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Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku 

 do lat 3. 

 

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu Ilość cena 
brutto 

Łączna cena 
brutto 

1. Krzesło Krzesełko z podłokietnikami, 
wykonane z drewna w 
tonacji brzozy, klonu lub 
buku, wyprofilowane 
siedzisko. Posiadające nóżki 
ze stopką filcową chroniące 
podłogę przed 
zarysowaniem.  
Wysokość siedziska od 
podłogi : 26 cm.  

20   
 

2. Stół Blaty okrągłe z kolorowym 
obrzeżem. Blaty stołów 
wykonane z płyty 
laminowanej   w tonacji  
brzozy, klonu lub buku. Stoły 
muszą być takiej tonacji jak 
zaproponowane krzesła. 
Wysokość stołu 46 cm, 
średnica stołu 120 cm. 

5   
 

3. Krzesło do 
karmienia 

Krzesło, z możliwością 
regulacji wysokości na min. 2 
poziomach: 75 i 50 cm.  
Zabezpieczenie przed 
wypadnięciem- 
pięciopunktowe szelki oraz 
trzpień między nóżkami, 
antypoślizgowe stopki. 

4   
 

4. Poducha do krzesła Poducha pasująca do 
Krzesła, wykonana z miękkiej 
tkaniny. 

4   
 

5. Taca do krzesła Taca pasująca do krzesła 4   
 

6. Łóżko/leżaczki Łóżeczka ze stalową 
konstrukcją i tkaniną 
przepuszczającą powietrze. 
Narożniki z tworzywa 
sztucznego stanowią nóżki 
łóżeczka, ich konstrukcja 
pozwala na układanie 
łóżeczek jedno na drugim.  
• maksymalne obciążenie 60 
kg 

20   
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• wym. ok134 x 60 x 15 cm 
(dł x szer x wys) 

7. Materac na leżaczki Materace bawełniane, 
wymiarem dopasowane do 
proponowanych łóżeczek. 

20   
 

8. Wózek na łóżeczka Metalowa konstrukcja 
pozwalająca na łatwe 
przemieszczanie łóżeczek. 
Wózek musi pasować do 
proponowanych łóżeczek 

1   
 

 9. Łóżeczko 
niemowlęce 

Łóżeczko z drewna, z trzema 
poziomami regulacji 
wysokości leżyska wym. 120 
x 60 cm 

1   
 

 10. Materac do 
łóżeczka 

Materac do łóżeczka 
niemowlęcego obłożony 
bawełnianym materiałem.  
Pokrowiec można 
zdejmować do prania. 
wym. 120 x 60 x 7 cm (dł x 
szer x wys) 

1   
 

11. Szafa na pościel i 
łóżeczka 

Szafa przeznaczona do 
przechowywania min 10 szt. 
łóżeczek. Przerwy pomiędzy 
miejscami na łóżeczka 
umożliwiają 
przechowywanie ich wraz z 
pościelą. Zawiasy 
umożliwiają otwieranie drzwi 
szafy pod kątem 180 stopni  
Wykonana z płyty 
laminowanej o  w tonacji 
brzozy lub buku. Drzwi 
wykonane z laminowanej 
kolorowej płyty. 

2   
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 12. Szafa na pościel i 
łóżeczka 

Szafa przeznaczona do 
przechowywania łóżeczek 
oraz pościeli. Pomieści min. 
15 takich kompletów. W 
górnej części znajdują się 
przegródki na pościel, w 
dolnej jest miejsce na 
łóżeczka. 
wys. części na łóżeczka ok. 
99 cm 
Wykonana z płyty 
laminowanej o  w tonacji 
brzozy/buku/ klonu. Drzwi 
wykonane z laminowanej 
kolorowej płyty. 

