
Załącznik A do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE 

 

 
część 1 

 

 
zadanie 3 organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 

nazwa opis 
 

ilość sztuk/kpl. 

huśtawka podwójna Huśtawka wahadłowa podwójna, siedziska gumowe typu deseczka stal cynkowana malowana proszkowo, łańcuch stalowy 
ocynkowany ogniowo . 

1 

 ławka z oparciem Ławka wykonana z kamienia płukanego, listwy drewno iglaste grubość deski nie mniejsza niż 4 cm, długość ławki nie 
mniejsza  niż 190 cm, kolor teak, ławka do zabetonowania. 

4 

stół piknikowy z 
parasolem  

Stół przeznaczony dla sześciorga dzieci z dwoma ławeczkami.  
Wykonany z tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach ,wypełnionych w środku powietrzem. Grubość elementów 
minimum 5 cm. Blat minimum 100cm długości i minimum 50cm szerokości. W zestawie dołączony parasol.  

1 

most z tunelem  Dwie zadaszone wieże połączone mostem i tunelem, wykonane z tworzywa sztucznego o podwójnych ściankach w środku 
wypełnionych powietrzem. W skład zestawu wchodzą: koło sterownicze, okrągłe okna, barierki, wyprofilowane półokrągłe 
schody, długi pomost, dwie zjeżdżalnie maksymalnie do 100 cm długości, ustawione na podpórce. Pod mostem znajduje 
się otwarty tunel i kryjówka.  

1 

góra wspinaczkowa z 
montażem 

Góra wspinaczkowa w kształcie skałki, na górę można wspinać się z czterech ścian, możliwość zakotwiczenia w ziemię za 
pomocą kotw zawartych w zestawie. Urządzenie wykonane z masywnego tworzywa sztucznego imitującego kamień o 
podwójnych ściankach wypełnionych w środku powietrzem. Góra składa się z minimum dwumetrowych czterech ścian. 
Dwie łatwiejsze ścianki prowadzą do połowy góry na platformę wykonaną z siatki typu trampolina umieszczonej we wnęce 
góry. Dwie pozostałe umożliwiają wspinaczkę na sam szczyt. Na ściankach zamontowane są minimum: dwie drabinki 
linowe, 9 profesjonalnych, masywnych uchwytów umożliwiających wspinanie, 15 otworów do wspinania i przechodzenia.  
Konstrukcja o opływowych kształtach i lekkim nachyleniu. 

1 

domek z dzwonkiem Duży domek do zabaw w stylu wiejskim. Wyposażenie domku to zlew z obrotowym kranikiem, kuchenka z pokrętłami i 
telefon. Ponadto pełnowymiarowe drzwi i cztery okna z ruchomymi okiennicami. Minimalne wymiary: 127cm Długość x 
114cm Szerokość x 131cm Wysokość. Domek wykonany z tworzywa sztucznego. Dominujący kolor zielony.  

1 

domek z patio Domek oferujący niezrównane możliwości interaktywnej zabawy. Każda z czterech ścian w inny sposób inspiruje dzieci do 
działania.  
Ściana sportowa wyposażona jest w obręcz do koszykówki, futbolową bramkę i tarczę do celowania. Kolejna ściana to 
stacja benzynowa z dystrybutorem i telefonem. Sklep i bank znajdują się na trzeciej ścianie: zakupy można zrobić nie 

1 



wysiadając z samochodu, wcześniej korzystając z bankomatu. Wewnątrz domku półki na artykuły żywnościowe i inne 
szczegóły wystroju. Czwarta ściana to szkoła z blatem do rysowania, tablicą, alfabetem i cyframi.  Minimalne wymiary: 
140cm Długość x 124cm Szerokość x 147cm Wysokość. Domek wykonany z tworzywa sztucznego. 

domek farmera Dwupiętrowy domek z poddaszem. Na parterze znajdują się dwa wejścia do domku, okna z otwieranymi okiennicami, stolik 
z krzesełkami, a także "oranżeria" z roletą, która pozwoli osłonić wnętrze przed słońcem. Ponadto w domku znajduje się 
grill, umywalka i wielki komin oraz dwie doniczki. Kącik kuchenny posiada sztućce potrzebne do przygotowania potraw z 
grilla. Na poddasze dzieci mogą dostać się po drabinie, która znajduje sie w domku. Minimalne wymiary: 196 x 204 x 95 cm 
(D x W x G). Dodatkową atrakcją jest dzwonek wydający dźwięki. Domek wykonany z tworzywa sztucznego. 

