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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II 

Zakres tej części zamówienia obejmuje zakup, dostawę, transport, wniesienie i  montaż (jeżeli montaż jest wymagany) oraz instalację doposażenia 

w placówce Zamawiającego. 

LP Nazwa/opis Rysunek poglądowy Ilość 

1.  

Komplet pościeli w skład którego wchodzą kołderka (110/94 

cm)  i poduszka (38/27 cm), 

Materiał: Polycotton 

(doposażenie z poz. 1 – 2 musi do siebie pasować) 

 

59 

2.  

Komplet poszewki na (110/94 cm)  i poduszkę (38/27 cm). 

Kołderkę  

Materiał: 100 % bawełna, z możliwością prania w 60* C 

25 w dominującym kolorze zielonym 

25 w dominującym kolorze szarym, popielatym 

34 w dominującym kolorze niebieskim 

(doposażenie z poz. 1 – 2 musi do siebie pasować) 
 

  

84 

3.  

Podkład nieprzemakalny (na gumkach) pasujący na leżaki o 

wymiarach 133x57x15 

 

Nieprzemakalny podkład pod prześcieradło wykonany 

z pikowanej tkaniny bawełnianej. Spodnia warstwa podkładu 

pokryta warstwą wodoodpornego materiału wykonanego z PCV, 

Mocowanie z gumką zakładane za nóżki łóżeczka.  materiał: 

100% bawełna, materiał z PCV 

 

150 
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4.  

Apteczka metalowa pierwszej pomocy zamykana na kluczyk 

 kompletne wyposażenie, instrukcję pierwszej pomocy wraz z 

wykazem telefonów alarmowych. 

Wymiary: 25x25x12 cm. 

 

2 

5.  
Lustro w drewnianej ramie 

wymiary 60 cm na 120 cm 

 

3 

6.  

Mechaniczny podajnik naścienny z tworzywa ABS do 

ręczników papierowych w roli. 

Tył i boki z transparentnego tworzywa umożliwiającego 

kontrolę ilości wkładu, nóż tnący z  odpornego na uszkodzenia 

tworzywa. Kompaktowa obudowa mieści dużą rolę ręcznika o 

długości ok 250m, kolor dominujący - biały 

Wymiary podajnika: wysokość 340 mm, szerokość 310 mm, 

głębokość 205 mm 

Wraz z montażem. 

 

7 

7.  

Automatyczny, bezdotykowy dozownik na płyn do dezynfekcji 

rąk. 

Dozownik automatyczny wykonany z tworzywa ABS, na baterie 

4 x AA lub 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, 

Wymiary: 262 x 123 x 114 mm, Waga: do 1 kilograma. Czujnik 

ruchu na podczerwień, Obudowa zamykana na kluczyk. 

Wraz z montażem. 
 

6 
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8.  

Salaterka biała 

ze szkła hartowanego.  Nadaje się do mycia w zmywarce oraz 

stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice 

temperatur do 135 stopni. 

• śr. 16 cm 

(doposażenie z poz. 8 – 10 musi być z tego samego zestawu) 

 

94 

9.  

Talerzyk deserowy (śniadaniowy) biały 

Wykonany ze szkła hartowanego. Nadaje się do mycia w 

zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. 

Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni. 

• śr. 19,5 cm 

(doposażenie z poz. 8 – 10 musi być z tego samego zestawu) 

 

94 

10.  

Komplet filiżanek ze spodkiem (w komplecie 6 szt filiżanek ze 

spodkami) 

wykonane z  porcelany w kolorze białym.  

Bez wzorów 

Pojemność (L):0,2  

Wysokość (cm):7  

Średnica (cm):10  

(doposażenie z poz. 8 – 10 musi być z tego samego zestawu) 
 

16 kompl. 
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11.  

Komplet łyżek stołowych (dla dzieci) (w komplecie 6 szt. 

łyżeczek) 

Wykonana ze stali szlachetnej  bezzawartości niklu, kolor 

srebny z grawerem długość 16,2 cm 

 

16 kompl. 

12.  Nocnik wymiar wym. 25 x 22 x 17,3 cm 

 

75 

13.  

