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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku „Prawo zamówień publicznych” ( t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  

w postępowaniu: 

 

„Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części obiektu 

SP nr 5 przy ul. Rekowskiej w Redzie, z podziałem na 2 części.” 

 

Część 1:  

„Dostawa mebli oraz sprzętu do pomieszczeń budynku rozbudowanej części obiektu 

SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36 w Redzie”. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 5 

84-240 Reda, ul. Rekowska 36 

MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie  

84-240 Reda, ul. Rekowska 36 

 

KODY CPV: 

39151000-5 - meble różne   

39153000-9 - meble konferencyjne 

39150000-8 - różne meble i wyposażenie  

39130000-2 - meble biurowe 

39110000-6 - siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 

39141400-6 - kuchnie do zabudowy  

39141000-2 - meble i wyposażenie kuchni 

39161000-8 - meble przedszkolne 

39160000-1 - meble szkolne 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Opis ogólny 

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa i montaż w rozbudowanej części budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie nowego umeblowania. 
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: dostarczenie, załadunek, rozładunek i montaż 
przedmiotu zamówienia, ubezpieczenie transportu oraz nadzór do czasu odbioru. 
 
Budynek jest obiektem nowo wybudowanym. 
W zakresie wyposażenia budynku w 2020 r. opracowany został projekt, który jest projektem budynku 
i pomieszczeń, natomiast wyposażenie jest projektem poglądowym. Wyposażenie w meble, sprzęt 
gospodarstwa domowego, drobne wyposażenie Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zgodnie 
z poniższym załącznikiem. 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie, załadunek, rozładunek, montaż oraz serwis, 
a w szczególności: 

a) dostawę umeblowania, 
b) dostawę drobnego wyposażenia pomieszczeń, 
c) rozmieszczenie i montaż mebli, 
d) wywiezieni i utylizację śmieci i innych odpadów ( opakowań), na koszt Wykonawcy, 
e) kompletne prace porządkowe w budynku po zakończeniu dostaw i montażu, 
f) zapewnienie serwisowania mebli i urządzeń przez cały okres objęty gwarancją (koszt 

serwisowania mebli i urządzeń w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca).  
3. Załączniki: 

a) dokumentacja „Projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 
w Redzie”, 

b) zestawienie zbiorcze kosztów stanowiące załącznik nr 1a. 
 
 

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją postępowania po uprzedniej samodzielnej 
weryfikacji wszystkich wymienionych w niej elementów w zakresie jakościowym i ilościowym  
a także po samodzielnej weryfikacji wymiarów pomieszczeń (zwłaszcza dotyczy to pomieszczeń 
socjalnych wyposażanych w meble kuchenne). 
 
 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia będą: 

 nowe, 

 odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów, 

 zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu. 
 

4. Termin realizacji: 
a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany 

Zamawiającemu zgodnie z SWZ. 
b) Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszystkich 

dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń, zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu, 
przekazania kompletnej dokumentacji wraz z atestami, dokonanie odbioru końcowego 
potwierdzonego popisanym przez strony protokołem odbioru końcowego, bez uwag. 

c) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile zgłoszenie 
gotowości do odbioru końcowego bez uwag zostanie podpisany do dnia. 

5. Płatności: 
a) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo na podstawie protokołu 

odbioru końcowego prac, bez uwag. 
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Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części obiektu 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie 

Lp. Nazwa towaru 
Opis 

 
Ilość 
sztuk 

1 
Ławka szkolna dwuosobowa 

 

Ławka dwuosobowa na płozach. Blat z wysokoodpornej na uderzenia punktowe płyty o zaokrąglonych 
krawędziach, z prasowanych wiórów drewnianych, bez użycia żywicy syntetycznej. Okleina blatu z żywicy 
melaminowej ma pokrywać również krawędź blatu, nie dopuszcza się zastosowania krawędzi obrzeżowej 
meblowej. Konstrukcja wykonana z profili stalowych o płaskim, owalnym profilu, lakierowana proszkowo. 
Stół ma być wyposażony w kolumnę środkową, zapewniający stabilność stołu. Nogi stołu mają być 
zakończone płozami, zabezpieczonymi zaślepkami z tworzywa sztucznego. Ławka wyposażona po obu 
stronach w wieszaki na torby. Kolor blatu grey white.  
Wymiary blatu: 130 x 50 cm (szerokość x głębokość).  
Wysokość stołu zgodna z normą PN-EN 1729-1:2007 
 
Ławki mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

 
72 

2 Krzesło szkolne 

Siedzisko wykonane ze strukturalnego polipropylenu o podwójnych ścianach, zapewniające wygodę, dające 
efekt siedzenia na poduszce wypełnionej powietrzem z 1,5 mm otworami w siedzisku, pozwalającymi na 
cyrkulację powietrza i zwiększenie komfortu siedzenia. Mocowanie siedziska niewidoczne. Oparcie krzesła 
ma być taliowane (umożliwiające siedzenie tyłem i przodem na krześle). Siedzisko ma być odporne  
na zabrudzenia i zarysowania. W siedzisku otwór ułatwiający podnoszenie krzesła. Konstrukcja wykonana 
z rury jednoczęściowej stalowej giętej, lakierowanej proszkowo na kolor aluminium. Krzesło wyposażone 
w stabilizującą poprzeczkę między płozami oraz wymienne elementy ślizgowe - filc, zabezpieczający przed 
porysowaniem podłogi. Krzesło ma posiadać możliwość sztaplowania. Wymiary krzesła zgodne z normą 
PN-EN 1729-1:2007. Kolor krzesła ciemnozielony. 
 