1 

placyk 4 w 1 Zestaw sprawnościowy składający się z: elementu wspinaczkowego, platformy zabezpieczonej z obu stron ścianą, ślizgu. 
Na bocznych ścianach zestawu znajduje się kosz do koszykówki, wnęka spełniająca funkcję bramki oraz otwór do rzutów 
celnych. W skład zestawu wchodzą piłka do koszykówki, rugby, piłki nożnej. Urządzenie jest wykonane z tworzywa 
sztucznego. 

1 

 
zadanie 9 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
wykładzina dywanowa 
3x 4m 

materiał:  rodzaj welur, podkład filc, skład runa poliamid 
Wzór: np. miasto, pory roku 

1 

biblioteczka 1. Regał z dwoma półkami. Minimalne wymiary: 83x35x120 cm.  Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm w 
odcieniu brzozy wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Pojemnik na kółkach do przemieszczania, podzielony na cztery części, służy do przechowywania książek, gier. 
Minimalne wymiary: 60x60x20 cm. Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona 
obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm z kolorowymi elementami z płyty MDF. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

2 

regał otwarty 1. Regał otwarty z 4 półkami. Minimalne wymiary: 50x40x160 cm. 
Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości 
minimum 2 mm. 
2. Regał otwarty z 4 półkami. Minimalne wymiary: 50x40x160 cm. 
Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości 
minimum 2 mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

2 

regał wysoki z 2 
półkami 

Regał wyposażony w 2 półki. Minimalne wymiary: 83x35x120,5 cm. 
Materiał: płyta wiórowa o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 
mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

szafka ze schowkami 1. Szafka z 12 plastikowymi pojemnikami (8 mniejszych i 4 większe). Minimalne wymiary: 70,2x48x78,1 cm. Kolor 
pojemników: duże żółty, małe niebieski. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, 
wykończona obrzeżem ABS. 

2 



2. Szafka z 12 plastikowymi pojemnikami (8 mniejszych i 4 większe). Minimalne wymiary: 70,2x48x78,1 cm. Kolor 
pojemników: duże zielony, małe czerwony. Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu 
brzozy, wykończona obrzeżem ABS. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

szafka zamykana   1. Szafa wysoka z 3 półkami i 8 szufladami, z 2 drzwiczkami na górze. Minimalne wymiary: 83,6x40x190 cm. Kolor 
drzwiczek: niebieski. Kolor szuflad: 2 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone, 2 żółte. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
2. Szafa wysoka z 3 półkami i 8 szufladami, z 2 drzwiczkami na górze. Minimalne wymiary: 83,6x40x190 cm. Kolor 
drzwiczek: niebieski. Kolor szuflad: 2 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone, 2 żółte. Materiał: płyta wiórowa laminowana o 
grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

2 

biurko Biurko z prawej strony szuflada i zamykana szafka. Minimalne wymiary:  109,5x70x73,5 cm. Kolor drzwiczek: brzoza. 
Materiał: płyta laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem.  

1 

szafa wysoka z 
półkami 

1. Szafa wysoka z 4 dużymi półkami i 4 małymi półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x190 cm. Kolor drzwiczek: niebieski. 
Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości 
minimum 2 mm. 
2. Szafa wysoka z 4 dużymi półkami i 4 małymi półkami. Minimalne wymiary: 83,6x40x190 cm. Kolor drzwiczek: niebieski. 
Materiał: płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu buku, wykończona obrzeżem PCV o grubości 
minimum 2 mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

2 

szafka wisząca 
zamykana 

Szafka wisząca z drzwiczkami. Minimalne wymiary 94,2x35x40 cm. Kolor drzwiczek: brzoza. Materiał: płyta wiórowa 
laminowana o grubości minimum 18 mm w odcieniu brzozy, wykończona obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. 
 
Wszystkie szafki muszą mieć zabudowany tył. 

1 

tablica korkowa  Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wymiary. 90 x 150 cm 1 
kosze na śmieci Kosze na śmieci wykonane z tworzywa trwałego 60 litrowe 3 
wózek na prace Wózek na prace wykonany  z płyty laminowanej o grubości minimum 18mm. Minimalne wymiary 124x45x81cm. 1 
skrzynia do 
przechowywania 
pomocy 60l 

Pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności minimum 60l. Trwała i bardzo mocna konstrukcja z tworzywa 
sztucznego. Różne kolory. 

2 

skrzynia do 
przechowywania 
pomocy 130l 

Pojemnik do przechowywania zabawek o pojemności minimum 130l. Trwała i bardzo mocna konstrukcja z tworzywa 
sztucznego. Różne kolory. 

2 

kostki- siedziska 
piankowe 

Kostki siedziska piankowe w  kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty– wykonane z trwałej tkaniny PCV, lekkie i łatwe 
do przenoszenia. Minimalne wymiary 30x30x10cm. 

