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Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) 
 

W postępowaniu na zakup wyposażenia w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście 

Koło” 

 

CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

 
Lp. Nazwa Opis Ilość 

1.  

Laptop + 

oprogramowanie 

biurowe 

Ekran: min. 15", 1920 x 1080 px 

Procesor: taktowanie min. 2 GHz, min. 4 

rdzeniowy, pamięć cache 4MB 

Pamięć: RAM min. 8 GB 

Dysk: SSD min. 512 GB 

Grafika: zintegrowana karta graficzna  

Głośniki: stereo 

Wbudowany mikrofon 

Wbudowana kamera 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

System operacyjny: Windows 10 Home 

Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 lub inny 

równoważny zintegrowany pakiet biurowy (edytor 

tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji, program do obsługi poczty 

elektronicznej oraz kalendarza, organizator 

notatek) 

3 

2.  Projektor 

Przekątna ekranu: 50" - 108"  

Jasność: 3200 lm  

Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768  

Moc lampy: 215 W 

Format obrazu: 4:3  

Złącza: Wejście audio typu cinch, wejście 

mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini-jack 

(2x), stereofoniczne wyjście audio mini-jack, 

wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego 

(2x), wejście sygnału kompozytowego, wejście 

HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x),  

złącze USB 2.0 typu B, złącze USB 2.0 typu A  

Łączność bezprzewodowa: WiFi Ready  

Głośniki: tak 

1 

3.  
Radioodtwarzacz 

CD 

Nagłośnienie: System fonii, Stereo 

Ilość głośników: 2 

Moc [W]: 5 

Techniczne Zakresy: FM,  

Dane techniczne CD: 

Sposób podawania płyty: Od góry 

Rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3 

Funkcje:  

Port USB - tak 
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Zasilanie: Baterie/sieć 

Załączone wyposażenie: Kabel zasilający 

4.  
Urządzenie 

wielofunkcyjne 

Typ urządzenie wielofunkcyjne zapewniające 

drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

Technologia druku: atramentowa, kolorowa 

Maks. rozmiar nośnika A4 

Pojemność podajnika papieru 60 szt. 

Pojemność odbiornika papieru 25 szt.  

Zainstalowana pamięć: 64 MB 

Maks. pojemność pamięć: 64 MB 

Prędkość procesora: 360 MHz 

7-segmentowy wyświetlacz ikonowy 

1 

 

CZĘŚĆ II - SPRZĘT RÓŻNY 

 
Lp. Nazwa Opis Ilość 

1.  Odkurzacz 

Właściwa moc ssania* ok 220 (* Mierzona na rurze 

ssącej zgodnie ze zestandaryzowaną normą IEC 

60312) 

Zużycie energii (W) 1000 

Pojemność zbiornika (l) 20 

Materiał wykonania zbiornika Stal nierdzewna 

Średnica wyposażenia (mm) 35 

Natężenie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 

Wyposażenie: 

Rury ssące, 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Elementy z 

tworzywa sztucznego 

Ssawka uniwersalna, klipsy z 2 gumowymi i 2 

szczotkowymi wkładkami 

Płaski filtr falisty, łatwa do wysunięcia kaseta z 

filtrem 

Ssawka szczelinowa 

Fizelinowa torebka filtracyjna, 1 szt. 

Pozycja parking 

Listwa odbojowa 

Pokrętło obsługowe (ON/OFF) 

Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu 

2 

2.  
Blender 

gastronomiczny 

Moc: 500 W 

Długość mieszadła: ok. 500 mm 

ok. 16000 obr./min 

Solidna obudowa 

Mieszadło stal nierdzewna 

1 

3.  
Czajnik 

bezprzewodowy 

Liczba elementów w zestawie: 2 el. 

Średnica pola grzewczego: 15,0 cm 

Moc: 1850 - 2200 W 

Grzałka: Płytowa 

Podstawa : Obrotowa 

Pojemność : 1,7 l 

Materiał : Tworzywo sztuczne 

Pojemność min: 0,5 l, obrotowa podstawa i płaskie 

dno, wskaźnik poziomu wody z podziałką, filtr 

zatrzymujący osady wapnia, grzałka ze stali 

szlachetnej, automatyczne wyłączanie po 

zagotowaniu wody, lampka kontrolna 

2 

4.  Gofrownica 
Materiał: Stal nierdzewna 

Szerokość całkowita: ok. 24,0 cm 
2 



 

 

Strona 3 z 25 

Moc: 1150 W 

Napięcie: 220 - 240 V 

Powłoka wewnątrz: Nieprzywierająca 

5.  
Kuchnia 

elektryczna 

Zasilanie: 400V 

Ilość palników: 4 

Wymiary w mm: ok. 800 x 700 x 850 

Moc (w): elektryczna : 10,4 kW 

Płyta grzewcza żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 

2,6kW 

Sześciostopniowy zakres pracy 

2 

6.  Lodówka 

Wymiary (wys.x szer.x gł.): ok. 185,5 x 59,5 x 

64,2 cm 

Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 223 l / 94 l 

Poziom hałasu: 42 dB 

Bezszronowa (No Frost): tak pełny No Frost 

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 

Liczba termostatów: 2 

Liczba agregatów: 1 

Klasa energetyczna: E 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

1 

7.  
Okap z 

pochłaniaczem 

Okap przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej. 