Krzesło mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

276 

3 Biurko nauczycielskie 
Blat biurka wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej pokrytej żywicą melaminową z bezszwową, 
poliuretanową krawędzią obrzeżową. Blat oparty na ramie z malowanej proszkowo płaskiej owalnej stalowej 
rury ze środkową nogą, na płaskich, zwężających się stalowych płozach z plastikową ochroną przed 

13 
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uderzeniami. Biurko wyposażone w szafkę zamykaną na klucz z jedną półką. Wymiary: 130 x 65 x 76cm 
(szerokość x głębokość x wysokość).  
Kolor blatu grey white.  
 
Biurka mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

4 Krzesło nauczycielskie 

Krzesło nauczycielskie. Siedzisko wykonane ze strukturalnego polipropylenu o podwójnych ścianach, 
zapewniające wygodę, dające efekt siedzenia na poduszce wypełnionej powietrzem. Mocowanie siedziska 
niewidoczne, obecny otwór ułatwiający podnoszenie krzesła. Rama wykonana z zakrzywionej, spawanej, 
malowanej proszkowo okrągłej rury stalowej. Elementy ślizgowe zabezpieczające przed porysowaniem 
podłogi. Tapicerowane siedzisko składające się z rdzenia z tworzywa sztucznego z napiętym pokryciem 
tkaniny. Kolor krzesła ciemnozielony, kolor siedziska ciemnozielony. Wymiary krzesła: wysokość 47,5 cm. 
Wysokość siedziska: 45 cm.  

Krzesła mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

11 

5 Szafa biurowa 

Szafka ma posiadać 2 półki dzielące szafkę na 3 równe części. Korpus i podstawa szafy mają być wykonane 
z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość ścian bocznych i 
frontu min.19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 mm 
warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Szafka zabezpieczona zamknięciem na klucz. Szafa 
ma posiadać nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy muszą posiadać 
plastikowe nakładki zapobiegające niszczeniu podłogi. Zawiasy drzwi o kącie otwarcia 270 stopni. Uchwyt 
drzwi metalowy, niklowany. 
Wymiary: 80x42,5x122 cm (szerokość x głębokość x wysokość)  
 
Szafy mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

12 

6 Szafa biurowa 

Szafa ma być wyposażona w 4 półki oraz nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. 
Nóżki szafy muszą posiadać plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa 
szafy mają być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. 
Grubość ścian bocznych i frontu min. 19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów 
zabezpieczone min. 1,5 mm warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Zawiasy drzwi o kącie 
otwarcia 270 stopni. Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 
 
Wymiary: 100x42,5x197cm (szerokość x głębokość x wysokość)  
 
Szafy mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

12 
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7 Stół 80*80 

Rama stołu z profilu stalowego o przekroju prostokątnym. Nogi stołu z profilu stalowego o przekroju 
okrągłym wyposażone w elementy ślizgowe z tworzywa sztucznego, malowane proszkowo. Blat z płyty 
wiórowej pokrytą żywicą melaminową min. 19 mm w kolorze grey white.  Krawędzie blatu zabezpieczone 
warstwą poliuretanową w kolorze czarnym. Warstwa poliuretanowa oraz płyta mają łączyć się bezszwowo.  
 
Wymiary: szerokość 80 x 80 cm. Wysokość 76 cm.  
 
Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

35 

8 Taboret do aktywnego siedzenia 

Taboret do aktywnego siedzenia, wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania polipropylenu. 
Centralna część siedziska wykonana z pianki. Faliste krawędzie siedziska. Podstawa stołka w kształcie 
przeciętej na pół kuli, co stymuluje cały układ mięśniowo-szkieletowy oraz umiejętność balansowania ciałem 
podczas siedzenia. Wymiary: wysokość 46 cm. Kolor jasnozielony x 10 szt.; kolor ciemnozielony x 3 szt. 

Taborety mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

13 

9 Stół sześciokątny 

Stolik przedszkolny sześciokątny regulowany, konstrukcja nośna na sześciu nogach, wykonana z rury 
okrągłej o średnicy 32 mm. Końce nóg zakończone stopkami do regulacji poziomu. Blat stołu wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej żywicą melaminową o grubości 18 mm w kolorze grey white oraz nogi stalowe 
w kolorze żółtym. Krawędzie wykonane z listwy z tworzywa sztucznego o grubości min. 2,5 mm, obrzeża 
zabezpieczone doklejką PCV w kolorze żółtym. Wymiar blatu: długość boku: 72 cm, długość przekątnej 
między kątami 144,5 cm, długość pomiędzy 2 prostymi 128 cm. 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 
 

4 

10 Regał 1 zestaw  

Regał sześcioczęściowy. Szafki w kolorze klon jutland z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do 
tematyki leśnej np.: drzewo, ptaki, grzyby, jeżyk. Szafa z 3 półkami, przegrodą i drzwiami z cichym 
domykiem. Wymiary 79, 2 x 41,5 x 161,6 cm 1 szt. Regał  z 2 przegrodami i 2 półkami - 1 szt. Szafka słupek 
z 2 półkami - 1 szt. Szafka  z 2 półkami - 1 szt. Szafka na dużą skrzynię - 1 szt. Szafka z 1 półką na cokole 
- 1 szt. Drzwi oraz skrzynia na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki leśnej, aplikacja drzewo. 
Wymiary zestawu: 475,2 x 41,5 x 161,6 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Zestaw mebli jest 
wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną 
termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 
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11 Regał 2 zestaw  

Regał pięcioczęściowy. Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki roślinnej: 
fragmenty liści, drzewa. Regał z przegrodą i 3 półkami - 1 szt. Szafka z 1 półką na cokole - 2 szt. Szafka 
słupek  z 2 półkami - 1 szt. Szafka na dużą skrzynię - 1 szt. Szafka asymetryczna  na szerokie szuflady - 1 
szt. Drzwi oraz skrzynia na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do tematyki roślinnej, aplikacje liście. 
Wymiary regału: 475,2 x 41,5 x 161,6 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Zestawy mebli są wykonane 
z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 
Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

