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SZCZEGÓŁOWY OPIS KOSZTÓW

Lp.

Nazwa

Ilość

Jednostka
miary

MEBLE I WYPOSAŻENIE
KUCHENNE

1.

Wyposażenie
kuchenne - meble
kuchenne

Wyposażenie
kuchenne - szafa
przelotowa
Wyposażenie
3.
kuchenne zlewozmywak
WYPOSAŻENIE
2.

Opis
3914100-2

1

zestaw

1

szt.

2

szt.

Szafki stojące: 3x40 cm, 3x60 cm, z możliwością zamontowania w nich
zlewozmywaków, z półkami wewnętrznymi, zamykane drzwiami pełnymi,
wykonane z płyt meblowej drewnopodobnej kolor dąb sonoma. Meble stojące
w komplecie z blatem kuchennym w kolorze (odcienie jasnej szarości). Szafki
wiszące : z półkami wewnętrznymi, zamykane drzwiami pełnymi, wykonane z
płyt meblowej drewnopodobnej kolor dąb sonoma. 1x60 cm z możliwością
zamontowania okapu podszafkowego, 1x60 cm rozmiar jak do okapu 1x60 cm
z ociekaczem, 1x40 cm, 1 zestaw szafek wiszących o długości 200 cm w
dowolnej konfiguracji płyta MDF, kolor dowolny, niedrewnopodobny.
szafa przelotowa z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb sonoma z
półką wewnętrzną z zastosowaniem systemu aventos HF blum po obu stronach
szafy.
Zlewozmywak metalowy z możliwością zamontowania w blacie meblowym
dwukomorowy z bateriami ( ewentualnie 4 oddzielne komory)
39530000-6
Szafy do przechowywania zabawek i materiałów dydaktycznych. Otwarte,
zamknięte drzwiami pełnymi jak i szufladami. Wykonane z płyty meblowej
drewnopodobnej kolor buk. Długość minimum 300 cm długości i wysokości
150 cm 1 zestaw. Płyta meblowa atest higieniczny i certyfikat zgodności dla
użytku w żłobku, przedszkolu.

4.

Wyposażenie sal
pobytu - zestaw
mebli

2

kompl.

5.

Wyposażenie sal
pobytu- krzesełka

20

szt.

6.

Wyposażenie sal
pobytu- krzesełka
do karmienia

22

szt.

Krzesło do karmienia z zapięciem zabezpieczającym plastikowe, białe,
powierzchnia zmywalna, bezpieczna do dezynfekcji.

7.

Wyposażenie sal
pobytu - stoliki

4

szt.

Stoliki dla dzieci rozmiar 1 z atestami bez ostrych krawędzi, blat kolor buk,
nogi białe.

8.

Wyposażenie sal
pobytu- dywan

4

szt.

9.

Wyposażenie sal
pobytu- szafa na
pościel i leżaczki

Krzesełka dla dzieci rozmiar 1 z atestami, drewniane, białe.

2

szt.

Dywan kolorowy z wzorem dziecięcym
Szafy do przechowywania 20 kompletów pościeli i 20 kompletów leżaczków,
zamknięte drzwiami z półkami i przegródkami na pościel, dostosowana do
przechowywania wymaganej ilości leżaków w Wykonane z płyty meblowej
drewnopodobnej jasnej z białymi drzwiami.

10.

Wyposażenie sal
pobytu- leżaczki

35

szt.

12.

Wyposażenie
szafka na pieluszki

2

szt.

13.

Wyposażenie
przewijak

2

szt.

MEBLE BIUROWE

14.

Wyposażenie sala
terapeutyczna
zestaw mebli

15.

Wyposażenie Sali
terapeutycznej stół

Wyposażenie Sali
terapeutycznej krzesło
Wyposażenie Sali
17.
terapeutycznej stolik dziecięcy
Wyposażenie Sali
18.
terapeutycznej krzesełka
Wyposażenie Sali
19.
terapeutycznej dywan
MEBLE RÓŻNE
16.

20.

Wyposażenie zestawy szatniowe

1

zestaw

1

szt.

2

szt.

1

szt.

2

szt.

1

szt.

Leżaczek ze stalowych rurek oraz stabilnych elementów z trwałego tworzywa.
Połączenia narożników w kształcie nóżek zaokrąglone. Niepalny i nietoksyczny
materiał, tworzący przewiewną siateczkę. Wymiar zgodny z szafą na leżaczki.
Kolor niebieski.
Posiadające atest.
Szafka do przechowywania pieluszek i przyborów higienicznych zamykana z
drzwiami pełnymi i z półkami wewnętrznymi wykonana z płyty meblowej w
kolorze buk. Rozmiar minimum 80 cm szerokości i 40 cm wysokości. Posiada
atest higieniczny.
Komoda z drzwiami i /lub szufladami z miejsce na blacie na przewijak w
kolorze niebieskim z materiału zmywalnego do dezynfekcji, komoda z płyty
meblowej drewnopodobnej w kolorze buk
39130000-2
Szafa do przechowymania dokumentacji i materiałów terapeutycznych,
zamykana z drzwiami pełnymi z półkami, Szafa otwarta z półkami i szufladami.
Wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze buk rozmiar zestawu
minimum szerokość 140 cm i wysokość 180 cm.

Biurko w kolorze buk, zawierające szafkę z półką i drzwiczkami pełnymi oraz
szuflady, płyta meblowa drewnopodobna.
Krzesło z oparciem typu iso kolor czarny.

Stolik dla dzieci, kwadratowy, rozmiar 1 z atestami higienicznymi, blat kolor
buk, nogi białe
Krzesełka dla dzieci rozmiar 1, drewniane, białe z atestami.
Dywan kolorowy z wzorem dziecięcym

39151000-5
Komplet połączonych szafek na ubrania dla 35 dzieci (7 szt. po 5
szafek)składający się z: szafek z drzwiczkami pełnymi, siedziskiem, miejscem
na obuwie, półką wewnętrzną i wieszakiem wewnętrznym wykonane z płyty
meblowej drewnopodobnej kolor buk. Jeden z elementów zestawu posiada
szafkę o zmniejszonej głębokości siedziska na długości co najmniej 40 cm.
7

szt.