25 

zakup i montaż rolet Rolety zaciemniające mocowane do ramy okiennej z żyłką. W skład  wchodzi: uchwyty mocujące, łożysko mechanizmu 1 



sterującego, rurka z nawiniętym materiałem, mechanizm sterujący, żyłka oraz regulowane zaczepy i uchwyty do żyłki. 
Komplet składa się: 

1. Szer. 80 x dł. 150 cm.   - 2 szt. Kolor rudy 
Szer. 100x dł. 150 cm.  – 6 szt.  Kolor rudy 

szafka do szatni na 6 
os. 

Szafki na ubrania dla 6 dzieci z metalowym stelażem i aplikacją, składająca się z półeczki na czapki z przegródkami i ławki 
wykonanej z płyty laminowanej o grubości minimum 25mm w tonacji buku.  
Pod ławeczką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. Minimalne wymiary: szer/gł/wys : 135 x 
42 x 130 c, różne kolory 

4 

ławeczka do szatni z 
regulowanym 
wieszakiem 

Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju minimum 38 x 20 mm. 
Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 25mm w odcieniu bukowym. Ławki można ustawiać 
szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka 
posiada stopki regulujące poziom. Minimalne wymiary: 121 x 35 x 141-179 cm 

1 

zabezpieczenia 
gniazdek 
elektrycznych  

Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych - zabezpieczenia gniazd elektrycznych chronią przed włożeniem do nich palca lub 
przedmiotów, pasują do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego 
kluczyka. Minimalizują ryzyko porażenia, minimum 8 szt w zestawie. 

10 

zabezpieczenia 
grzejników obudową 

Zabudowa grzejników wykonana z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół wraz z kompletem 
stalowych mocowań, kolor jasny brąz. 
W skład kompletu wchodzi zabudowa o wym.: 

1. dł. 100 x wys. 70 x gł. 20 cm.  – 3 szt. + komplet stalowych mocowań  – 3szt. 
2. Dł. X 660 x wys. 60 x gł. 20 cm. – 1 szt. + komplet stalowych mocowań  –  

2 szt. 
Dł. X 640 x wys. 60 x gł. 20 cm.   – 1 szt.+ komplet stalowych mocowań  – 2 szt. 

1 

wywrotka Wywrotka-podnoszona i opuszczana skrzynia ładunkowa oraz otwierana tylna klapa, minimalne wymiary: wys.65cm., dł. 
40cm. 

7 

samochód straż 
pożarna 

Duża zabawka dla dziecka, posiadająca obracający się bęben, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w 
piaskownicy. Wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, minimalna 
długość 38 cm. 

1 

samochód betoniarka Duża i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i w piaskownicy. Wykonana jest z 
lekkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, drabina o długości minimum 75 cm, 
minimalna długość 38 cm 

1 

kanion z blatem Masywna duża konstrukcja z tworzywa sztucznego z wymodelowaną w środku, przestrzenną makietą dróg, torów 
kolejowych, tuneli i skalistych wzniesień. Konstrukcja o podwójnych ściankach, w środku wypełnionych powietrzem, 
odporna na uszkodzenia. Wymiar konstrukcji nie mniejszy niż 41 x 120 x 67 cm, Zestaw zawiera dużą pokrywę wykonaną z 
MDF-u o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 114 x 60 cm, spełniającą rolę blatu do układania klocków, puzzli oraz do 
rysowania. Zawiera również zestaw akcesoriów: 6 mostów o różnym wyprofilowaniu wykonanych z trwałego tworzywa 
sztucznego, kolorowy pociąg złożony z wagoników, kolorowe elementy krajobrazu. 

1 

warsztat stolarski Stół stylizowany na drewno, zawierający wytrzymałe piankowe elementy-klocki, z których można tworzyć pojazdy, budowle 
itp. Elementy łączy się za pomocą śrub i nakrętek. Elementy zestawu wykonane są z trwałej pianki. Warsztat zawiera 
minimum 65 elementów w skład, którego wchodzi m.in.: wiertła, wiertarka, śruby, młotek, piankowe klocki, imadło, szufladę 
i półkę na elementy.  

1 



komplet walizka 
lekarza 

Drewniana, lakierowana, walizka o wymiarach nie mniejszych niż 9 x 39 x 30 cm z wygodną rączką oraz dwoma zaczepami 
blokującymi przypadkowe otwarcie. Wyposażona jest w przegródki oraz zamocowaną na stałe listwę z gumowymi 
uchwytami, które pozwalają na utrzymanie wewnątrz walizki idealnego porządku oraz PRZYRZĄDY LEKARSKIE - 
drewniane różnorodne przyrządy lekarskie. Minimum 17 szt. w zestawie jak: ruchomy stetoskop, strzykawka, bandaż, 
buteleczka na lekarstwa, wziernik, termometr, szpatułki, młoteczek.  