12 Regał otwarty 

Regał do przedszkola otwarty z 10-cioma kolorowymi półkami. Kolor półek: 4 szt. - jasny zielony, 3 szt. -
żółty, 3 szt. -  niebieski. Regał przedzielony pionową kolorową przegrodą posiada łącznie 10 kolorowych 
półek czyli 11 poziomów do przechowywania. Wykonanie: korpus regału wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm. Połączony za pomocą kołków i złączy meblowych. Wymiary regału: 38  x 90 x 106 cm 
( głębokość x szerokość x wysokość). 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

4 

13 Biblioteczka  

Biblioteczka stojąca. Wyposażona w pojemnik na książki z 2 przegródkami, pod którym mieszczą się dwie 
pufy. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS 
multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF w kolorze jasnozielony. Wymiary: 81,5 
x 38 x 55 cm ( szerokość x głębokość x  wysokość). 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

4 

14 Pufy do biblioteczki 

Pufy do biblioteczki wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną PCV. Dostosowane wymiarami do 
biblioteczek stojących. Pufy w kolorze żółtym. W komplecie 2 szt. Wymiary: 36 x 36 x 28 cm. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

4 

15 Kanapa rozkładana 

Kanapa z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, w kolorze 
jasnozielonym. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wymiary: 48 x 80 x 49 cm ( wysokość x szerokość x 
głębokość). Wymiary po rozłożeniu: 144 x 80 x 32,5 cm ( długość x szerokość x wysokość zagłówka). 
Grubość materaca 8 cm. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

4 
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16 Regał dwustronny  

Regał dwustronny mobilny. Regał wykonany z płyty wiórowej minimum 3 warstwowej pokrytej laminatem z 
żywicy melaminowej. Obrzeża zabezpieczone minimum 2,5 mm warstwą ABS. Wyposażony w 4 półki, 
przedzielone przegrodą środkową. Regał ma posiadać uchwyty ułatwiające przemieszczanie regału. 
Wymiary: 140 x 78 cm x 50 cm (szerokość x wysokość x głębokość). Kolor grey white. 
Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

2 

17 Regał z pólkami na kółkach 

Regał otwarty na kółkach, przedzielony 2 przegrodami, wyposażony w 2 półki w kolorze białym. Wykonany 
z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wymiary:  120 x 50 x 125 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Kolor 
grey white. 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

18 Meble regałowe - zestaw 

Zestaw regałów, wykonane z płyty laminowanej lub melaminowanej w kolorze klonu o gr. 18 mm, fronty o 
gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Regał nr 1 wielofunkcyjny o wymiarach 155 cm x 162 cm 
x 41,5 cm, dół regału otwarty z dwiema przegrodami na dwie mobilne skrzynie: skrzynia duża - biała, 1 szt., 
skrzynia duża - szara, 1 szt; górna część regału podzielona na 12 równych części z 3 przegrodami i 2 
półkami, z czego 4 części zamykane drzwiczkami w kolorze limonki; regał nr 2 o wymiarach 116 cm x 87 
cm x 41,5 cm – z 2 przegrodami i 1 półką; zewnętrzne części zamykane drzwiczkami w kolorze białym, w 
środkowej dolnej części dwie szuflady w kolorze limonki; regał nr 3 o wymiarach 80cm x 124cm x 41,5 cm 
– z dwiema półkami; regał nr 4 (szafka na plastikowe pojemniki) o wymiarach 104cm x 106cm x 50cm – z 
dwiema przegrodami na pojemniki: 6 pojemników płytkich, (30 cmx42cmx8cm), 3 średnie (30cm x 42cm x 
15cm) i 3 duże (30cm x 42cm x 30cm). Wszystkie przegrody i półki w kolorze białym, a korpus w kolorze 
klonu. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model.  

1 

19 Materac z oparciem 

Materac z oparciem, kolor jasnozielony.  Kwadratowy materac piankowy, pokryty imitacją skóry. Wymiary 
oparcia 60 x 60 x 7 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Wymiary siedziska materaca 60 x 60 x 7 cm 
(szerokość x głębokość x wysokość). 
 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

3 

20 Materac kwadratowy 

Kwadratowy materac piankowy pokryty imitacją skóry, kolor jasnoszary. Wymiary: 60 x 60 x 7 cm 
(szerokość x głębokość x wysokość). 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

3 
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21 Szafa 100 cm 

Szafa z 4 półkami, na nóżkach pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy muszą 
posiadać plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa szafy maja być 
wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość ścian 
bocznych i frontu 19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 
mm warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PCV. Wymiary: 100 x 197 x 44,5 cm (szerokość x 
wysokość x głębokość). Kolor szafy: grey white - 4 sztuki; kolor: bielony dąb – 2 sztuki. Drzwi posiadają 
wentylację w części górnej i dolnej. Zawiasy drzwi o kącie otwarcia 270 stopni. Zawiasy drzwi o kącie 
otwarcia 270 stopni. Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 
 
Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej 

6 

22 Tablica szkolna 

Tablica sucho ścieralna biała z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Tył tablicy 
wykonany z blachy ocynkowanej. Tablica wyposażona w półkę o długości 30 cm na markery. Tablica  
z wyposażeniem. Dodatkowo tablica ma posiadać 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku. Wymiary 
tablicy: 180 x 100 cm (szerokość x wysokość) 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

9 

23 Krzesło gabinetowe 

Krzesło gabinetowe z podłokietnikami. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej barwionej, na 4 metalowych 
nogach, w kolorze chrom. Krzesło tapicerowane nakładkami, oddzielnie na siedzisko i oparcie w kolorze 
czarnym. Wymiary krzesła: 85,5 x 50 x 46 cm (wysokość x szerokość x głębokość), wysokość siedziska 
46,5 cm. Krzesła można sztaplować  (max. 4 sztuki). 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

