Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Telefon/ fax:
Adres e-mail:
NIP:
REGON:

2. Wycena asortymentu dla części I i II zamówienia wraz z wizualizacją (zdjęciem):

L.p.

Nazwa

1

6 stołów z nogami

2

10 krzeseł do
karmienia

cz. I ZAMÓWIENIA – KATEGORIA MEBLE I WYPOSAŻENIE W KLUBIE MALUCHA
Jednostka Ilość
Opis asortymentu
szt.

6

szt.

6

szt.

10

Blat stołu wraz z oskrzynią wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku,
obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Oskrzynia posiada metalowe narożniki, przystosowane do montażu
nóg - dł. boku 72 cm, dł. przekątnej między kątami 144,5 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi 128 cm
Kształt blatu - sześciokątny, Kolor obrzeża PCV: żółty
Komplet 6 okrągłych nóg drewnianych do blatów o śr 4,8 cm. Zamocowanie nóg pozwala na
regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie drewnianych końcówek.
Możliwe jest uzyskanie 2 wysokości stołów. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika
po ich zamontowaniu. • wys. 40, 46, 52, 58 cm
Krzesło wykonane z drewnianego profilu 22 x 45 mm, siedzisko i oparcie wykonane z
profilowanej sklejki o gr 6 mm. Krzesło posiada podłokietniki oraz uprząż zabezpieczające
dziecko przed wypadnięciem w czasie karmienia. • wys. 46 cm • wys. siedziska 21 cm. Nogi
krzesła wykonane z drewna. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie
siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Krzesełko posiada ramę pod
siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska
przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesełka. Krzesło posiada podłokietniki oraz stopki
z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem.

Biuro projektu: ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka
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Wizualizacja (zdjęcie)

3

4

30 krzeseł
(1 krzesło/dziecko)

szt.

20

szt.

10

szt.

2

Drzwiczki żółte

szt.

2

Regał wysoki

szt.

2

2 zestawy (szafki,
półki, regał,
wieszaki itp.) w
który skład
wchodzą:
Regał

Krzesło wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu
drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w
trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Krzesełko posiada ramę
pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska
przymocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesełka. Krzesło posiada podłokietniki oraz stopki
z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesło w rozmiarze - 0
Produkt posiada certyfikat za zgodność z normą: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PNF-06009:2001
Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm.
Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, zaokrąglone oparcie.
Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu,
Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem.
Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża żółty
Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem
PCV 2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z
płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, 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 2 przegrody (cały regał - 6 przestrzeni)
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm
w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub
szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach.
Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu
drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.
Regał o wym. (szer x gł x wys.): 1166 x 415 x 868 mm
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego
lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu
- wym. drzwiczek 370 x 370 mm
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem
PCV 2 mm.
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Drzwiczki szare

szt.

4

Materac - siedzisko
szare

szt.

2

Regał duży

szt.

2

Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z
płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, 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 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie),
każda przestrzeń posiada 1 przegrodę ( cały regał - 6 przestrzeni)
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm
Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744
mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.
Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu
drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.
Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego
lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu
- wym. drzwiczek 370 x 370 mm
Materac wykonany z pianki, pokrytejwytrzymałą 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, – skaden bezftalanowy, łatwą do utrzymania czystości, w kolorze
szarym. Posiada dwa oparcia na bokach. Wymiar: 126 x 55,5 x 14 cm. Wysokość boków 94 i 75
cm.
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem
PCV 2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z
płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, 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 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki ( 3 przestrzenie),
każda przestrzeń posiada 2 przegrody ( cały regał - 9 przestrzeni)
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm
w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub
szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach.
Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu
drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.
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Drzwiczki żółte

szt.

2

Drzwiczki szare

szt.

4

5

6 pojemników na
książki

szt.

6

6

6 regałów

szt.

6

7

2 szafy

szt.