5 

przyrządy lekarskie Przyrządy lekarskie - zestaw dużego doktora w walizce, przyrządy podświetlane i wydające dźwięk. Zestaw zawiera m.in. 
stetoskop, termometr z regulacją, wziernik ze świecącą lampą, młoteczek, ciśnieniomierz, strzykawka, lusterko 
laryngologiczne, walizka, lekarska plakietka.  

3 

lalka bobas Minimalna długość 41cm lalki z ubrankami dla dziewczynki i chłopca. W zestawie chłopiec, dziewczynka z Europy i 
chłopiec, dziewczynka z Afryki. 

7 

łóżeczko dla lalek Zestaw składa się z: łóżeczka drewnianego o minimalnych wymiarach 52,5 x 30 x 35 cm, drewnianej kołyski o minimalnych 
wymiarach 33 x 30 x 50 cm. 

2 

 
wózek dla lalek 

Wózek typu spacerówka na wysokiej masywnej stabilnej nóżce. Wykonany całkowicie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja 
rączki i możliwość jej przełożenia pozwala na prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą w kierunku 
jazdy lub tak, aby lalka była zwrócona w kierunku prowadzącego. Pod siedziskiem znajduje się wnęka na położenie 
dodatkowych elementów. Wysokość wózka nie mniejsza niż 50 cm a długość 40 cm. 

4 

kącik sklepowy 
Kącik tematyczny wykonany z tworzywa sztucznego, o podwójnej ściance, wypełnionej w środku powietrzem. Kącik 
wyposażony w blat o długości nie mniejszej niż 62 cm .Wysokość blatu od podłogi nie mniej niż 50 cm. Dwupoziomowa 
gablota, cukiernia zabudowana przezroczystą pleksi i minimum 20 elementów imitujących różnorodne kolorowe ciastka. 
Cztery półki i kosze wiklinowe na produkty 

1 

kącik kuchenny  
Obustronny kącik o wymiarach nie mniejszych niż 106 x 75 x 52 cm, wykonany z wysokogatunkowego tworzywa 
sztucznego, o podwójnej ściance, wypełnionej w środku powietrzem. Za pomocą specjalnego systemu mocowania może 
być połączony z częścią sklepową. Strona kuchenna wyposażona w dwukomorowy zlewozmywak z kranem, okap, 
mikrofalę, piekarnik i lodówkę oraz w 3 półki - 2 dolne i 1 górną. Część jadalna jest połączona z kuchnią obszernym, 
zielonym blatem o grubości nie mniej niż 4 cm i stanowi wygodne miejsce do spożywania posiłków dla dwóch osób. 
Otwarta przestrzeń między częścią kuchenną i jadalną. 

1 

zestaw warzywa i 
owoce 

Minimum 101 produktów można podzielić na zbiory: zbiór warzyw, zbiór owoców, pieczywo, artykuły słodkie, produkty 
mięsne. Produkty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. 

1 

akcesoria kuchenne Zestaw zawiera przybory kuchenne: rondel,patelnia,garnuszek,sitko,2 łopatki do mieszania potraw, minimalna długość 
elem. do 18 cm oraz zestaw 48 szt. produktów spożywczych z tworzywa sztucznego o minimalnej długości  8 cm. 

1 

interaktywny palnik Zestaw składa się z interaktywnej, płyty kuchennej, stylizowanej na gazową, wykonany z tworzywa sztucznego. Płyta 
wyposażona jest w 2 palniki oraz panel sterowania z dwoma pokrętłami. Pokrętła automatycznie "zapalają" palniki, które 
świecą i wydają charakterystyczne dźwięki smażenia, gotowania oraz kipienia, lampki LED, zasilanej 3 bateriami, z 
wyłącznikiem, która oświetla płytę kuchenną, w zestawie 25 kolorowych naklejek. 

1 

zestaw sprawnościowy Zestaw ponad 24 elementów wykonanych z pianki z elementami tworzywa sztucznego. Uczy działania w grupie, 
porozumiewania się, precyzji ruchu i orientacji przestrzennej. Całość zawiera: 2 komplety zajączków, komplet 10 jajeczek, 
komplet dysku balansującego. Wszystkie elementy umieszczone są w poręcznym trwałym pojemniku; oraz Skoczek -  
klocek piankowy o grubości nie mniejszej niż 7 cm, do którego przymocowana jest gumowa linka z piankowym uchwytem.  

