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z dnia .........- 2014 r. 

 

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach 

Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty wiórowej 

meblowej gr. min. 18 mm  w jasnej tonacji buk lub brzoza za wyjątkiem mebli do gabinetu dyrektora 

w kolorze olcha. Podane gabaryty (wymiary, pojemności) powinny mieścić się w opisanym zakresie. 

W przypadku jeśli wymiary opisane są jako minimalne (min.) zamawiający dopuszcza zwiększenie 

wymiarów z tolerancją w górę do +5 cm. Zawiasy szafek puszkowe otwierające się na 180 stopni. 

Jedna półka w środku dzieli na 2 przestrzenie. Wykończenie płyt obrzeżem ABS gr. 2 mm. Uchwyty 

meblowe w kolorze aluminium,  zaokrąglone nie zahaczające ubrań. Wymiary mebli podawane są w 

kolejności A x B x C gdzie:  

 
 
Meble powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z opisem i charakterystyką podaną w 

poszczególnych pozycjach. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów zamiennych 

równoważnych, ale o parametrach fizycznych i technicznych, właściwościach i cechach nie gorszych 

niż podane w SIWZ. Ewentualne nazwy własne i marki handlowe produktów zawarte w SIWZ, 

zostały użyte jedynie w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować lepsze produkty lub rozwiązania równoważne. 

Równoważność oznacza, że przedmiot zamówienia, zaoferowany przez Wykonawcę, posiada 

wszystkie cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określonego przez Zamawiającego, a różni się od 

niego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

Obowiązek udowodnienia, że oferowane urządzenia odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia lub 

stanowią standard wyższy niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia spoczywać będzie na 

Wykonawcy. 

Wszystkie dostarczone przedmioty zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Powinny  być 

wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i normami w tym zakresie, a w szczególności: krzesła i 

stoliki przedszkolne winny spełniać normę PN-EN 1729-1: 2007 Meble - Krzesła i stoły dla instytucji 

edukacyjnych część 1: Wymiary funkcjonalne oraz PN-EN 1729-2:2007 część 2: Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. Materiały użyte do wykonania mebli przedszkolnych muszą posiadać 

świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku w placówkach przedszkolnych oraz odpowiadać 

Europejskim i Polskim Normom. 

 

 



 

 

 

 

 

SALA nr 1 

Lp Nazwa Ilość  

1

1 

1. 

Szafka otwarta na wyprawkę 

Szafka na cokole przeznaczona do przechowywania 

wyprawek plastycznych.  Posiadająca min. 5 półek 

w środku, na dole szufladę na drobne akcesoria,  na 

jednej bocznej stronie  2 kieszenie/pojemniki (u 

góry na  farby na dole na bibułę).  Na całej górnej 

powierzchni szafki otwarty pojemnik głębokości 

min. 7 cm 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min : 72(+17cm 

boczne kieszenie pojemniki) x 40 x 87 cm. 

1  

2. Szafka otwarta na formaty A3 

Szafka na cokole do przechowywania prac i 

papierów o formatach A3. W środku min. 8 półek.  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  48 x 33 x 80 cm 

1  

3.  Regał na akcesoria 

Regał na kółkach meblowych,  z pełnymi ściankami 

z boków, z min. 1 półką w środku. Wszystkie półki 

z przodu z listwą zabezpieczającą przed 

spadnięciem akcesoriów .  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  90 x60 x 86 cm. 

1  

4.  Szafka dwudrzwiowa 

Szafka na cokole,  z min. 3 półkami w środku. 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min: 89 x 41 x 87 cm.  

2  

5. Szafka narożna  

Szafka na cokole, otwarta z przodu, min. 3 półki w 

środku. 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min: 41 x 41 x 87 cm 

1  

6. Szafka narożna wewnętrzna 

Szafka na cokole, otwarta, ścięta z przodu. 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  89 x 80 x 87 cm 

1  

7.  Szafka z szufladami 

Szafka otwarta,  na cokole, w środku podzielona 

pionowo na trzy równe części. W każdym pionie  

min. 8 szufladek do przechowywania drobiazgów,  

z frontem drewnianym z okienkiem. Szuflady na 

prowadnicach wykonanych z tworzywa sztucznego 

1  



(min. 24 szuflady).  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  89 x 41 x 87cm 

8. Szafa  

Szafa na cokole, składa się z dwóch części. Górna 

część wyższa, z 2 półkami w środku, 

dwudrzwiowa. Dolna część niższa, z 1 półką w 

środku, dwudrzwiowa.  