2

Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego
lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu
- wym. drzwiczek 370 x 370 mm
Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego
lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnetrznej pokryty folią
termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym
- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu
- wym. drzwiczek 370 x 370 mm
- 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.
- wym. 89,1 x 41,5 x 61,4 cm
- Przystosowana do montażu na szafce mobilnej
Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: EN 16121/11.13
Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem
PCV 2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z
płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)
Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi
przed zarysowaniem podłogi.
Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości ( 4 przestrzenie)
Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744
mm)
Po montażu - drzwiczki są wsunięte w głąb regału ( odpowiednio o gr. frontu drzwiczek),
tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.
Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm
Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV
2 mm.
Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z
płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)
Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.
Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi
przed zarysowaniem podłogi.
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8

9
10

11
12

13

szt.

32

szt.

6

szt.

1

6 materacy do
łóżeczek
3 kojce, składające
się z kostek
kojcowych

szt.

6

szt.

18

30 kompletów
pościeli z
wypełnieniem
30 leżaków

komplet

30

szt.

30

30 materace do
leżaków

szt.

30

6 łóżeczek
niemowlęcych

Szafka z 1 pionową przegrodą ( 2 przestrzenie).
Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania plastikowych pojemników z prowadnicami
Szafka o wym. (szer x gł. wys.):702 x 480 x 868 mm
Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Dostarczane z prowadnicami. • wym. 31,2 x
43 x 7,5 cm • 1 szt.
• kolor - transparentne
Solidnie wykonane łóżeczko z drewna z możliwością sztaplowania (max. 10 szt.). Po ułożeniu
jedno na drugim pomiędzy łóżeczkami pozostają przerwy, co pozwala na swobodny przepływ
powietrza i wietrzenie materacy wym. 127 x 68,5 x 19 cm, nogi drewniane
Zestaw 4 kółeczek do łóżeczka. Łóżeczka można sztaplować, wystarczy jeden zestaw kółek,
które należy przymocować do najniższego łóżeczka. Dzięki temu wszystkie można swobodnie
przesuwać.
. Materac do łóżeczka niemowlęcego • wym. 127 x 68,5 x 19 cm
Pufy różniące się wysokością. Pozwalają tworzyć miejsce do wypoczynku w rogu sali lub służą
jako klocki do zabaw konstrukcyjnych, np. do budowania toru przeszkód. Wykonane z pianki,
pokryte trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. • wym.
podstawy 35 x 35 cm • 1 szt.
• Poszewka na poduszkę o wym. 35 x 50 cm • Poszewka na kołdrę o wym. 70 x 120 cm •
Prześcieradło do łóżeczka o wym. 146 x 65 cm • Poduszka • Kołdra
Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w
czasie żłobkowego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich
konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie.
Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wysokość
łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek • kolor żółty • wym. 132 x 56
x 15 cm
Materac bawełniany w kolorze żółtym. • wym. 125,5 x 51,5 x 5 cm
- dostosowany do łeżaków
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9 zestawów
szatnianych półek i
i ławeczek do
szatni

szt.

1

szt.

7

szt.

1

Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.
Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką
znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5
równych przestrzeni).
Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x
985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak
chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione
płytą o gr. 18 mm.
W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu
rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach:
szer. 191 mm wys. 653 mm każde.
Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18
mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.
Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm
Szatnia składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.
Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką
znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 2 przegrodami (3
równe przestrzenie).
Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 250 mm x
985 mm złożony z 2 przegród (3 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak
chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione
płytą o gr. 18 mm.
W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu
rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 3 szt. drzwiczek o wymiarach:
szer. 191 mm wys. 653 mm każde.
Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18
mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.
Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 660 mm x 500 mm x 1310 mm
Szatnia rogowa składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki.
Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką
znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona przegrodą na 2
równe przestrzenie. Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.):
800/800 mm x 250 mm x 985 mm. Korpus składa się z części narożnej która wyposażona jest w
2 podwójne chromowane wieszaki (po jednym z każdej strony) oraz z czterech równych
przestrzeni (po dwie z każdej strony) wyposażonych w podwójny wieszak chromowany,
zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18
mm. W górnej części korpusu wydzielone są półeczki, które posiadają zabezpieczenie, dzięki
któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 4 szt. drzwiczek (na
bocznych przestrzeniach) o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde. Cała konstrukcja
szatni wykonana jest z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Wymiar
całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 800/800 mm x 500 mm x 1310 mm
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2 przewijaki do sal

szt.