34 

24 Szafka szatniowa 

Szatnia 5-osobowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej 18 mm laminowanej, w kolorze klonu. Krawędzie 
zabezpieczone doklejką w kolorze klonu, tylna strona korpusów  wykonana jest z białej płyty HDF. Szatnia 
wyposażona w 5 półek i 10 haczyków. Wymiary: 135x126x50 cm (szerokość, wysokość, głębokość). 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

10 

25 Lada biblioteczna 

Lada biblioteczna wyposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki, 
zamykane blatem "łamanym". Konstrukcja ramy do biblioteki szkolnej wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Drzwi zamykane zamkiem patentowym. 
Wymiary lady bibliotecznej: 110 x 60 x 76 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Kolor lady grey white. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model  

1 
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26 Wózek na książki  

Wózek do biblioteki. Konstrukcja na kółkach jezdnych, wykonana z kształtowników metalowych. Posiada 
trzy półki poziome z płyty wiórowej laminowanej zabezpieczone doklejką PCV. Kolorystyka: stelaż srebrny, 
kolor wózka  grey white. Wymiary: 80 x 35 x 82 cm ( szerokość x głębokość x wysokość). 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model  

1 

27 Regał biblioteczny dwustronny 

Regał biblioteczny dwustronny, szkielet regału wykonany z blachy stalowej, grubość 2,5 mm profilu 
zamkniętego.  Posiada 6 półek z blachy stalowej grubość 0,8 mm, przestawnych co 50 mm. Pozostałe 
elementy wykonane z blachy stalowej grubości 0,6 – 1,5 mm. Wymiary regału: 206 x 103 x 56 cm (wysokość 
x szerokość x głębokość). Kolor grey white.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model 

6 

28 Regał czytelniczy 

Regał czytelniczy, kącik czytelniczy z płyty laminowanej w kolorze klonu  o gr. 18 mm, 3 połączone moduły 
z półkami w kolorze białym, górna półka ma podświetlenie ledowe (listwa świetlna na całej długości półki) z 
regulacją koloru oraz jasności - w komplecie zasilacz z kablem o długości 4,7 m oraz pilot na baterie. 
Wymiary 199,6 x 41,5 x 161,6 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Wymiary przestrzeni pomiędzy 
modułami 116,6 x 120,1 cm (szerokość x wysokość). Pomiędzy bocznymi regałami znajduje się specjalne 
miejsce na wstawienie np. piankowych siedzisk.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model 

1 

29 Siedzisko piankowe do regału 

Siedzisko piankowe, stelaż zapewniający stabilność, pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, 

łatwą do utrzymania w czystości. Kolor jasnozielony. Wymiary siedziska: 120 x 40 x 40 cm (szerokość x 

wysokość x głębokość). 

 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model  

1 

30 Stolik  

Okrągły stół, średnica 60cm , wys. 75 cm. Blat stołu wykonany z płyty MDF o grubości  ok. 1,8 cm w kolorze 
białym. Stół na 4 nogach, rama składająca się z lekko skośnych, zwężających się nóg z okrąglonymi 
krawędziami, w kolorze klonu.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model  

3 

31 Sofa 

Sofa z tworzywa sztucznego imitującego skórę. Konstrukcja składająca się ze stabilnego, drewnianego 
korpusu z piankową amortyzacją i podszewką z polaru bawełnianego. Rama wykonana z chromowanych 
okrągłych wsporników stalowych z elementami ślizgowymi z filcu. Rama wykonana ze stali chromowanej. 
Kolor sofy: niebiesko - zielona. Wymiary: 160 x 80 x 72 cm (szerokość x głębokość x wysokość), wysokość 
oparcia 40 cm, głębokość siedziska 50 cm.  

1 
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Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model 

32 
Szafa ubraniowa 

 

Szafa ubraniowa biurowa, 1 półka, drążek do szafy. Część ubraniowa z półką na przechowywanie nakryć 
głowy. Mebel ma posiadać nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy 
muszą posiadać plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa szafy mają 
być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość ścian 
bocznych i frontu min.19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 
1,5 mm warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Wymiary: 80 x 58 x 197 cm (szerokość x  
głębokość x wysokość). Drzwi posiadają wentylację w części górnej i dolnej. Zawiasy drzwi o kącie otwarcia 
270 stopni. Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 

Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej 

2 

33 Metalowa szafa ubraniowa bhp 

Szafa metalowa pracownicza ubraniowa w kolorze jasnoszarym, dwusegmentowa, na cokołach. W każdym 
segmencie 1 metalowy drążek na wieszaki, wieszaki ubraniowe, lusterko, 2 haczyki na ubrania,  1 półka 
nad drążkiem, przegroda wewnętrzna, zamykana przez zamek ryglowy. Każdy segment zamykany 
wzmocnionymi drzwiami otwieranymi na prawo. Wieniec dolny szafy ubraniowej jest wykonany z blachy 
ocynkowanej. Grubość blachy wykorzystanej do produkcji szafy wynosi 0,8 mm dla wieńca i drzwi, pozostałe 
elementy szafy są wykonane z blachy o grubości 0,6 mm. Wentylacja szafy ubraniowej odbywa się poprzez 
system otworów wentylacyjnych. Szafa ubraniowa jest wyposażona w stabilną półkę wewnętrzną. Światło 
pomiędzy nią a wieńcem wynosi 300 mm. Po zewnętrznej stronie drzwi znajduje się samoprzylepny 
wizytownik, pozwalający spersonalizować szafę. W komplecie 2 klucze standardowe. Wymiary: Wysokość: 
180cm, Szerokość: 80cm, Głębokość: 50cm. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do 
ściany. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model  