 

Wymiary zewnętrzne szafy min: 89 x 41 x 193 cm 

1  

9. Biurko  

Biurko częściowo zabudowane z tyłu płytą, 

wyposażone w 3 szuflady po prawej stronie, z 

których min. jedna jest zamykana na zamek z 

kluczem. 

  

Wymiary zewnętrzne min. : 120 x 60 x 76 cm 

1  

10.  Krzesło konferencyjne 

Stelaż wykonany z rury płasko- owalnej, 

aluminiowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane, 

wykonane z wytrzymałej tkaniny, 100% włókno 

syntetyczne. Kolor tapicerki zielony. 

1  

11. Stoliki z regulowaną wysokością 

Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i wykończone 

kolorowym obrzeżem.  Metalowe regulowane nogi 

stołu w kolorze fioletowym. Regulacja wysokości 

w zakresie od 40 cm do  min. 58 cm. 

 

Wymiary stołu min: 115 x 65 cm 

 

3  

12. Krzesełka rozmiar nr 2 

Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki grubości 

min. 8 mm, lekko wyprofilowane. Metalowy stelaż  

siedziska wyprofilowany w kolorze zielonym. 

Nóżki z zatyczkami chroniącymi podłogę przed 

zarysowaniem.  

 

12 

 

 

13. Tablica korkowa 

 

Wymiary min : 200 x100  cm w ramie drewnianej 

1  

14. Tablica magnetyczna 

Tablica biała, suchościeralna, mocowana do ściany 

za pomocą uchwytów. 

 

Wymiary  min: 150x100  cm 

1  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

 



 

 

 

SALA nr 2 

Lp nazwa ilość  

1. Szafka otwarta na wyprawkę 

Szafka na cokole przeznaczona do 

przechowywania wyprawek plastycznych.  

Posiadająca min. 5 półek, na dole szufladę na 

drobne akcesoria,  na jednej bocznej stronie  2 

kieszenie/pojemniki na  farby oraz bibułę.  Na 

całej górnej powierzchni szafki otwarty 

pojemnik głębokości min. 7 cm 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min : 72(+17cm 

boczne kieszenie pojemniki) x 40 x 87 cm. 

 

 

 

1 

 

2. Szafka na formaty A3 

Szafka na cokole do przechowywania prac i 

papierów o formatach A3. W środku min. 8 

półek.  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  48 x 33 x 80 

cm 

1  

3. Szafka na akcesoria 

Regał na kółkach meblowych,  z pełnymi 

ściankami z boków, z min. 1 półką w środku. 

Wszystkie półki z przodu z listwą 

zabezpieczającą przed spadnięciem akcesoriów .  

 

Wymiary zewnętrzne min:  90 x60 x 86 cm. 

1  

4. Regał 1/8 koła 

Regał otwarty,  nie zabudowany z tyłu, tworzący 

łuk,  na kółkach z blokadą,   min. 3 półki w 

środku.  

 

Wymiary zewnętrzne min.  41 x 84 x 87 cm 

1  

5. Regał niski 1/8 koła 

Regał otwarty,  nie zabudowany z tyłu, tworzący 

łuk,  na kółkach z blokadą,   min. 1 półka w 

środku.  

 

Wymiary 41,5 x 84,5 x 48,5 

2  

6. Szafka otwarta 

Szafka na kółkach z blokadą, z min. 3 półkami 

w środku.  

 

Wymiary zewnętrzne min.  89 x 41 x 87 cm. 

1  

7. Szafka dwudrzwiowa 

Szafka na cokole, z min. 3 półkami w środku. 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min: 89 x 41 x 87 

1  



cm. 

8. Szafa  

Szafa na cokole, składa się z dwóch części. 

Górna część wyższa, z 2 półkami w środku, 

dwudrzwiowa. Dolna część niższa, z 1 półką w 

środku, dwudrzwiowa.  