2

16

1 przewijak do
szatni

szt.

1

17

4 nakładki na
przewijaki

szt.

4

18

4 półeczki na
kubeczki

szt.

4

19

2 szafy na pościel i
leżaki

szt.

2

20

4 biurka

szt.

4

Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z
drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w
materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63
x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm
Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z
drewna, wodoodporny, z mechanizmem bezpiecznego, powolnego otwierania. Wyposażony w
materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. • wym. 63
x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm
Szafka - nakładka na przewijak o wym. 970 x 250 x 400 cm, wykonana z płyty laminowanej o
gr. 18 mm w odcieniu klonu. 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.
Półka o wym. 675 x 180 x 250 mm, wykonana z żółtej płyty MDF o gr. 12 mm, w górnej części
zakończona ozdobnikiem w kształcie fali. Zaokrąglone boki półki wykonane z płyty wiórowej o
gr. 12mm w tonacji brzozy. W środkowej części półeczka wykonana z tworzywa sztucznego, z
10 otworami na kubeczki (każdy otwór o śr. 70 mm). Pod półeczką 5 podwójnych, metalowych
haczyków np. na ręczniki. Przystosowana do powieszenia na ścianie.
Szafa o wym. 1420 x 620 x 2010 mm, wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18
mm. W górnej części posiada 15 schowków o wym. 450 x 160 mm (wys. regulowana). Poniżej
wolna przestrzeń o wys. 990mm, przystosowana do ustawenia w niej łóżeczek o wym. 1320 x
600 x 125 mm. Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w
szafie.Wyposażona w 2 skrzydłowe drzwi z uchwytami. Dla zwiększenia stabilności należy
przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie.
Biurko o wym. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon
z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone
Pod blatem znajduje się szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.
Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1
mm.
Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach
zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od
zewnetrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w
kolorze szarym
Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm
- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu
- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe
- wym. frontu szuflady 460 x 110 mm
- wym. wewn. szuflady 405 x 430 x 90 mm
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21

5 krzeseł

szt.

5

22

4 dywany

szt.

4

23

8 koszy na śmieci

szt.

8

24
25

45 ręczników
3 tablice korkowe

szt.
szt.

45
3

26

3 pojemniki na
pieluchy
15 nocników
45 fartuszków dla
dzieci
45 podkładów pod
prześcieradło

szt.

3

szt.
szt.

15
45

szt.

45

30

45 prześcieradeł

szt.

45

31

4 pojemniki do
przewijaków
4 podnóżki

szt.

4

szt.

