jeszcze bardziej, fotelik 
przekształca się w bujaczek dla dziecka. Składany, 
przenośny, z możliwością kołysania (dodatkowo 
funkcja wibracji) 
Posiada odczepiany pałąk z dwoma zabawkami do 
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trącania 
Trzy pozycje ustawienia oparcia. 
Poszycie siedziska można zdejmować i prać w 
pralce 
Maksymalne obciążenie w pozycji leżaczka: 9 kg 
Maksymalne obciążenie w pozycji krzesełka: 18 kg 
Wymiary około: 50 x 60 x 40 cm  
 

57. Naklejki na ściany – 
 

7   Postacie Misia w różnych sytuacjach – jak na 
załączonych wzorach. 
Miś z balonikiem: 105x140 cm (1 szt.) 
Miś z tablicą – 2 szt.  

 1 szt. – 60 x 80 cm 
 1 szt. – 105 x 145 cm 

Miś z miodem – 160 x 140 cm (1 szt.) 
Miś z klockami – 100 x 140 cm (1 szt.) 
3 misie – 120 x 140 cm (1 szt.) 
Miś w samolocie – 140 x 85 cm (1 szt.) 
Drukowane na zamówienie 
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58. Literki ze 
styropiany 

11   Styropianowe literki  przestrzenne (3 D) do 
przyklejenia na ścianie (napis : PRACE DZIECI) 

Wysokość literki – 15 cm, grubość – 2 cm 

Kolor do wyboru  

 

59. Zabudowa na 
wymiar: 
 
Szafa gospodarcza: 
- 150x35x250 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabudowa z płyty MDF 
 

 szafa gospodarcza o wymiarach około 150 
x 35 x 250 cm (5 półek z regulowaną 
wysokością) drzwi przesuwane z zamkiem 
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 RAZEM wartość 
brutto 

   

 

 

 

..............................., dn. ...............................      ..................................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 
wykonawców) 

 