 

Wymiary zewnętrzne szafy min: 89 x 41 x 193 

cm 

1  

9. Szafka z szufladami 

Szafka otwarta,  na cokole, w środku podzielona 

pionowo na trzy równe części. W każdym pionie  

min. 8 szufladek do przechowywania 

drobiazgów,  z frontem drewnianym z 

okienkiem. Szuflady na prowadnicach 

wykonanych z tworzywa sztucznego (min. 24 

szuflady).  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  89 x 41 x 

87cm 

1  

10. Biurko  

Biurko częściowo zabudowane z tyłu płytą, 

wyposażone w 3 szuflady po prawej stronie, z 

których min. jedna jest zamykana na zamek z 

kluczem. 

  

Wymiary zewnętrzne min. : 120 x 60 x 76 cm 

1  

11. Krzesło konferencyjne 

Stelaż wykonany z rury płasko- owalnej, 

aluminiowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane, 

wykonane z wytrzymałej tkaniny, 100% włókno 

syntetyczne. Kolor tapicerki  zielony. 

1  

12. Szafka duża RTV  

Szafa dwudrzwiowa  zamykana  w całości, z 

zamkiem na klucz. W górnej części wyposażona 

w dużą przegrodę na telewizor plazmowy lub 

LCD. W dolnej części regał z min. 1 półką w 

środku  na sprzęt audiowizualny. Szafka na 

kółkach tak aby można było ją przewieźć do 

innej sali.   

 

Wymiary zewnętrzne min. : 113 x 40 x 123 cm 

1  

13. Stoliki z regulowaną wysokością 

Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i 

wykończone kolorowym obrzeżem.  Metalowe 

regulowane nogi stołu w kolorze fioletowym. 

Regulacja wysokości w zakresie od 40 cm do  

min. 58 cm. 

 

Wymiary stołu  min: 115 x 65 cm 

2  

14. Tablica korkowa 

Wymiary min : 200 x100  cm w ramie 

drewnianej. 

 

1  



15. Tablica magnetyczna 

Tablica biała, suchościeralna, mocowana do 

ściany za pomocą uchwytów. 

 

Wymiary  min: 150x100  cm 

1  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

SALA nr 3 

Lp nazwa ilość  

1. Szafka otwarta na wyprawkę 

Szafka na cokole przeznaczona do 

przechowywania wyprawek plastycznych.  

Posiadająca min. 5 półek, na dole szufladę na 

drobne akcesoria,  na jednej bocznej stronie  2 

kieszenie/pojemniki na  farby oraz bibułę.  Na 

całej górnej powierzchni szafki otwarty 

pojemnik głębokości min. 7 cm 

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min : 72(+17cm 

boczne kieszenie pojemniki) x 40 x 87 cm. 

 

 

 

1 

 

2. Szafka na formaty A3 

Szafka na cokole do przechowywania prac i 

papierów o formatach A3. W środku min. 8 

półek.  

 

Wymiary zewnętrzne szafki  min:  48 x 33 x 80 

cm 

1  

3. Szafka na akcesoria 

Regał na kółkach meblowych,  z pełnymi 

ściankami z boków, z min. 1 półką w środku. 

Wszystkie półki z przodu z listwą 

zabezpieczającą przed spadnięciem akcesoriów .  

 

Wymiary zewnętrzne min:  90 x60 x 86 cm. 

1  

4. Regał 1/8 koła 

Regał otwarty,  nie zabudowany z tyłu, tworzący 

łuk,  na kółkach z blokadą,   min. 3 półki w 

środku.  

 

Wymiary zewnętrzne min.  41 x 84 x 87 cm 

1  

5. Regał niski 1/8 koła 

Regał otwarty,  nie zabudowany z tyłu, tworzący 

łuk,  na kółkach z blokadą,   min. 1 półka w 

środku.  

 

Wymiary 41,5 x 84,5 x 48,5 

2  

6. Szafka otwarta 

Szafka na kółkach z blokadą, z min. 3 półkami 

w środku. 

  

1  



Wymiary zewnętrzne min. : 89 x 41 x 87 cm. 

7. Szafka dwudrzwiowa 

Szafka na cokole, z min. 3 półkami w środku. 

 

Wymiary zewnętrzne  min.: 89 x 41 x 87 cm. 

1  

8. Szafa  

Szafa na cokole, składa się z dwóch części. 

Górna część wyższa, z 2 półkami w środku, 

dwudrzwiowa. Dolna część niższa, z 1 półką w 

środku, dwudrzwiowa.  