4 

34 

Szafa na dokumenty 

 

Szafa na dokumenty z przegrodą środkową. Szafa ma być wyposażona w 8 półek (4 półki po dwóch 
stronach) oraz nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy muszą posiadać 
plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa szafy mają być wykonane z 
trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość ścian bocznych 
i frontu 19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 mm 
warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Drzwi skrzydłowe, w drzwiach zamek biurowy, w 
komplecie 2 klucze. Wymiary: 100 x 197 x 42,5 cm (szerokość x wysokość x  głębokość). Zawiasy drzwi o 
kącie otwarcia 270 stopni. Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 

4 
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Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej 
 

35 Biurko do administracji prawe 

Biurko narożne prawe z drewnianym blatem dębowym o grubości 3,8 cm. Biurko posiada blendy 
maskujące wykonane z płyty meblowej w kolorze czarny mat. Otwory w blacie na kable 2 szt. Stelaż 
malowany proszkowo – kolor czarny mat. Wymiary blatu: 160x70cm plus dostawka 90x70cm. Grubość 
dębowego blatu: 3,8cm. Wysokość biurka: 75 cm.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

36 Biurko do administracji lewe 

Biurko narożne lewe z drewnianym blatem dębowym o grubości 3,8 cm. Biurko posiada blendy maskujące 
wykonane z płyty meblowej w kolorze czarny mat. Otwory w blacie na kable 2 szt. Stelaż malowany 
proszkowo – kolor czarny mat. Wymiary blatu: 160x70cm plus dostawka 90x70cm. Grubość dębowego 
blatu: 3,8cm. Wysokość biurka: 75 cm. 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

37 Komoda pod drukarkę 

Komoda biurowa z 3 szufladami, z drewnianym blatem dębowym i ścianami bocznymi, fronty szuflad w 
kolorze czarny mat. Szuflady z cichym domykiem. Najniższa szuflada zamykana na zamek. Wymiary: 
60,5x65x70,5 cm (wysokość x szerokość x głębokość) 
 
Otwarta przestrzeń po prawej stronie szuflad o wymiarze 20,5 x 53,5 cm (szerokość x wysokość) 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

38 Szafka pod drukarkę 

Komoda biurowa z 3 szufladami, z drewnianym blatem dębowym i ścianami bocznymi, fronty szuflad w 
kolorze czarny mat. Szuflady z cichym domykiem. Najniższa szuflada zamykana na zamek. Wymiary: 
60,5x65x70,5 cm (wysokość x szerokość x głębokość) 
 
Otwarta przestrzeń po lewej stronie szuflad o wymiarze 20,5 x 53,5 cm (szerokość x wysokość) 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model 

1 

39 Kontenerek 

Kontenerek z szufladami do biurka z drewna dębowego. Szuflady z cichym samodomykiem. W pierwszej 

szufladzie zamek z 2 kluczykami. Boki oraz tył kontenerka wykonany z płyty meblowej w kolorze czarnym. 
Wymiary: 60 x 50 x 70 cm ( wysokość x szerokość x głębokość).  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 
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40 Fotel obrotowy 

Fotel obrotowy ergonomiczny. Wyprofilowane oparcie z punktem podparcia odcinka lędźwiowego, pokryte 
jest siatką z mikrowłókien w celu utrzymania cyrkulacji powietrza  w kolorze szarym. Fotel wyposażony jest 
w mechanizm, który umożliwia kołysanie się w fotelu, blokadę oparcia w pozycji pionowej, regulacji 
wysokości siedziska oraz obrót o 360°. Regulowany zagłówek ma podpierać kark. Zagłówek można 
regulować w górę i dół. Fotel obrotowy wyposażony jest w stabilną i wytrzymałą podstawę jezdną typu 
krzyżak pozwalającą na udźwig do 100 kg. Zestaw w standardzie zawiera kółka plastikowe, przeznaczone 
do powierzchni miękkich, takich jak dywany czy wykładziny. Siedzisko fotela wypełnione kilkucentymetrową 
warstwą miękkiej pianki, tapicerka tkanina membranowa w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w 2 czarne 
podłokietniki Parametry fotela: wysokość fotela [cm]: 116 – 122. Wysokość siedziska [cm]: 46 – 52. 
Głębokość fotela [cm]: 60. Głębokość siedziska [cm]: 51. Szerokość fotela [cm]: 64. Szerokość siedziska 
[cm]: 49. Grubość siedziska [cm]: 8. Szerokość podłokietników [cm]: 5,5. Maksymalne obciążenie [kg]: 100. 

 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

5 

41 Biurko dyrektorskie   

Biurko narożne lewe z dostawką, która jest osadzona na kontenerku z szufladami, na którym można 
postawić np. drukarkę. Biurko posiada blendy maskujące wykonane z płyty meblowej w kolorze czarny 
mat. Blat z litego drewna dębowego o grubości 3,8 cm. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor 
czarny mat. W stylu loft. Wymiary blatu: 160x70cm plus dostawka 90x70cm. Wysokość biurka: 75cm. 
Wymiary kontenerka: wysokość: 59,5cm, szerokość: 65cm, głębokość: 70,5cm, przestrzeń na komputer 
lub torbę: szer.: 21cm, wys. 54cm, szerokość szuflad: 39,5cm; kontenerek wystaje poza blat 34 cm. 
Całkowita długość blatu biurka wraz z wystającym kontenerkiem: 194cm. W kontenerze zamontowany 
zamek w pierwszej szufladzie. Otwory maskujące 2 szt.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