4

27
28
29

32

33

2 wózki 6-osobowe
dla dzieci

2

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, wyróżniające się nowoczesnym i
ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 30
mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność.Powierzchnia siedziska moletowana.
Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed
zarysowaniem. Krzesełko w rozmiarze: 6 Wym. siedziska 46 x 42 cm
Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN
1729-2:2012
Jednokolorowy dywan SZARY dywany obszyte na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set
frise przędza pojedyncza. • śr. 200 cm
Funkcjonalny kosz na papier z ażurowym wycięciem w kształcie pasków zebry.. • wym. 26 x 26
x 26,5 cm
• 45 szt. • wym. 50 x 30 cm
Korkowa tablica z drewnianą ramą, możliwością ich powieszenia w pionie jak i poziomie
• wym. 100 x 200 cm
Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, pokrywa z wygodnym uchwytem. • poj. 16 l • wys.
z pokrywą 33 cm • śr. 29 cm w kolorze białym.
wym. 25 x 22 x 17,3 cm, w kolorze białym.
wym. 46 x 48 cm, w kolorze granatowym.
Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca podkładka pod prześcieradło, idealnie
zabezpiecza materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkładka jest niezastąpiona podczas
rezygnacji z pieluch, można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. • skład: 100%
bawełny • membrana oddychająca: 100% PU • wym. 75 x 90 cm
Prześcieradła pasujące do łóżek
wym. 146 x 65 cm, w kolorze jasno brązowym.
Transparentne pojemniki do przechowywania różnych drobiazgów.
poj. 18 l • wym. 43 x 33 x 21,4 cm
Przenośny, lekki i stabilny podest, o wszechstronnym zastosowaniu. Podest ma wierzch i spód
pokryte antypoślizgową gumą jest nią także zabezpieczony od spodu, dzięki czemu podnóżek
jest bezpieczny, nie przesuwa się i nie ma ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście. • wym. 29
x 26 x 12,3 cm • biały z szarymi wypustkami.
Wózki wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium.
Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa zdejmowane z możliwością prania w temperaturze
60 stopni. Za tylnymi siedzeniami schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła
odporne na przekłucie, przednie koła z możliwością obrotu o 360 stopni. Wózek wyposażony we
wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie.
• dla 6 dzieci • wym. 155 x 75 x 120 cm • maksymalne obciążenie 120 kg • waga 36 kg

KOSZT ŁĄCZNY BRUTTO dla cz. I
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cz. II ZAMÓWIENIA – KATEGORIA MEBLE I WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŁAZIENKI
l.p.

Nazwa

Jednostka Ilość

1

1 zestaw mebli
kuchennych wraz z
szafą przelotową

zestaw

1

2

1 lodówka

sztuka

1

3

1 zmywarka
gastronomiczna

sztuka

1

4

1 kuchenka
elektryczna

sztuka

1

Opis asortymentu
1 zestaw mebli kuchennych wraz z szafą przelotową, wymiary: szafa przelotowa - szerokość
1070 mm, wysokość: 2060 mm głębokość 600 mm, zabudowa: 1084 mm x 600 mm, w tym:
[szafka 1 - 600 mm x 820 mm x 600 mm (z drzwiami), szafka 2 - 600 mm x 820 mm x 600 mm
(z szufladami - 2 x 280 mm x 600 mm, 1 x 140 mm x 600 mm)]. Bez blatów. Z wycięciami na
zlewozmywaki - 230 mm x 430 mm, 540 mm x 430 mm. Okleina Dąb Lindenberg. Uchwyty w
kształcie kuli.
Podstawowe cechy:
Klasa energetyczna: A++
Szerokość [cm]: 54.5
Pojemność całkowita netto [l]: 230
Wysokość [cm]: 170.2
Pojemność netto zamrażalki [l]: 64
Pojemność netto chłodziarki [l]: 166
Głębokość [cm]: 57.1
No Frost: Nie
Wymiary (dł; szer; wys): 57.5x63x82 cm, Zasilanie: 230 V, Moc grzałki bojlera: 3 kW, Moc
grzałki wanny: 2.1 kW, Moc pompy myjącej: 0.47 kW, Pojemność wanny: 20 l, Pojemność
bojlera: 6 l, Długość cyklu: 90/150 s, Ciśnienie dopływu wody: 2 bar, Zużycie wody na 1 cykl:
2.7 l, Moc: 3.5 kW, Wymiary kosza: 50x50 cm, Dozownik płynu myjącego: tak, Pompa odpływu:
tak. Zmywarka gastronomiczna do naczyń z pompą odpływu z funkcją wyparzania przeznaczona
do mycia szkła, talerzy i sztućców. Prześwit (wysokość drzwi - 36,5 cm) umożliwia mycie talerzy
o maksymalnej średnicy 32,5 cm. Zmywarka ma 2 cykle mycia: 90 i 150 s. Mycie naczyń
odbywa się w temperaturze około 60ºC, natomiast wyparzanie – w temperaturze około 90ºC.
Sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego. Pompa odpływu
zamontowana w zmywarce umożliwia jej użytkowanie w zmywalni, gdzie odpływ wody
umieszczony jest powyżej podłogi. Zmywarka posiada tłoczoną wannę ze stali nierdzewnej oraz
filtr zapewniają utrzymanie czystości na optymalnym poziomie. Górne i dolne ramiona myjące
oraz płuczące. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu zmywarki do
naczyń znajdują się: dozownik płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego, pompa odpływu,
kosze o wymiarach 50x50 cm: uniwersalny płaski, kosz na 18 talerzy, przewód zasilający,
przewody zasilania wodą i odpływu.
Kuchenka indukcyjna o mocy 3,5 kW. Powierzchnie gotujące wykonane ze szkła Schott Ceran,
obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego. Powierzchnie gotujące niezależnie
sterowane. Kuchenka jest wyposażona w cyfrowy zegar sterujący oraz wyświetlacz
elektroniczny. Obsługa urządzenia przez listwę dotykową. W ustawieniach 10 progów mocy
(500-2000W / 600-1500W), 10-stopniowe ustawianie temperatury grzania (zakres od 60 do
240oC - skokowo co 20oC). W urządzeniu zamontowano elektroniczną ochronę przed
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Wizualizacja (zdjęcie)