 

Wymiary zewnętrzne  min: 89 x 41 x 193 cm 

1  

9. Szafka z szufladami 

Szafka otwarta,  na cokole, w środku podzielona 

pionowo na trzy równe części. W każdym pionie  

min. 8 szufladek do przechowywania 

drobiazgów,  z frontem drewnianym z 

okienkiem. Szuflady na prowadnicach 

wykonanych z tworzywa sztucznego (min. 24 

szuflady).  

 

Wymiary zewnętrzne  min:  89 x 41 x 87cm 

1  

10. Biurko  

Biurko częściowo zabudowane z tyłu płytą, 

wyposażone w 3 szuflady po prawej stronie, z 

których min. jedna  jest zamykana na zamek z 

kluczem. 

  

Wymiary zewnętrzne min. : 120 x 60 x 76 cm 

1  

11. Krzesło konferencyjne: 

Stelaż wykonany z rury płasko- owalnej, 

aluminiowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane, 

wykonane z wytrzymałej tkaniny, 100% włókno 

syntetyczne. Kolor tapicerki zielony. 

 

1  

12. Szafka duża RTV 

W całości zamykana 2 drzwiami symetrycznie, 

na klucz. W górnej części wyposażona w dużą 

przegrodę na telewizor plazmowy lub LCD. W 

dolnej części regał z min. 1 półką w środku  na 

sprzęt audiowizualny. Szafka na kółkach tak aby 

można było ją przewieźć do innej sali.   

 

Wymiary zewnętrzne min. : 113 x 40x 123 cm 

1  

13. Krzesełka rozmiar nr 3 

Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki 

grubości min. 8 mm, lekko wyprofilowane. 

Metalowy stelaż  siedziska wyprofilowany w 

kolorze niebieskim. Nóżki z zatyczkami 

chroniącymi podłogę przed zarysowaniem.  

24 

 

 



14. Krzesełka rozmiar nr 4 

Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki 

grubości min. 8 mm, lekko wyprofilowane. 

Metalowy stelaż  siedziska wyprofilowany w 

kolorze niebieskim. Nóżki z zatyczkami 

chroniącymi podłogę przed zarysowaniem 

6  

15. Stoliki z regulowaną wysokością 

Narożniki blatu łagodnie zaokrąglone i 

wykończone kolorowym obrzeżem. Metalowe 

regulowane nogi stołu w kolorze fioletowym. 

Regulacja w zakresie od 40 cm do  min. 58 cm. 

 

Wymiary stołu min: 115 x 65 cm 

6  

16. Tablica korkowa 

Wymiary min : 200 x100  cm w ramie 

drewnianej. 

 

1  

17. Tablica magnetyczna 

Tablica biała, suchościeralna, mocowana do 

ściany za pomocą uchwytów. 

 

Wymiary  min: 150x100  cm 

1  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

Szatnia dla dzieci 

 

Lp nazwa ilość  

1. Szatnia dla dzieci 5 modułowa.  

Podzielona pionowo na 5 jednakowych części, z 

których każda w górnej części wyposażona w 

półeczkę, z przodu listwa maskująca 

zabezpieczająca przed wypadaniem odzieży z 

półki, z możliwością przyklejania znaczków dla 

dzieci na listwie.  

W każdym module  2 haczyki na ubrania i 

worki, na dole ławka do siedzenia a pod spodem 

półeczka na buty ażurowa z metalu. 

  

Wymiary zewnętrzne min. : 108 x 50 x 130 cm. 

20  

2. Ławki do szatni 

Stabilna ławka do szatni, siedzisko wykonane z 

płyty wiórowej o grubości min. 2,5 cm. 

 

Wymiary zewnętrzne min: 100 x 30 x 36 cm 

2  

3. Tablica korkowa 

Wymiary min : 200 x100  cm w ramie 

drewnianej. 

1  



 

  Razem 

brutto: 

 

 

 

Pokój nauczycielski 

 

Lp nazwa ilość  

1. Szafa ubraniowa: 

Szafa z przegrodą pionową po środku. W górnej 

części półka a pod nią drążek na ubrania. W 

dolnej części jedna półka.  

 

Wymiary zewnętrzne min: 89 x 60 x 203 cm.  

1  

2. Moduł szatniowy: 

Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, 

ławką i schowkami na buty pod nią.  