Gruszka rehabilitacyjna mini 

Miękka i wygodna gruszka wypełnione granulatem. Pokryta 

trwałą tkaniną PCV bez ftalanów 

- waga: 1,8 kg 

- średnica: 40 cm 

- wysokość 60 cm 

 

Kolory: 

żółte – 4 szt. 

limonowe (zielone) – 8 szt. 

czerwone – 4 szt. 

błękitne – 4 szt. 

 

 

20 

14.  

Kontrastowa poducha - kwiatek 

Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny (85% bawełna i 15 % 

poliester). 

• śr. całkowita 150 cm 

• wys. maks. ok. 20 cm. 

 

3 



 

Załącznik nr 5b do SIWZ – część II 

Oznaczenie sprawy ZŻM/21/2020 

5 

15.  

Tablica korkowa o wym.: 100x150 cm.  

Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej 

oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń 

szkolnych. 

 

Kolory:  

3 tablice w kolorze korka naturalnego 

1 tablica błękitna 

 
 

4 

16.  

 

Samoprzylepna tablica wykonana z cienkiego materiału, po 

którym da się pisać kredą.  

wym. 42,6 x 59,6 cm 

 

 

 

5 

17.  
Samoprzylepna tablica wykonana z cienkiego materiału, po 

którym da się pisać kredą. 

wym. 35,6 x 30,4 cm 

 

5 

18.  

Zestaw dwóch ścianek manipulacyjnych wykonanych ze sklejki, 

z zamocowanymi aplikacjami bawełnianymi.   

 

Ścianka zawiera daszek z pianki, z wyjmowanym okienkiem 

oraz okno z zasłonkami otwieranymi ekspresem i pałeczki do 

wystukiwania rytmów. 

 

1 zestaw 
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19.  

Miękki materac, obszyty materiałem PCV, z obrzeżem w 

kształcie trawki (mocowanym na rzepy).  

 

Kolor zielony 

• wym. 133 x 50 x 5 cm 

 

 

2 

20.  
Wiązka światłowodów 100 sztuk o długości 3 m. Transformator 

12V DC , pilot zdalnego sterowania w komplecie. Urządzenie 

spełniające wymogi bezpieczeństwa. 

 

1 

21.  

Wózek z kolorowymi klockami 

Kolorowy, drewniany chodzik- wózek z szeroką podstawą i 

rozmieszczonymi kółkami. Drewniane kółka zaopatrzone w 

gumowe nakładki. W komplecie kolorowe klocki 

• wym. 35,5 x 28,5 x 41 cm 

 

4 

22.  
Aplikacja drewniana lub z płyty MDF o wymiarach od 17/20  

do   20/ 25 cm. 

 
 

2 
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23.  
Wizytówki samoprzylepne na szafki dzieci w szatni, możliwość 

wpisania imienia, komplet minimum 25 sztuk 

 

5 

kompletów 

24.  

Praktyczny, wielofunkcyjny kosz na śmieci.  Wykonany z 

tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: srebrnym i zielonym 

(limonkowym), i wyposażony w uchylną pokrywę. Kosz ma 

pojemność 25 l. 

 

4 

25.  

Praktyczny, wielofunkcyjny kosz na śmieci.  Wykonany z 

tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: srebrnym i zielonym 

(limonkowym), i wyposażony w uchylną pokrywę. Kosz ma 

pojemność 50 l. 

 

5 

26.  

Deska do prasowania 

Wykonanie blatu siatka metalowa. Regulacja wysokości płynna. 

Wysokość maksymalna (cm) do 96 cm Wymiary blatu (szer. x 

gł.)  120 x 38 cm Podstawka pod żelazko: tak 

 

1 
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27.  

Zestaw do sprzątania z dwoma wiadrami  i mopem: 

- wykonanie wózka: polipropylen 

-wykonanie uchwytu prowadzącego: metal 

-4 osłony boczne 

-4 kółka samoskrętne o średnicy 70 mm 

-metalowe ramię wyciskarki zakończone rękojeścią 

-dwa wiadra: jedno czerwone 17 L z podziałką i jedno 

niebieskie 17 L z podziałką 

-wyciskarka mopów 

-mop płaski o szerokości 50 cm z uchwytem i kijem 

-wymiary wózka (szer x gł x wys): 450 x 510 x 510 mm 

 

2 

28.  