5

30 zestawów
naczyń i sztućców

zestaw

30

6

1 zestaw garnków

zestaw

1

7

1 odkurzacz

sztuka

1

przegrzaniem. Dane techniczne: Wymiary (dł; szer; wys): 60.5x36x6 cm, Zasilanie: 230 V,
Waga: 5.9 kg, Moc: 3.5 kW
Zestaw naczyń i sztućców, składający się z: talerza płytkiego Arcoroc-biały-śr. 24 cm; Talerzyk
deserowy Arcoroc – biały- śr. 19,5 cm; Salaterka Arcoroc – biała-śr. 12 cm; Bulionówka
Arcoroc-poj. 310 ml śr. 10 cm, wys. 6 cm; Kubek Arcoroc – biały- poj. 250 ml . Zastawa
stołowa wykonana ze szkła
hartowanego, które poddawane jest
specyficznej obróbce termalnej w celu
zagwarantowania lepszej jakości i
wytrzymałości na wstrząsy i
uderzenia. Szkło jest materiałem
nieporowatym, dlatego nie
zatrzymuje żadnych
mikroorganizmów, jest 100%
higieniczne. Nadaje się do mycia w
zmywarce oraz stosowania w
kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135 stopni.
Zestaw sztućców bez graweru, wykonane ze stali 410 składający się z: Łyżeczka-dł. 13,9 cm;
Nóż- dł. 17,8 cm, Widelec- dł. 16,2 cm; Łyżka- dł. 16,2 cm
1 zestaw garnków - w zestawie: garnek z pokrywką 3 szt. X 5 l, garnek z pokrywką 3 l, rondel z
pokrywką 2 l i patelnia śred. 28 cm.
Główne cechy produktu
- Produkt wykonano ze stali nierdzewnej, produkt wykonano w całości z metalu, z powłoką
nieprzywierającą, wyprodukowaną bez PFOA (kwasów perfluorooktanowych).
Materiał, z którego wykonano ten produkt, nadaje się do recyklingu. Można stosować na
kuchence gazowej, można używać na płycie indukcyjnej, można używać na płycie
witroceramicznej, można używać na płycie żeliwnej, można używać w piekarniku.
Opis produktu
Pokrywka/ Uchwyt/ Części główne/ Uchwyt: stal nierdzewna
Spód/ Spód: stal nierdzewna, aluminium
Nit/ Nit: aluminium, stal nierdzewna
Części główne: stal nierdzewna, Powlekane Teflonem(R) Platinium Plus
Odkurzanie – na sucho, zasilanie – 230V, moc silnika+1100W, podciśnienie – 2200 mmH2O,
przepływ powietrza – 202m3/h, pojemność zbiornika – 16 l, materiał zbiornika – PPL, długośc
kabla - 8,5 m, hałas – 69dB, waga – 8 kg. Odkurzacz do odkurzania na sucho, może być
wykorzystywany jako odkurzacz bezworkowy, ze względu na dobro dzieci musi posiadać
mozliwość założenia dodatkowo worka-filtra papierowego, który poprawi stopień filtracji.
Posiada wąż ssący nie zbrojony drutem-odporny na zniszczenie.
Posiada silnik ssący ze zintegrowaną turbiną o dużym przepływie powietrza, a zarazem o niskim
zużyciu energi. Charakteryzuje się cichą pracą, niewielkimi rozmiarami i małą wagą.