42 Biurko wicedyrektora 

Biurko prawe z litego drewna dębowego z kontenerkiem z szufladami. Biurko posiada blendy maskujące 
wykonane z płyty meblowej w kolorze czarny mat. Blat o grubości 3,8 cm. Stelaż malowany proszkowo na 
kolor czarny mat. W stylu loft. Wymiary blatu: 160x70cm. Wysokość biurka: 75cm. Wymiary kontenerka: 
wysokość: 59,5cm, szerokość: 65cm, głębokość 70,5cm, przestrzeń na komputer lub torbę: szer.: 21cm, 
wys. 54cm, szerokość szuflad: 39,5cm. Całkowita długość blatu biurka wraz z wystającym kontenerkiem: 
194cm. W kontenerze zamontowanie zamka w pierwszej szufladzie. Otwory maskujące 2szt. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 
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43 Fotel gabinetowy 

Krzesło biurowe ergonomicznie wyprofilowane, oparcie, siedzisko, zagłówek pokryte tworzywem sztucznym 
imitującym eko-skórę w kolorze czarnym, podłokietniki z tworzywa imitującego drewno w kolorze dębowym, 

mechanizm bujania z możliwością regulacji siły bujania i blokady w podstawowej pozycji, płynna regulacja 
wysokości podnośnikiem gazowym, podstawa z polerowanego aluminium z kółkami do miękkich podłóg, 
kółka o średnicy 50 mm. Nośność do 130 kg. Podłokietniki mocne, mechanizm synchroniczny, stały 
zagłówek, krzyżak aluminiowy. Szerokość siedziska 50cm, wysokość oparcia 71cm,wysokość całkowita 118 
– 125cm, wysokość siedziska 47 – 51cm, głębokość siedziska 55cm, wysokość podłokietników nad 
siedziskiem 20cm. Fotel wykończony giętym tworzywem imitującym drewno w kolorze dębowym. 
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

44 Komoda gabinetowa  

Czarna komoda gabinetowa w stylu loft z czterema drzwiami – 2 u góry, 2 na dole (drzwi o wymiarze 34x37 
cm). Nóżki od grubości 38 mm, poziome listwy drewniane dębowe o grubości 18 mm. Front i ściany boczne: 
płyta meblowa w kolorze czarny mat. Wymiary: 80 x 40 x 86 cm (szerokość x głębokość x wysokość). 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

45 Szafa gabinetowa  

Szafa na segregatory. Szafa z bokami, górą oraz dołem z naturalnego litego drewna dębowego o grubości 
ok. 1,8 cm. Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny mat. Wymiary: 90 x 40 x 200 cm (szerokość x 
głębokość x wysokość). Uchwyty w kolorze dębowym. Drzwi skrzydłowe w kolorze czarny mat. Szafa 
zamykana na zamek, w zestawie 2 kluczyki. Środek z 1 przegrodą i 8 półkami w kolorze czarny mat. 
Wysokość płaskiej, metalowej podstawy: min. 6 cm. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

46 Metalowa szafa z sejfem 

Szafa metalowa aktowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 0,8 

mm. Szafa posiada 3 regulowane półki oraz dwukomorowy, zamontowany na stałe skarbczyk. Każda 

komora skarbczyka zamykana jest oddzielnie zamkiem. Szafa malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe 

szafy osadzone są na wewnętrznych zawiasach. Drzwi posiadają zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w 

trzech punktach. Możliwość regulacji wysokości półek co 25mm. Wymiary:  100 x 42 x 200 cm (Szerokość 

x Głębokość x Wysokość). Kolor czarny/antracyt. 

 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 
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47 Stół gabinetowy 

Stół do gabinetu w stylu loft, z blatem z litego drewna dębowego o grubości ok. 3,8 cm. Wymiary: 180 x 90 
x 75 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Stelaż metalowy prostokątny o profilu 80x20 mm, pomalowany 
proszkowo na czarny mat. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

48 Stół okrągły  

Okrągły stół w stylu loft z blatem z litego drewna dębowego. Wymiary blatu: średnica 100 cm, grubość 
blatu: 3,8cm, Wysokość całkowita stołu: 75cm. Stelaż: profil prostokątny z nogami w kształcie litery „X”, 
pomalowane proszkowo na kolor czarny mat.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

49 Lada sekretariatu - zestaw 

Lada sekretariatu w zestawie. Konstrukcja nośna wykonana  z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,5 mm 
i 20 x 20 x 1,5 mm , giętkich, spawanych i malowanych proszkowo, wyposażona w stopki do poziomowania. 
Wykończenie i blat roboczy wykonany z płyty wiórkowej laminowanej ok. 18 mm, w kolorze bielonego dębu, 
krawędzie zabezpieczone obrzeżem; wypełnienie gięte lady wykonane z płyty MDF z laminatem HPL  
w kolorze grafitowym. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny, 
półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. 4 szuflady znajdujące się z prawej strony 
pod blatem o szerokości 40 cm oraz wnęka o szerokości 20 cm na komputer stacjonarny. Wymiary: długość 
236 cm, głębokość całej lady 194 cm, wysokość do blatu 82 cm, wysokość nadstawki 40 cm. Długość 
nadstawki 156 cm, umieszczona od prawej strony lady. Nadstawka w kształcie łuku ma składać się z dwóch 
przegród, prawa 60 cm, lewa 96 cm. Głębokość blatu nadstawki 30 cm. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

50 Metalowa szafa ze schowkiem 

Szafa metalowa aktowa ze schowkiem o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej 
o grubości 0,8 mm. Szafa posiada 3 regulowane półki oraz dwukomorowy, zamontowany na stałe schowek. 
Każda komora schowka zamykana jest oddzielnie zamkiem. Szafa malowana proszkowo. Drzwi skrzydłowe 
szafy osadzone są na wewnętrznych zawiasach. Drzwi posiadają zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący na 
trzech punktach. Możliwość regulacji wysokości półek co 25 mm. Wymiary szafy: 100 x 42 x  200 cm 
(szerokość x głębokość x wysokość). Kolor szafy jasno szary. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