 

Wymiary zewnętrzne min : 138 x 40 x 203 cm.  

Wysokość siedziska ławki min. 36 cm 

1  

3.  Szafka z 5 schowkami: 

Pionowy moduł na cokole, podzielony na 5 

jednakowych części, każdy z drzwiami  

zamykanymi na kluczyk.  

 

Wymiary zewnętrzne  min. : 45 x 60 x 203 cm 

2  

4. Biurko  

Biurko na metalowej konstrukcji  w kolorze 

aluminium, bez szuflad, blat wykonany w tonacji 

buku (brzozy) o grubości min. 25 mm. Pod blatem 

listwa do poziomowego okablowania, a w blacie 

przelotka.   

 

Wymiary min: 180 x 80 x 76 cm 

1  

5.  Krzesła konferencyjne: 

Stelaż wykonany z rury płasko- owalnej, 

aluminiowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane, 

wykonane z wytrzymałej tkaniny, 100% włókno 

syntetyczne. Kolor tapicerki czekoladowy lub 

brązowy. 

 

12   

6. Tablica korkowa:  

Tablica korkowa o wymiarach min. 120 x 90 cm 

w drewnianej  ramie. 

1  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

 



Sala nr 4 

 

Lp nazwa ilość  

1. Krzesła konferencyjne 

Stelaż wykonany z rury płasko- owalnej, 

aluminiowej. Siedzisko i oparcie tapicerowane, 

wykonane z wytrzymałej tkaniny, 100% włókno 

syntetyczne. Kolor brązowy  zielony. 

60  

2. Biurko  

Biurko na metalowej konstrukcji  w kolorze 

aluminium, bez szuflad, blat wykonany w 

tonacji buku (brzozy) o grubości min. 25 mm. 

Pod blatem listwa do poziomowego 

okablowania, a w blacie przelotka.   

 

Wymiary zewnętrzne min: 180 x 80 x 76 cm 

10  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

Pokój dyrektora 

 

Lp nazwa ilość  

1. Szafa: 

Szafa dwudrzwiowa, wykonana z płyty 

laminowanej o grubości min. 18 mm w tonacji 

olchy, wyposażona w metalowe nóżki w kolorze 

aluminium. W drzwiach metalowe uchwyty oraz 

zamki.  W środku min. 5 półek.  

 

Wymiary min: 80 x 35 x 180 cm 

1  

2. Regał:  

Regał  wykonany z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm w tonacji olchy z min. 4 

półkami w środku, wyposażony w metalowe 

nóżki w kolorze aluminium. 

 

Wymiary zewnętrzne min : 80 x 35 x 145 cm  

1  

3.  Szafka dwudrzwiowa 

Szafka wykonana z płyty laminowanej o 

grubości min. 18 mm w tonacji olchy, 

wyposażona w metalowe nóżki w kolorze 

aluminium. W drzwiach metalowe uchwyty oraz 

zamki.  

 

Wymiary zewnętrzne min : 80 x 35 x 76 cm 

1  

4.  Krzesło obrotowe: 

Krzesło obrotowe komputerowe wyposażone w 

wysokie, ergonomiczne wyprofilowane oparcie, 

1  



Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. 

Materiał – włókno syntetyczne, kolor 

czekoladowy. 

 

5.  Biurko: 

Biurko na metalowej konstrukcji  w kolorze 

aluminium. Blat wykonany z płyty laminowanej 

o grubości min. 18 mm w tonacji olchy. Na 

dłuższej krawędzi konstrukcji pod blatem 

podwieszana ozdobna listwa / osłona do biurek z 

perforowanej blachy.  Pod blatem biurka po 

prawej stronie podwieszany kontenerek z płyty 

laminowanej zawierający 2 szuflady oraz 

otwartą komorę u góry. Przynajmniej jedna 

szuflada zamykana na zamek z kluczem. 

 

Biurko o wymiarach  min : 140 x 80 x 76 cm 

Kontenerek o wymiarach min :  37 x 57 x 40 cm  

1  

6.  Szafka metalowa na klucze: 

Szafka z drzwiami, wyposażona w min. 100 

haczyków na klucze. Zamykana na zamek z 

kluczem, szafka w kolorze popielatym. 

 

Wymiar zewnętrzne min: 27 x 11 x 36 cm.  

1  

  Razem 

brutto: 

 

 

 

 

 