Zapas do mopa płaskiego przeznaczony do powierzchni: panele, 

parkiet, gres polerowany, ceramika, kamień, itp. 

skład 100 % mikrofibra 

wymiary nakładki: 50 cm 

 

4 

29.  

Suszarka na pranie stojąca 

stabilna rozkładana suszarka. 20 metrów powierzchni suszenia . 

•Długość linek: 20m 

•Wyposażona w kółka  

•Posiada blokadę skrzydeł •Wyposażona w wieszaki na drobną 

bieliznę 

•Wymiary rozłożonej: 174x57x91cm 

•Wymiary złożonej: 57x13x106cm 

 

2 
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30.  

Mop płaski + kij + wiadro z wyciskaczem. 

Wiadro 10 l. 

Wymiary wkładu: 35 cm x 14 cm 

Trzy częściowy drążek o długości 120 cm 

Ruchomy przegub 

Wytrzymałe zaczepy, ułatwiające ściąganie i zakładanie wkładu 

Możliwość prania wkładu w pralce w temperaturze 60 °C 

 

 

2 kompl. 

31.  
Zapas do mopa płaskiego pasującego do zestawu z wiadrem (z 

poz. 30). 

Wymiary wkładu: 35 x 14 cm 

 

4 

32.  

Komplet trzech mobilnych skrzyń, stelaż z płyty laminowanej, 

miękkie siedzisko z pianki pokryte tkaniną PCV. Pojemnik w 

środku. Całość na kółkach. 

Wymiary jednego elementu; 36*30*30 cm, kolor pastelowy 

zielony(limonka) 

 

1 

33.  
Komplet znaczków na szafki, samoprzylepne. 

samoprzylepne znaczki 25 szt. w koMplecie. Wymiary jednego 

znaczka około 5 cm. 

 

2 kompl. 

34.  

Panele sensoryczne. 

Cztery sztuki w komplecie – panel wykonany z tworzywa o 

wymiarach 50x50 cm. 

Pod przezroczystym tworzywem znajdują się róznokolorowe 

oleiste substancje przemieszczające się i mieszające ze sobą pod 

wpływem nacisku dłoni lub stóp 

 

2 kompl. 
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35.  

Domek do zabawy 

Domek z kolorowego tworzywa, z ruchomymi okiennicami, 

drzwiczkami i dzwonkiem do drzwi 

• wym. 128 x 94 x 121 cm 

 

1 

36.  

Podwójna zjeżdżalnia z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

Posiada mały tunel oraz otwory ułatwiające wspinanie się. 

• wys. podestu 70 cm 

• wym. 152 x 160 x 137 cm 

 

2 

37.  

Mały stół piknikowy wykonany z kolorowego tworzywa. 

Odporny na warunki atmosferyczne. 

wymiary 72*84*47 cm (wysokość siedziska 19,5 cm, wysokość 

stołu 41 cm). 

 

3 

38.  

Tuby grające – zestaw różnej długości tub wykonanych z 

tworzywa, które po uderzeniu w różNe przedmioty wydają 

dźwięki gamy. 

zestaw zawiera minimum 8 tub. 
 

 
 

1 
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39.  

Pianino cyfrowe + taboret 

Pełnowymiarowa 88-nutowa klawiatura oraz 64-głosowa 

polifonia. 

Wysokość: 78cm, Szerokość: 139cm, Głębokość: 42cm 

Waga: 35 kg (łącznie z podstawką) 

Wyjście głośnikowe: 2x 10W RMS 

Pedały: Podtrzymywanie włącznika nożnego 

Pianino Pokrywa: tak 

Zasilanie: DC 12V 

Wejścia: Wejście liniowe, podtrzymywanie pedału 

Wyjścia: Słuchawki, wyjście liniowe 

Łączność: USB, 5-pinowy MIDI 

Akcesoria dołączone 

Zasilacz sieciowy 

Pedał ekspresji 

Kabel USB 

Instrukcja obsługi 

Odczepiana podstawa 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 