51 Stół do pokoju nauczycielskiego 

Stół konferencyjny z  blatem z litego drewna dębowego. Wymiar 500 x130 x 80 cm (szerokość x 
głębokość x wysokość). Blat  o grubości ok. 38 mm. Pośrodku czarna listwa ozdobna, stabilizująca 
konstrukcję, szerokość 20 cm a w niej 1 przepust na kable prostokątny czarny i 3 mediaporty (USB, HDMI 1 
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i gniazdo zasilające) wpuszczane w blat – prostokątne czarne.  Stelaż metalowy prostokątny pomalowany 
proszkowo na czarny mat, cofnięty od czoła po 30 cm.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

52 Szafa ze skrytkami 

Szafa z 10 skrytkami dla nauczycieli, każda szafka o wymiarach 40 x 40 cm. W każdych drzwiczkach zamek  
z podwójnym kluczykiem. Szafa ma posiadać nóżki pozwalające na poziomowanie mebla na nierównej 
powierzchni. Nóżki szafy muszą posiadać plastikowe nakładki zapobiegające niszczeniu podłogi. Korpus i 
podstawa szafy mają być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą 
melaminową. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 mm warstwą tworzywa sztucznego 
pozbawionego PVC. Wymiary: 80x 200 x 60 cm (szerokość, wysokość, głębokość). Kolor grey white. 
 
Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

3 

53 Kozetka  

Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgłowia. Kąt nachylenia wezgłowia 0°/40° 
z uchwytem na ręcznik papierowy. Posiada metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem w kolorze 
niebieskim. Wymiary: 188 cm x 52 cm  x 56 cm (wysokość x głębokość x szerokość).  Obciążenie do110 kg 
uchwyt w zagłówku na ręcznik papierowy.  Kolor niebieski. Produkt medyczny. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

54 Parawan lekarski 

Parawan pojedynczy, składany, wykonany ze stalowych rurek. Tkanina bawełniana koloru niebieskim. 
Posiada dwa gumowe czarne kółka do swobodnego przemieszczania.  Wymiary: 100 x 185 cm (szerokość 
x wysokość).  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

55 Ciśnieniomierz naramienny 

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z mankietem komfortowym. Nowa technologia pomiaru podczas 
pompowania niweluje nieprzyjemne uczucie ściskania ramienia i sprawia że pomiar jest delikatny i 
szybki.  Pamięć 60 pomiarów z datą i godziną , wyświetlacz LCD prezentuje średnią wyników 3 
pomiarów wykonanych w ciągu ostatnich 10 minut, gwarantując dokładność pomiaru; możliwy tryb 
gościa (wynik z mierzenia nie zapisuje się); funkcją wykrywania arytmii; Symbol błędu z powodu 
ruchu; Wskaźnik prawidłowego założenia mankietu; wskaźnik prawidłowego poziomu ciśnienia krwi; duży 
mankiet o rozmiarze: 22 - 42 cm; Pokrowiec na ciśnieniomierz w zestawie; Posiada walidację kliniczną 
gwarantującą dokładność pomiarów; Zakres pomiaru: Ciśnienie: 0–299 mmHg, Tętno: od 40 do 180 
uderzeń/min.; Dokładność pomiaru: Ciśnienie: ±3 mmHg, Tętno: ±5% odczytu wskazywanego;  Posiada 

1 
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automatyczny zawór uwalniania powietrza;  Pomiar pulsu; Zasilany 4 bateriami "AA" 1,5 V lub opcjonalnym 
zasilaczem. Produkt medyczny. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

56 Waga lekarska 

Waga lekarska WPT 100/200 OW ze wzrostomierzem teleskopowym i funkcją Body Mass Index. Waga 
lekarska  WPT 100/200 OW elektroniczna o budowie kolumnowej z wysuwanym i obracanym w osi pionowej 
wzrostomierzem przeznaczona do ważenia i mierzenia osób w pozycji stojącej. Waga wskazuje pomiar 
ciężaru w przedziale od 1 do 200 kg oraz pomiar wzrostu w zakresie od 100 do 200 cm. Wyposażona w 
umieszczoną na kolumnie głowicę wagową z przyciskami funkcyjnymi i podświetlanym wyświetlaczem LCD. 
Położenie głowicy na kolumnie można regulować (obrót wokół kolumny i wysokość). Platforma wagowa 
posiada podstawę wyposażoną w 4 podgumowane stopki umożliwiające poziomowanie wagi na podłożu. 
Wyrobów Medyczny. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne [Max] 100/200 kg, Dokładność odczytu [d] 
50/100 g Zakres tary -200 kg, Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 
12 V DC + akumulator, Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 godzin (średni czas) ,Temperatura 
pracy 0 - +40 °C, Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji. Produkt medyczny. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

57 Szafa do gabinetu pielęgniarki 

Szafa jednodrzwiowa z 4 półkami. Mebel ma posiadać nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej 
powierzchni. Nóżki szafy muszą posiadać plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus 
i podstawa szafy mają być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą 
melaminową. Grubość ścian bocznych i frontu min.19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie 
półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 mm warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Wymiary: 
50 x 42,5 x 197 cm (szerokość x  głębokość x wysokość). Zawiasy drzwi o kącie otwarcia 270 stopni. 
Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 

Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

1 

58 Komoda szafka biurowa  

Komoda po prawej stronie z zamykaną szafką, po lewej z pięcioma szufladami. Mebel ma posiadać nóżki 
pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy muszą posiadać plastikowe nakładki 
zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa szafy mają być wykonane z trójwarstwowej płyty 
wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość ścian bocznych i frontu min.19 mm, 
grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów zabezpieczone min. 1,5 mm warstwą tworzywa 
sztucznego pozbawionego PVC. Wymiary: 120 x 42,5 x 84,5 cm (szerokość x  głębokość x wysokość). 

Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

1 
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59 Szafa ubraniowa pojedyncza 

Szafa ubraniowa biurowa, 1 półka, drążek do szafy. Część ubraniowa z półką na przechowywanie nakryć 
głowy. Mebel ma posiadać nóżki pozwalające na poziomowanie na nierównej powierzchni. Nóżki szafy 
muszą posiadać plastikowe nakładki zapobiegające zarysowaniu podłogi. Korpus i podstawa szafy mają 
być wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, laminowanej z obu stron żywicą melaminową. Grubość 
ścian bocznych i frontu min.19 mm, grubość tylnej płyty min. 8 mm. Krawędzie półek i frontów 
zabezpieczone min. 1,5 mm warstwą tworzywa sztucznego pozbawionego PVC. Wymiary: 50 x 42,5 x 197 
cm (szerokość x  głębokość x wysokość). Drzwi posiadają wentylację w części górnej i dolnej. Zawiasy 
drzwi o kącie otwarcia 270 stopni. Uchwyt drzwi metalowy, niklowany. 

Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej.. 

1 

60 Zabudowa kuchenna 

Zabudowa kuchenna zgodnie z załącznikiem nr 1. 

1 

61 Zabudowa kuchenna 
Zabudowa kuchenna zgodnie z załącznikiem nr 2. 

1 

62 Zabudowa kuchenna 
Zabudowa kuchenna zgodnie z załącznikiem nr 3. 

1 

63 Zabudowa kuchenna 
Zabudowa kuchenna zgodnie z załącznikiem nr 4. 

1 

64 Stół ze stali nierdzewnej 

Stół roboczy ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 180 x 60 x 85 cm (dł x szer x wys), nośność całkowita: 

160 kg, 2-poziomowa konstrukcja, niższa półka: 35 kg, na 4 kółkach - średnica kół Ø125 mm (dwa koła 
z blokadą). Materiał nie rdzewieje, nie ulega uszkodzeniu oraz nie matowieje. Ma posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej. 

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

65 Taboret stal nierdzewna 

Taboret ze stali nierdzewnej. Średnica siedziska 29 cm. Wymiary: 37,00 x 37,00 x 43,00 cm ( długość x 
szerokość x wysokość). Odporność na uszkodzenia. Stabilność – ergonomiczna konstrukcja. Łatwość w 
utrzymaniu czystości – gładka powierzchnia. Bezpieczne użytkowanie – 4 nakładki z tworzywa sztucznego 
na nogi zapobiegające ślizganiu.  

1 
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Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 
 

66 Tablica do planu lekcji 

Tablica Plan Lekcji dla nauczycieli oraz znaczniki magnetyczne. Nadruk – naklejka laminowana, wykonana 
w technologii uniemożliwiającej jej usunięcie. Wymiar tablicy z ramą 200 x 100 cm (szerokość x wysokość), 
wymiar tablicy bez ramy 197 x 97 cm (szerokość x wysokość). Grubość wkładu 1 cm. Wymiar ramki: 1,5 x 
1,5 cm(szerokość x grubość). Powierzchnia magnetyczna-suchościeralna w kolorze białym. Ilość godzin na 
dzień: 12. Ilość klas: 40. Ilość nauczycieli: 70. Znaczniki dla nauczyciela: 30 szt. dla każdego nauczyciela. 
W komplecie: tablica z nadrukiem planu lekcji, znaczniki magnetyczne 30 sztuk dla każdego nauczyciela, 
zestaw montażowy(zestaw do mocowania + półka) wraz z instrukcją. Orientacja montażu w poziomie.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

1 

67 Stół półokrągły 

Półokrągły stół. Rama stołu składa się z krawędzi stalowej z przyspawanymi nogami stołowymi z okrągłych 
rurek stalowych, malowana proszkowo w kolorze szarym. Blat stołu w kolorze grey white wykonany z płyty 
wiórowej pokrytej żywicą melaminową o grubości 25 mm, fornirowana z krawędzią z klejonego tworzywa 
sztucznego; wysokość stołu 74 cm, promień 65 cm.  
 
Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

68 Biblioteczka z pojemnikami 

Biblioteczka z dwoma pojemnikami na kółkach. Wykonana z płyty laminowanej w kolorze klonu. Kolory 
pojemników: żółty i zielony (35cm x 30cmx40cm). Wymiary biblioteczki: 74 x 30 x 120 cm. (szerokość x 
głębokość x wysokość). Dół biblioteczki głęboki na 30 cm zwężający się ku górze; 3 półki z czego najniższa 
głębokość 30 cm x 40cm wys., druga 20 cm x 30 cm wys.i pierwsza 10 cm x 10 cm wys.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

69 Kanapa 

Kanapa z oparciem. Siedziska z pianki na drewnianym stelażu. Pokryte mikrofazą, tkaniną trudnopalną. 
Wymiary kanapy: 120 x 72 x 72 cm (szerokość x wysokość x głębokość). Wymiary siedziska: Głębokość 53 
cm. Wysokość siedziska 40 cm. Kolor siedziska szary z pionowymi pszeszyciami, kolor oparcia jasnozielony 
i niebieski.  

Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

2 

70 Siedzisko 
Siedziska z pianki na drewnianym stelażu. Pokryte miękką tkaniną (mikrofazą). Wymiary:  70 x 70 x 40 cm 
(szerokość x głębokość x wysokość). Kolor jasnoszary.  2 
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Ma posiadać deklarację zgodności wskazującą producenta oraz typ/model. 

 

 