Biuro projektu: ul. Lipowa 1, 62-069 Dąbrówka
tel. 884 818 088, mail: klubmalucha@parkova.pl

8

1 pralka

sztuka

1

9

2 suszarki stojące

sztuka

2

10

1 żelazko

sztuka

1

11

1 szafa do
przechowywania
naczyń
2 blaty robocze

sztuka

1

sztuka

2

12

Wielkość załadunku - pranie [kg]: 8, Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1400 ,
Głębokość [cm]: 65, Szerokość [cm]: 64, Wysokość [cm]: 89, Wielkość załadunku - suszenie
[kg]: 6, Klasa energetyczna A, Najważniejsze cechy, Klasa energ. A, pranie 8kg, suszenie 6kg,
1400 obr./min., Parametry techniczne, Pojemn. Prania 8 kg, Pojemn. Suszenia 6 kg, Prędkość
wirow. 1400 obr./min., Klasa energ. A, Klasa prania A, Klasa wirow. B, Regulacja obrotów
skokowa, Pranie szybkie-tak, Program delikatny-tak, Zabezp. przed zalaniem-tak, Programatorelektroniczny, Wyświetlacz-cyfrowy, Wysokość-85 cm, Szerokość-59.5 cm, Głębokość-53.4 cm,
Opóźnienie startu-tak, EcoTech, Technologia Super Silent, Programy specjalne:
WoolmarkPlatinumCare, Delikatne, Suszenie bawełny, Suszenie syntetyków, Dodatkowe
funkcje: Start z opóźnieniem, Super Wash, Childlock, regulacja zużycia energii i wody, Drzwiczki
otwierane pod kątem 180°, Zabezpieczenie przeciwko przelaniu.
Pionowa suszarka do prania. Dane techniczne produktu:
Całkowita pojemność 33m2
Materiał Odporny na rdzę - aluminium powlekane żywicą
Wysokość 139 cm
Szerokość suszarki 72,5 cm
Długość 83,5 cm
Długość po złożeniu 14 cm
Odległość między półkami 40 cm
Waga 6 kg
Opis produktu: żelazko o mocy 2600 W, z funkcją samooczyszczania, uderzeniem pary w pionie,
blokadą kapania oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 350 ml. Rodzaj żelazka -Parowe,
Funkcje Prasowanie na sucho/mokro : Tak/Tak, Prasowanie w pionie-tak, System antywapienny
-Tak, Funkcja samooczyszczania-tak, Komunikacja-Lampka kontrolna, Ciągłe wytwarzanie pary
z możliwością regulacji, Strumień pary [g/min]-0-50, Silne uderzenie pary [g/min]-170, Pionowe
uderzenie pary-Tak, Pojemność zbiornika na wodę [ml]-350, Zbiornik na wodę -Przezroczysty,
Spryskiwacz-Tak, Blokada kapania -Tak, Funkcje pary -Automatyczne dostosowanie dystrybucji
pary do wybranej temperatury-8. Techniczne
Moc [W]-2600, Regulator temperatury-Pokrętło, Zabezpieczenia-Automatyczny wyłącznik,
Konstrukcja-Antypoślizgowy uchwyt, Zastosowane technologie-Anti Calc, Anti Drip, to Stop, Self
clean, Ultimate Autoclean, Zasilanie, Podłączenie przewodu-Kulowe, Długość przewodu [m]-2.5,
Miejsce na nawinięcie przewodu-tak
1 szafa do przechowywania naczyń: szerokość zabudowy: 1880 mm, w tym drzwiczki - 440
mm, drzwiczki 2 razy 760 mm x 820 mm x 600 mm. Bez blatów. Z wycięciami na zlewozmywaki
- 230 mm x 430 mm, 540 mm x 430 mm. Okleina Dąb Lindenberg. Uchwyty w kształcie kuli.
Szerokość 1880 mm, głębokość 600 mm, grubośc 30 mm. Kolor biały . Wycięcie 2 otworów na
zlewy.
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13