2 

gra planszowa Gra planszowa- „W sklepie i w ogrodzie”. W grze „W ogrodzie” każdy z graczy zostaje ogrodnikiem, który zbiera swoje 
plony, by sprzedać je na straganie. Na ogrodników czeka sporo niespodzianek. Wygrywa ten, kto pierwszy uzbiera 4 

1  1 



skrzynie z różnymi warzywami. W grze „W sklepie” gracze mają kupić w sklepie 7 różnych artykułów, każdy z graczy kupuje 
inny zestaw. Wygrywa ten, kto najszybciej zakończy zakupy. Zestaw zawiera: plansze, 4 pionki, kostka do gry, 28 żetonów. 

urządzenie 
interaktywne -plansza 
podłogowa 

Urządzenie interaktywne -plansza podłogowa – magiczny dywan: interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do 
ćwiczeń, gier, zabaw ruchowych. Jej funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowania w każdym pomieszczeniu, 
na podłodze o gładkiej , jasnej powierzchni. Pomoc wizualizuje nam się w wirtualny magiczny dywan, na którym dzieci w 
wieku przedszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gir i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. Urządzenie steruje się przy użyciu pilota. Urządzenie składa się z integralnych elementów, 
takich jak: 
- profesjonalny projektor 
- moduł interaktywny, 
- jednostka centralna komputera. 
Do pakietu dołączony jest zestaw gier i ćwiczeń interaktywnych. 

1 

Pomoce dydaktyczne 
zestaw 

 
1. Bajki i piosenki - zestaw 

Bajki edukacyjne na płycie CD – zestaw  2 bajek -1szt. 
Pląsy z długą brodą -   piosenki dla dzieci śpiewane od pokoleń na  5 płytach CD, opracowała Maria Tomaszewska
 -1szt. 

2. Schattenmemo – w skład zestawu wchodzą :  
płytki zadaniowe 1 szt. , plansza zadaniowa 1 szt.. Pomoc umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających 
funkcje wzrokowe: segregowanie, wyszukiwanie różnic, układania w oparciu o wzór. Zestaw zawiera: 5 szufladek w 
każdej po 25 drewnianych płytek z obrazkami - 1szt. 

3. Dominolo – w skład zestawu wchodzi: 
dominolo zwierzęta – 1 szt, dominoko figury – 1 szt., dominolo wąż – 1 szt., dominolo płytki zadaniowe – 1 szt. 
Dziecko uczy się rozpoznawania i nazywania kolorów, poznawania i utrwalania kształtów figur płaskich, 
klasyfikowania elementów wg określonych cech, określania kierunków.  

4. Abecadło 150 liter wykonane z drewna  w drewnianym pudełku- pozwala na  rozpoznawanie samogłosek i 
spółgłosek, tworzenie sylab i wyrazów, prostych zdań. Zawiera 25 drewnianych klocków z polskimi znakami -
 2szt. 

5. Colorbox – zestaw składa się z: maszyny klocków – 1 szt., obrazki z pionkami – 1 szt. ,wieże i łódki – 1 szt. Zestaw 
wykonany z drewna, 258 różnorodnych elementów w zestawie umożliwia przeprowadzenie zabaw w 4 zespołach 
równocześnie.  

6. Felix – zadaniem graczy jest dopasowanie kolorowych kołeczków do swego pola. 3 kostki wyznaczają zadania i 
zwiększają stopień trudności.-1szt. 

7. Fleximemo – zestaw składa się z: 
Fleximemo – zgadywanki podstawowe – 1 szt. 
Fleximemo – zgadywanki rozszerzone – 1 szt.  
Zestaw składa się z drewnianych pudełek, w których znajdują się różnorodne produkty sypkie, zapachowe, o różnej 
fakturze. Dzieci kształcą zmysł węchu, dotyku, wzroku, słuchu 

Quatrata – w skład zestawu wchodzi: Quatrata – kolorowe sześciany – 1 szt., Quatrata – drewniane plansze – 1 szt. , 
Quatrata – karty zadaniowe – 1 szt.. Zestaw wykonany z drewna, jest m.in. 15 różnorodnych brył geometrycznych w 11 

1 



różnych kolorach, razem 54 klocki.  
Artykuły plastyczne – 
zestaw 

1. Papier rysunkowy biały A3- 100 arkuszy -1kpl. 
2. Farba koncentrat czarna 1l-1szt. 
3. Farba koncentrat czerwona 1l-1szt. 
4. Farba koncentrat jasnoczerwona 1l-1szt. 
5. Farba koncentrat niebieska 1l-1szt. 
6. Farba koncentrat pomarańczowa 1l-1szt. 
7. Farba koncentrat zielona 1l-1szt. 
8. Farba koncentrat złota 1l-1szt. 
9. Farba koncentrat żółta 1l - 1szt. 
10. Farba koncentrat brązowa 1l-1szt. 
11. Farba koncentrat fiolet 1l- 1szt. 
12. Kredki świecowe w pudełku 12 kolorów, wym. Dł.8cm., śred. 0,7 cm.-24kpl. 
13. Pojemniki do farb – drewniana skrzynka z 18 przegródkami zawiera 15 pojemników 100ml oraz 20 szpatułek do 

malowania. 1szt. 
14. Rolka papieru – 30cm x 12m-1szt. 
15. Koło do malowania do malowania – w skład zestawu wchodzi: Koło do malowania – 1 szt.  

