
Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego

ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup,  dostawa  i  montaż  mebli  do  Przedszkola  Nr  1  w  Hajnówce  w  ramach  realizacji  projektu  „Moje  przedszkole”,
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wymagania ogólne:
1. Meble muszą być bezpieczne, funkcjonalne, higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości i wyróżniać się wysoką jakością i spełniać 

wymagania zawarte w obowiązujących normach (potwierdzone certyfikatami zgodności), w szczególności:
- PN-EN 1729-1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne
- PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań
- PN-EN 16121+A1:2017-11 - Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości,
trwałości i stateczności.

2. Okucia i części metalowe powinny być na tyle zaokrąglone lub osłonięte, by nie groziły urazami podczas użytkowania
3. Urządzenia i akcesoria przeznaczone do regulacji wysokości mebli lub elementów powinny zapewnić stabilne połączenia elementów i 

być bezpieczne w obsłudze.
4. Połączenia konstrukcyjne powinny być tak wykonane, aby wykluczyć możliwość łatwego demontowania mebli.
5. Końcówki elementów ruchomych powinny być zaślepione, elementy, z którymi styka się dziecko, powinny być pozbawione ostrych 

krawędzi.
6. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki materiały lakiernicze kleje tworzywa sztuczne okleiny i inne mogą być stosowane na 

podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.
7. Płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.
8. Meble powinny być odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz.
9. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie mebli aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa, 

ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.
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10. Kolor i odcień mebli w danym zestawie musi być jednakowy. Wykonawca, przed realizacją zamówienia, ustali z dyrektorem przedszkola 
kolor i odcień poszczególnych mebli.

11. Minimalny okres gwarancji jakim muszą być objęte towary wynosi 2 lata.

Informacje dodatkowe:

1. Informujemy, że rysunki zaprezentowane w tabeli są jedynie rysunkami poglądowymi, przedstawiającymi tylko najistotniejsze cechy i 
elementy przedmiotu zamówienia, pożądane przez Zamawiającego i nie stanowią sugestii wyboru produktu danego producenta.

2. Wszystkie podane wymiary są wymiarami sugerowanymi. Opis towarów zawiera informację, że wymiary oferowanych towarów, mogą 
nieznacznie (+/-5 %) odbiegać od podanych w opisie.

3. Wykonawca zamówienia jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia mebli, wniesienia ich do siedziby przedszkola, zmontowania 
i ustawienia w miejscu wskazanym przez dyrektora przedszkola.

4. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do 
użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, 
bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

5. Wykonawca wystawi fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ OPIS

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE

1

Zestaw mebli przedszkolnych (regały)
do wyposażenia sali, w której będą 
prowadzone zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze 

1 zestaw

Zestaw mebli w skład, którego wchodzi 5 szaf, na metalowych nóżkach w kolorze 
aluminium, jak niżej:
1. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 189 cm, wyposażona w cztery 
szuflady i funkcjonalny pojemnik na kółkach w dolnej części o wymiarach 
wewnętrznych (+/-5%): 40 cm x 90 cm x 24 cm (pojemnik). Wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do 
uzgodnienia z dyrektorem przedszkola przed realizacją zamówienia), z trwałym 
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF 
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w kolorze pomarańczy. 
Rysunek poglądowy:

2. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 90 cm z ośmioma szufladami. 
Dostarczana z szufladami. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w 
kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do uzgodnienia z dyrektorem przedszkola 
przed realizacją zamówienia), z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. 
Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF w kolorze pomarańczy.
Rysunek poglądowy:

3. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 90 cm z dwoma półkami 
(regulowana wysokość półek). Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 
kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do uzgodnienia z z dyrektorem 
przedszkola przed realizacją zamówienia), z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. 
Rysunek poglądowy:
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4. Szafka o wymiarach (+/-5%):  94 cm x 45 cm x 90 cm na pojemniki (12 sztuk), z 
dwoma półkami pośrodku (między pojemnikami). Dostarczona wraz z 12 sztukami 
pojemników do szafek o pojemności 5 litrów i wymiarach (+/-5%): 36 cm x 25 cm x 9
cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna 
(kolor i odcień do uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed realizacją 
zamówienia), z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane 
z kolorowej płyty MDF w kolorze pomarańczy.
Rysunek poglądowy:

5. Szafa o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 189 cm, podzielona na cztery moduły,
wyposażona w dwoje drzwiczek zawieszonych po przekątnej oraz w półkę w każdym 
module. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do 
uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed realizacją zamówienia), z trwałym 
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty (drzwiczki) wykonane z kolorowej 
płyty MDF w kolorze pomarańczy.
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Rysunek poglądowy:

2

Stoliki dwuosobowe dla10 dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
dydaktyczno - wyrównawczych, z 
regulacją wysokości 5 szt.

Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze 
naturalnego drewna (odcień do uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed 
realizacją zamówienia).
Wymiar: 65 cm x 65 cm
Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV o grupie (+/-5%) 2 mm.
Metalowe regulowane nogi w kolorze aluminiowym.
Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40 cm, 46 cm, 52 cm i 58 cm. 

3

Krzesełka dla 10 dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
dydaktyczno - wyrównawczych, z 
regulacją wysokości

10 szt.

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w naturalnego 
drewna (odcień do uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed realizacją 
zamówienia), o grubości minimum 8 mm w rozmiarach 5-6.
Stelaż wykonany z rury płasko - owalnej o wymiarach minimum 30 mm x 15 mm. 
Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Szerokie, zaokrąglone oparcie.
Wyposażone w zabezpieczenie przed zarysowaniem podłogi.
Możliwość regulowania wysokości krzesła.

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

Zainteresowania badawcze
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4

Zestaw mebli przedszkolnych (regały)
do wyposażenia sali, w której będą 
prowadzone zajęcia rozwijające 
zainteresowania badawcze, 
informatyczne i językowe

1 zestaw

Zestaw mebli w skład, którego wchodzi 5 szaf, na metalowych nóżkach w kolorze 
aluminium, jak niżej:
1. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 189 cm, wyposażona w cztery 
szuflady i funkcjonalny pojemnik na kółkach w dolnej części o wymiarach 
wewnętrznych (+/-5%): 40 cm x 90 cm x 24 cm (pojemnik). Wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do 
uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed realizacją zamówienia), z trwałym 
obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF 
w kolorze białym.
Rysunek poglądowy:

2. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 90 cm z ośmioma szufladami. 
Dostarczana z szufladami. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w 
kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do uzgodnienia z z dyrektorem 
przedszkola przed realizacją zamówienia), z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 
grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF w kolorze białym.
Rysunek poglądowy:

Projekt pt. " Moje przedszkole" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020



3. Szafka o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 90 cm z dwoma półkami 
(regulowana wysokość półek). Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 
kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do uzgodnienia z z dyrektorem 
przedszkola przed realizacją zamówienia), z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. 
Rysunek poglądowy:

4. Szafka o wymiarach (+/-5%):  94 cm x 45 cm x 90 cm na pojemniki (12 sztuk), z 
dwoma półkami pośrodku (między pojemnikami). Dostarczona wraz z 12 sztukami 
pojemników do szafek o pojemności 5 litrów i wymiarach (+/-5%): 36 cm x 25 cm x 9
cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna 
(odcień do uzgodnienia z z dyrektorem przedszkola przed realizacją zamówienia), z 
trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej 
płyty MDF w kolorze białym.
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Rysunek poglądowy:

5. Szafa o wymiarach (+/-5%): 94 cm x 45 cm x 189 cm, podzielona na cztery moduły,
wyposażona w dwoje drzwiczek zawieszonych po przekątnej oraz w półkę w każdym 
module. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Wykonana z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze naturalnego drewna (kolor i odcień do 
uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia), z trwałym obrzeżem ABS
multiplex o grubości 2 mm. Fronty (drzwiczki) wykonane z kolorowej płyty MDF w 
kolorze białym.
Rysunek poglądowy:

5 Stoliki dwuosobowe dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
rozwijających zainteresowania 

5 szt. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum18 mm w kolorze 
naturalnego drewna (odcień do uzgodnienia z dyrektorem przedszkola przed realizacją
zamówienia).
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badawcze, informatyczne i językowe, 
z regulacją wysokości

Wymiar: 65 cm x 65 cm
Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV o grupie minimum 2 
mm. 
Metalowe regulowane nogi w kolorze aluminiowym.
Możliwość regulacji wysokości do wymiarów: 40 cm, 46 cm, 52 cm i 58 cm. 

6

Krzesełka dla dzieci uczestniczących 
w zajęciach rozwijających 
zainteresowania badawcze, 
informatyczne i językowe, z regulacją
wysokości

10 szt.

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w naturalnego 
drewna (odcień do uzgodnienia z dyrektorem przedszkola przed realizacją 
zamówienia), o grubości minimum 8 mm w rozmiarach 5-6.
Stelaż wykonany z rury płasko - owalnej o wymiarach minimum 30 mm x 15 mm. 
Wyprofilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Szerokie, zaokrąglone oparcie.
Wyposażone w zabezpieczenie przed zarysowaniem podłogi.
Możliwość regulowania wysokości krzesła.

Hajnówka, dnia 01.07.2019 r. Zatwierdził:

Burmistrz

Jerzy Sirak
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