2 zlewy z bateriami

zestaw

2

14

4 umywalki
łazienkowe

sztuka

4

15

1 natrysk
łazienkowy

sztuka

1

16

2 zlewy

zestaw

2

Zlew 1,5-komorowy, wtopiony, główne informacje: Długość: 60 cm, Głębokość: 50 cm,
Wysokość: 18 cm, Główne cechy produktu - Zlew ze stali nierdzewnej - mocnego i trwałego
materiału. Dwustronny. Przystosowany do szafek o szerokości ramy min. 80 cm. Pod miską
posiada materiał wygłuszający. Syfon z funkcją samooczyszczania. Odpływ z połączeniem dla
zmywarki i pralki. W komplecie posiada korek i ociekacz. Syfon/Rurki: Tworzywo
polipropylenowe, Zawór/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, Uszczelki: guma syntetyczna. Zlew
1-komorowy, wtopiony, Główne informacje: Długość: 46.6 cm, Głębokość: 30.0 cm
Wysokość: 15.7 cm, - Zlew ze stali nierdzewnej. Pasuje do ram szafek o szer. min. 40 cm.
Pod miską posiada materiał wygłuszający. Syfon z funkcją samooczyszczania. Odpływ z
połączeniem dla zmywarki i pralki. W komplecie załączone korki i ociekacz.Syfon/Rurki:
Tworzywo polipropylenowe, Zawór/ Koszyk zaworu: stal nierdzewna, Uszczelki: guma
syntetyczna. Bateria kuchenna-stojąca. Główne informacje: Wysokość: 16 cm, Wkład baterii
posiada twarde, ceramiczne dyski, które wytrzymują duże tarcie powstające podczas zmiany
temperatury wody, Pokryty chromem mosiądzem. Szerokość: 26 cm, Wysokość: 5 cm, Długość:
30 cm, Waga: 1.14 kg. W komplecie węże łączące z połączeniem 3/8". Długość: 35 cm.
Bateria zlewozmywakowa-stojąca, wyposażona w jednouchwytowe sterowanie, chromowane
wykończenie, obrotowa, wyciągana wylewka, która umożliwia wygodne korzystanie ze
zlewozmywaka, kolor-chrom, waga: 1,52 kg, wysokość: 16,4 cm, szerokość: 5 cm,
Grubość/Głębokość: 21,4 cm.
Prostokątna umywalka ceramiczna, wymiary: 50 x 46 cm, waga: 16,0 kg, z otworem, z
przelewem, mocowana na śrubach, możliwość postawienia umywalki na blacie przy zachowaniu
montażu do ściany, kolor biały, pokryty powłoką łatwą do utrzyamnia czystosci. Mocowana do
ściany. Materiał-Porcelana. Szerokość [mm]-500. Długość [mm]-460. Wysokość [mm]-140.
Otwory na baterie-1. Waga 16 kg. Prostokątna komora. Komora-Szerokość 420 mm. Długość
290 mm. Głębokość 126 mm. Przelew. Syfon do umywalki: Typ-butelkowy równomiery kształt,
Materiał-metalowy, Kolor-chrom.
1 Natrysk łazienkowy, w tym:
a) Termostatyczna bateria, z blokadą gorącej wody, bez zestawu natryskowego, montaż ścienny
2-otworowy, dwuuchwytowa, 2 lat gwarancji, chrom, Typ baterii - ścienna, termostatyczna,
klasa przepływu - A - poniżej 15 L/min, z zestawem natryskowym - Nie, grupa akustyczna - <
20 dB.
b) Drążek ze stali nierdzewnej z górna głowicą natryskowa, chromowana o średnicy 207 mm,
mosiężny przełącznik natrysku, ciśnieniowy, regulowany rozstaw mocowań, słuchawka 3 –
funkcyjna (strumień deszczowy, hydromasaż, mieszany) o średnicy 87 mm, wąż stalowy,
podwójnie pleciony 150 cm, wężyk doprowadzający wodę z baterii, system anti-calc, szerokość:
262 mm, wysokość: 1035 mm, gwint przyłącza 1/2". W zestawie deszczownica, słuchawka
prysznicowa, wąż prysznicowy, drążek prysznicowy.
Zlew w kształcie prostokąta, bez zaokrąglonych kształtów, montowany na szafce koloru białego.
Wykonany z białego konglomeratu. Wymiary 80 cm*50 cm*82 cm. Uchwyty bezpieczne dla
dzieci.
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2 zestawy mebli
łazienkowych pod
zlewy z poz. 16
5 baterii z wężami
do umywalek,
natrysków i zlewów