Platforma z osłoną do farb. Maszyna do tworzenia abstrakcyjnych form plastycznych. Dzięki mechanizmowi można 
tworzyć prace plastyczne, gdzie materiał tworzenia jest w ruchu. - 1szt. 

16. Zestaw pędzli do malowania- z aluminiową skuwką i drewnianym trzonkiem z naturalnego włosia w różnych 
rozmiarach, 10 szt. dł. od 8 cm do 15 cm - 2kpl. 

17. Plastelina w laseczkach w pudełku 12 kolorów - 25kpl. 
18. Temperówka  10szt. 
19. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, oburęczne, wym. 14cm -30szt. 
20. Dziurkacz-5szt. 
21. Klej  z dozownikiem 1l 2szt. 
22. Brystol biały  100 x 70 cm. 10 arkuszy- 1kpl. 
23. Brystol mix  kolorów 100 x 70 cm. 10 arkuszy-1kpl. 
24. Papier pakowy  100 x 130 cm. 50 arkuszy -1kpl. 
25. Papier rysunkowy A4 biały 500 szt.- 1kpl. 
26. Papier rysunkowy A4 mix kolorów  200 szt.- 1kpl. 
27. Krepina  mix kolorów 20 rolek, wym.200x50cm-1kpl. 
28. Klasyczne markery zmywalne, 8szt. w różnych kolorach 25kpl. 
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zadanie 9 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
zestaw sztućców dla 
dzieci   

Zestaw zawiera 120szt.: łyżka 30szt, widelec 30szt., nóż 30szt., łyżeczka 30szt., stal nierdzewna.             1 

zestaw naczyń dla 
dzieci   

Zestaw ze szkła hartowanego zawiera 90 szt.: 30szt. kubków, 30szt. płytkich talerzy, 30szt. salaterek.         1 

zestaw garnków 
,patelni 

Zestaw zawiera 4 szt:  garnek z pokrywą-stal nierdzewna, wielowarstwowe dno , wzmocnione nienagrzewające się 
uchwyty, poj. 60 litrów, śr. 50 cm., garnek do duszenia z pokrywą 11 litrowy,  garnek z pokrywą 8 litrowy -  stal nierdzewna, 
wielowarstwowe dno korpusowe, patelnia 5 litrowa aluminiowa z powłoką teflonową.     

1 

zestaw przyborów 
kuchennych 

Zestaw przyborów kuchennych  
Zestaw zawiera 9 szt. przyborów: chochla 0,2l,widelec, łyżka perforowana, łyżka do serwowania, ubijak do ziemniaków, 
łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do przewracania, wieszak – stal nierdzewna technologii monoblok. 

1 

zestaw noży Zestaw noży kutych:  nóż do chleba, nóż kuchenny duży, nóż kuchenny mały, nóż do oddzielania kości, stalka, widelec.  1 
termosy 3 l Termos stalowy z pompką, poj.3 l                         2 
termosy 2l Termos stalowy z przyciskiem dozowania, poj.2l 4 
szafa do kuchni Magazynowa, stal nierdzewna, dwupoziomowa - po 2 półki w każdej części, drzwi przesuwane, minimalna wys. 200cm., 

szer. 60cm., 
1 

odkurzacz piorący Odkurzacz piorący: z funkcją odkurzania na sucho, oddzielny pojemnik na brudną wodę, rury rozkładane z ssawkami i 
dyszami do odkurzania na sucho i prania, filtr HEPA, moc silnika: 1600W 
Odkurzacz piorący sucho mokry profesjonalny.  
Uniwersalne urządzenie do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, zawór  
pływakowy zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, trwała  obudowa,  
rury ssące wykonane ze stali nierdzewnej (32 mm), jedna turbina ssąca, ciągłość pracy bez ograniczeń. Wyposażenie 
standardowe producenta w węże rury i końcówki do sprzątania, moc silnika minimum 1600W, podciśnienie minimum 
2500mm, przepływ powietrza minimum 40l/s, pojemność na sucho minimum 15l, pojemność na mokro minimum 9l  

1 

mop do podłogi Mop do podłogi: mop obrotowy z teleskopowym drążkiem, 
zestaw zawiera: wiadro z systemem spinning, mop: rączka, głowica, końcówka myjąca: szczotka i wymienne wkłady z 
włókien mikrofibry. 