1     

13. Przewijak  Szafka z przewijakiem w 
zestawie. Przeznaczone do 
przewijania oraz 
wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych. Wykonane 
z płyty laminowanej.   Szafka 
wyposażona  w miękkie 
materace łatwe do 
czyszczenie i nieprzemakalne 
oraz półki lub szuflady. Wym 
min. 95 x 75 x 100 (dł x szer x 
wys) 

1   
 

14. Półka wisząca Zawieszane półki. Wykonane 
z płyty laminowanej, z 
obrzeżem  
wym. 60-70 x 20-30 x 35-
45cm (dł x szer x wys) 

4   
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15. Zestaw meblowy Meble wykonane z płyty 
laminowanej, w tonacji 
brzozy, buku lub klonu. 
Drzwiczki szafek wykonane z 
kolorowej płyty bądź 
uzupełnione detalami 
wykonanymi z lakierowanej i 
frezowanej płyty z motywem 
dziecięcym. W skład zestawu 
wchodzą: 1 szafka z 
drzwiczkami i 1 półką w 
środku o wym. 70-80 x 35-
40x 80-90 ( szer x gł x wys), 4 
szafki z drzwiczkami i 1 półką 
w środku o wym 90-100 x 
35-40x 80-90 ( szer x gł x 
wys), 1 regał z min. 4  
półkami o wym . 50-60 x 35-
40x 160-175 ( sze x gł x wys), 
szafka bez drzwi ( otwarta) 
wym. 70-80 x 35-40 x 80-90. 

1   
 

16. Szafka z trzema 
półkami na cokole 

Meble wykonane z płyty 
laminowanej, w tonacji 
brzozy, buku lub klonu. 
Szafka z 3 półkami. Wym 60-
65 x 35-40 x 80-90 ( szer x gł. 
x wys.) 

1   
 

17. Kanapa Wytrzymałe siedziska 
pokryte miękką i miłą w 
dotyku tkaniną (np. 
mikrofazą).  
wym. Min. 100x 60 x 60 
cm(dł x szer x wys) 

1   
 

18. Biurko Biurko z szufladą i szafką 
wykonane z płyty 
laminowanej w tonacji 
brzozy, buku klonu , fronty 
kolorowe. Szafka po prawej 
stronie. 
wym. Min. 120 x 60 x 75 cm 
(dł x szer x wys) 

1   
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19. Krzesło Krzesła  wykonane  z 
wytrzymałej tkaniny. 
Materiał:  włókno 
syntetyczne. 
Stelaż został wykonany z rury 
płasko-owalnej 
chromowanej, siedzisko i 
oparcie tapicerowane. 
Nośność krzesła  wynosi 100 
kg. 

2   
 

20. Półka na kubeczki Półeczka z mi. 5 haczykami 
np. na ręczniki i miejscem na 
min. 5 kubeczków (każdy 
otwór o śr. ok 7 cm), 
wykonana z kolorowej płyty 
MDF. Element, w którym 
umieszcza się kubeczki jest 
plastikowy. 

5   
 

21. Przewijak wiszący 
do łazienki 

Wykonany z drewna, 
wodoodporny. Wyposażony 
w materac powlekany  
wodoodporny i łatwo 
zmywalny materiałem. 

1   
 

22. Półka na pieluchy Półka do zawieszenia na 
ścianie, z przegródkami na 
pieluszki. Front zasłonięty 
przezroczystą płytą pleksi.  
Szafka wykonana z płyty 
laminowanej  

1   
 

23. Regał na nocniki Regał z oddzielnymi 
skrytkami do 
przechowywania nocników. 
Regały łącznie muszą 
pomieścić min. 20 nocników 

2   
 

24. Półka z zamykaną 
żaluzją 

Szafka wisząca  wykonana z 
płyty laminowanej. 
 wym. 80-90 x 35-45 x 30-40 
cm (dł x szer x wys) 
bez półki, żaluzja na kluczyk 

1   
 

25. Szatnia Szatnia dla 3 osób z półką w 
środku oraz miejscem na 
ubranka wierzchnie, haczyki 
w komplecie, Szafka 
zamykana kolorowymi 

7   
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Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, 

że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, 

dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe 

zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań 

technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach 

wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. 

 

drzwiczkami. Pod szafką 
miejsce na buty 

26. Pufa Pufa kolorowa lub z aplikacją 
, wykonana z pianki, z 
pokrowcem z trwałej 
tkaniny, łatwej do 
utrzymania w czystości. 
wym.  Ok.45-47 x 50-60x 40-
45 cm wym. siedziska ok. 30 
-35x 50-55 x 25-30 cm 

5   
 