Zestaw

2

zestaw

5

2 wanienki

sztuka

2

Szafka w kształcie prostokąta. Szafka wykonana z białej płyty lakierowanej o krawędziach
wykończonych PCV. Wymiary 80 cm*50 cm. Uchwyty bezpieczne dla dzieci. Zestaw
przystosowany do kąpieli małych dzieci z certyfikatami.
5 baterii z wężami do umywalek, natrysków i zlewów, w tym:
a) Zbiorowy mieszacz wody termostatyczny, który przygotowuje wodę o stałej , bezpiecznej
temperaturze do 1-10 umywalek lub 1-5 natrysków ( z dławikami wypływu 8 l/min)
wyposażonych w zawory na wodę zmieszaną. Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4″ - cechy
charakterystyczne: płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 0C, blokada temperatury na
poziomie 38 0C, zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar, max. wypływ wody przy p = 3
bar 50 l/min, zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej
w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu, zawory zwrotne i filtry siatkowe na
wejściach termostatu, ciśnienia wody zimnej i ciepłej i temperatury na wejściu powinny być
porównywalne, zawór wytrzymuje dezynfekcję termiczną 75 0C przez okres 30 minut.
b) zawór stojący łokciowy dla wody zmieszanej, cechy charakterystyczne: wydatek 3 l/min, czas
wypływu 15-17 sekund, uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 4
stopniowa regulacja wypływu wody, przyłącze GZ 1/2″, pokryty rubinem syntetycznym
wyjątkowym twardym materiałem jubilerskim zastosowanym jako element głowicy oraz iglica ze
stali nierdzewnej. Wys. 172 mm, dług. ramienia 121 mm.
Wanienka wytrzymała i solidna. Wysoką jakość materiałów, nowoczesny wzór. Spełnia
standardy bezpieczeństwa. Na dnie wanienki znajduje się korek do odprowadzania wody, który
dodatkowo pełni rolę termometru wskazującego kiedy woda jest za zimna lub za gorąca.
Wanienka ma zaokrąglony kształt pozbawiony kantów zapewniający bezpieczeństwo. Posiada
ergonomiczny kształt wewnątrz. Wolną przestrzeń miedzy ściankami wewnętrznymi i
zewnętrznymi, która pozwala dłużej utrzymywać optymalną temperaturę wody. WYMIARY:
zewnątrz: (dł/szer/wys) 79 cm x 42 cm x 27,5 cm
wewnątrz: (dł/szer/wys) 66 cm x 33,5 cm x 24 cm. Kolor: wnętrze białe, na zewnątrz ciamno
szare.
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………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
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