1 

zamrażarka 
skrzyniowa 

Zamrażarka skrzyniowa – 100l, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, elektroniczny 
wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji. Wyposażona w 4 kółka z hamulcem oraz zamek na klucz, w komplecie 1 
kosz, rozmrażanie ręczne, oświetlenie. 
 
 

 

1 
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zadanie 6 dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
umywalka z szafką W skład kompletu wchodzi:  

- umywalka -  kolor biała, ceramika, wymiarach minimum 50 x39 cm, 
- bateria umywalkowa do przepływowego podgrzewacza wody jednouchwytowa, sztorcowa, stojąca, 
- szafka biała podumywalkowa stojąca wykonana z białej płyty laminowanej pod w/w umywalkę, 
- syfon  
Gwarancja minimum 24 miesiące na umywalkę i głowicę baterii 

3 

podgrzewacz do wody zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja 
temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 
lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy, moc - 2000 W, typ zasilania - 230V~, mocowanie - 
nadumywalkowy, pojemność zasobnika - 30 l, inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wydatek c.w.u. - czas podgrzewania 
(ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty, wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm 

2 

półki na kubeczki Kolorowa półka na kubeczki z wieszakami na ręczniki papierowe i miejscem na minimum 12 kubeczków, wykonana z 
kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy (1 różowy, 1 niebieski). 

2 

umywalka z szafką dla 
personelu 

W skład kompletu wchodzi:  
- umywalka -  kolor biała, ceramika, wymiarach minimum 50 x39 cm, 
- bateria umywalkowa do przepływowego podgrzewacza wody jednouchwytowa, sztorcowa, stojąca, 
- szafka biała podumywalkowa stojąca wykonana z białej płyty laminowanej pod w/w umywalkę, 
- syfon  
Gwarancja minimum 24 miesiące na umywalkę i głowicę baterii 

1 

podajnik na mydło dla 
personelu 

Podajnik wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana 
ze stali hartowanej. Napełnianie z kanistra, minimalne wymiary 11 x 11 x 17,5 cm, poj. 1 l. 

1 

podajnik na ręczniki 
dla personelu 

Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości 
ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru 
powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt., minimalne wymiary 29,4 x 14,8 x 26,3 cm.  

1 

podgrzewacz do wody 
dla personelu 

zbiornik pokryty emalią tytanową „titanium plus“. Nowe moce (2 kW), anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja 
temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 
lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj - elektryczny - pojemnościowy, moc - 2000 W, typ zasilania - 230V~, mocowanie - 
nadumywalkowy, pojemność zasobnika - 30 l, inne - przyłącze wejście-wyjście 1/2” wydatek c.w.u. - czas podgrzewania 
(ΔT = 45°C) wynosi 52 minuty, wym. 44,7 x 44,7 x 37 cm 

1 

 
zadanie 9 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
szafka medyczna ze Szafka medyczna ze stali nierdzewnej. Minimalne wymiary wys.60 x szer. 40 x gł.35 cm ,malowana farbą syntetyczną na 1 



stali nierdzewnej kolor biały. 
gaśnica 
przeciwpożarowa 4kg 

Gaśnica przeciwpożarowa 4 kg ABC – posiada zawór wyposażony w zaworek do ładowania oraz w bezpiecznik 
ciśnieniowy. Proszek gaśniczy klasy ABC. Posiada certyfikaty i atesty. W zestawie wieszak zaczepowy, który umożliwia 
zawieszenie gaśnicy na ścianie, znak z piktogramem gaśnicy o rozmiarach 15x15 cm, instrukcja postępowania w 
przypadku powstania pożaru o rozmiarach 35x15 cm 

2 

oznaczenia 
ewakuacyjne 

Wykonane z  płyty sztywnej PCV, fotoluminescencyjnej, 
certyfikat CNBOP, do każdego oznaczenia 4 prostokątne pianki obustronnie samoprzylepne do montażu:  
Oznaczenia ewakuacyjne – wyjście ewakuacyjne: roz. 400x200mm 
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo: roz. 300x150mm  
kierunek drogi ewakuacyjnej: roz. 300x100mm 
kierunek drogi ewakuacyjnej -prosto: roz. 150x150mm 
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo: roz. 300x150mm 
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo: roz. 300x150mm 

1 

szafka na klucze 
ewakuacyjne 

skrzynka  z szybką na klucz ewakuacyjny, wykonana z metalu, wisząca, wyposażona w zamek cylindryczny. W komplecie 
2 klucze oraz zestaw montażowy. Minimalne wymiary 15x12x4cm. 

1 
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zadanie 9 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
komputer wraz z 
oprogramowaniem 

jednostka centralna: 
procesor Intel Core i3 3240, 
HDD 500 GB SATA 7200 obr/min,  
na płycie głównej: VGA, HDMI, Audio, Lan, min. 6 USB 2.0, 
DDR3 8 GB, 
zintegrowana karta graficzna, 
DVD-RW 24x SATA, 
zasilacz w obudowie 500 W. 
peryferia: 
klawiatura bezprzewodowa, 
mysz optyczna bezprzewodowa, 
oprogramowanie: 
system operacyjny Windows 8 64bit 
pakiet biurowy Microsoft Office 2013. 

1 

monitor 24” LCD: 
przekątna 24 cale, 

1 



złącze HDMI, 
typ matrycy TN, 
technologia podświetlania LED, 
rozdzielczość: 1920x1080. 

urządzenie 
wielofunkcyjne 

druk laserowy, monochromatyczny 
rozdzielczość 1200x1200 dpi 
rozmiar papieru: A4, A5, A6, B5 
łączność USB, Ethernet, 
szybkość druku minimum 33 strony/min, 
pamięć 256MB, 
wyświetlacz LCD, 
sterowniki do WinXP, Vista, 7, 8 
funkcje: drukarka, skaner, kopiarka, faks. 

1 

aparat fotograficzny aparat fotograficzny o rozdzielczości efektywnej 16 Mpix, z 10-krotnym zoomem optycznym, 4-krotnym zoomem cyfrowym, 
funkcją wykrywania ruchu, mrugnięcia i uśmiechu. Wyposażony w 2.7-calowy wyświetlacz TFT LCD (z regulacją jasności). 

1 

telewizor przekątna (cale)   42” 
rozdzielczość   1920x1080 
kontrast   1000000:1 
jasność (cd/m2)   300 
złącza: 2xHDMI, Component, Antenowe, Audio, Słuchawkowe, CI, SCART, Optyczne Audio, USB 
tuner Cyfrowy DVB-T/C, MPEG4, 
głośniki 
uchwyt do mocowania LCD na ścianie 

1 

odtwarzacz DVD odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW, odtwarzanie DivX, XivD, WMA, MPEG4, MP3, odtwarzanie plikówDivX i XivD z 
napisami, odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW, wyjście composite CVBS, wyjście audio, port USB 

1 

radio z odtwarzaczem 
CD: 

załączone wyposażenie: pilot, baterie do pilota, przewód zasilający, 
stereo 
ilość głośników min. 2 
moc wyjściowa: minimum 40W 
technologia DBB 
wyjście słuchawkowe 
rodzaje odtwarzanych płyt:   CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA 
radio cyfrowe 
port USB 
zasilanie: baterie/sieć 
gwarancja: minimum 24 miesiące 

1 

zestaw głośników typ głośnika4-drożny  
pasmo przenoszenia45 Hz - 40 kHz  
skuteczność (2.83V/1m)90 dB 
impedancja nominalna8 Ohm  

1 



 

moc ciągła / szczytowa100W / 400W  
częstotliwość podziału700 Hz i 3,6 kHz (24 dB/okt); 12 kHz (18dB/okt)  
głośnik niskotonowy2 x 170 mm PolyPlas 
głośnik średniotonowy100 mm PolyPlas 
głośnik wysokotonowy19 mm  
głośnik ultra-wysokotonowy19 mm  
wymiary (wys. x szer. x gł.)1084 x 223 x 330 mm 
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zadanie 9 wyposażenie w Szkole Podstawowej w Trzepowie 

 
tablica multimedialna  
z oprogramowaniem 

tablica multimedialna z oprogramowaniem, dotykowa, ceramiczna, umożliwiająca pisanie palcem lub dowolnym 
wskaźnikiem, przekątna minimum 80 cali, podłączenie USB, system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8. Obsługa za 
pomocą palca, wskaźnika, jedocześnie przez  min. przez 2 osoby. Wyposażenie: oprogramowanie na płycie CD i instrukcje 
w języku polskim, 2 pióra interaktywne, 3 kolorowe pisaki suchościeralne (czarny, czerwony i niebieski) zestaw montażowy, 
kabel USB. Gwarancja minimum 60 miesięcy. 

1 

rzutnik multimedialny technologia wyświetlania: DLP 
rozdzielczość rzeczywista (pikseli):   1024x768 
liczba wyświetlanych kolorów:   1 mld 
proporcje obrazu:   4:3 
jasność (ANSI lumen):   2600 
kontrast: 13000:1 
żywotność lampy (godzin): 3500 
zintegrowana karta sieciowa 
głośniki 
w zestawie pilot, uchwyt sufitowy, torba lub futerał 
gwarancja minimum 36 miesięcy 

1 

ekran rodzaj mocowania:   statyw 
sposób rozwijania:   ręczny 
format:   1:1 
wymiar: 200x200 cm 
powierzchnia biała uniwersalna z czarnymi ramkami 

1 