Wyposażony w tzw. łapacze tłuszczu, czyli filtry 

wychwytujące tłuszcz, kranik spustowy i wilgoci 

oraz króćce przyłączeniowe. 

Wymiary (dł; szer; wys): ok. 110x60x45 cm 

Długość: ok. 110 cm 

Szerokość (głębokość): ok. 60 cm 

Grubość blachy: ok. 1 mm 

Kształt okapu: skrzyniowy ścięty 

2 

8.  
Podgrzewacz do 

butelek 

Pasuje do butelek wąskich, jak i szerokich, 

Płynna regulacja temperatury podgrzewania, 

Funkcja podtrzymywania stałej temperatury, 

Termostat ze wbudowanym wyłącznikiem, 

Grzałka PTC zapewniająca długą żywotność, 

Napięcie znamionowe 220-240V~, 

Częstotliwość znamionowa 50Hz, 

Prąd znamionowy 150W. 

Zawartość opakowania: 

Podgrzewacz/sterylizator, 

Pojemnik do podgrzewania gęstych pokarmów, 

Kratka do stawienia butelki, 

Miarka 

3 

9.  Robot kuchenny 

Moc 430 W 

Regulacja prędkości Tak 

Pojemność misy 3,0 l 

Materiał: Stal nierdzewna, szkło, tworzywo 

sztuczne 

Skład zestawu: 

1 x robot kuchenny (podstawa) 

1 x szklany dzbanek do smoothies (poj. 0,8 l) 

1 x misa ze stali nierdzewnej (poj. 3 l, max. ilość 

składników - 1 kg) 

1 x wieczko na miskę 

1 x płaska końcówka do mieszania 

1 x ubijaczka 

1 x hak 

1 x szpatułka 

1 
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Funkcja miksowania, mieszania, ugniatania ciasta i 

ubijania 

System mieszania planetarnego 

Minutnik z wyświetlaczem LCD 

Funkcję do miksowania lekkich lub płynnych 

składników, powolnego mieszania mąki i innych 

sypkich składników 

Funkcja impulsowania 

Funkcja bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed 

przeciążeniem 

Ośmiostopniowy regulator prędkości 

Możliwość kruszenia kostek lodu (max. 6 szt.) 

Misa do miksowania i dzbanek - możliwość mycia w 

zmywarce 

10.  Warnik do wody 

Moc  1650 W 

Napięcie 220 - 240 V 

Waga 2,85 kg 

Długość przewodu ok. 120,0 cm 

Pojemność zbiornika na wodę 20,0 l 

Częstotliwość 50 Hz 

Materiał: Stal nierdzewna 

2 

11.  

Wyciskarka do 

soku 

wolnoobrotowa 

Materiał: Stal nierdzewna 

Moc 250 W 

Napięcie 220 - 240 V 

Średnica otworu na owoce ok. 4,0 cm 

Pojemnik wsadowy: wysokość całkowita: ok. 23,0 

cm, szerokość całkowita: ok.23,0 cm 

Popychacz: wysokość całkowita: ok. 18,0 cm, 

średnica: ok. 4,0 cm 

Pojemnik na sok: wysokość całkowita: ok. 17,0 cm 

Pojemnik na miąższ: wysokość całkowita: ok. 17 

cm 

Szczoteczka: wysokość całkowita: ok. 18,5 cm, 

szerokość całkowita: ok. 2,0 cm 

Śruba: wysokość całkowita: ok.  17,0 cm, średnica: 

ok. 8,0 cm 

Sitko: wysokość całkowita: ok. 10,0 cm, średnica: 

ok. 12,0 cm 

Osłona: długość: ok. 18,0 cm, szerokość całkowita: 

ok. 14,0 cm, wysokość całkowita: ok. 8,0 cm 

Pojemnik z wylewem na sok: wysokość całkowita: 

ok. 11,0 cm, średnica: ok. 15,0 cm 

Podstawa wyciskarki: wysokość całkowita: ok.31,0 

cm, długość przewodu: ok. 23,0 cm, szerokość 

całkowita: ok. 17 cm 

1 

12.  
Zmywarko-

wyparzarka 

- Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej 

AISI 304, 

- Tłoczony zbiornik z prowadnicami wykonanymi ze 

stali nierdzewnej, 

- Niezależne wirujące ramiona myjące i płuczące 

wykonane ze stali nierdzewnej 

- Pompa dozująca nabłyszczacz 

- Podwójny system filtrujący 

- Temperatura mycia 55 °C 

- Temperatura wyparzania 90 °C 

- Wymagane ciśnienie wody 200-400 kPa 

- Pomocnicza pompa płucząca 

1 
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Dane techniczne: 

- Pojemność zbiornika: 11 l 

- Pojemność bojlera: 2,7 l 

- Całkowita wysokość otworu wsadowego: 210 mm 

- Moc całkowita: 2,8 kW 

- Moc pompy myjącej: 0,17 kW 

- Moc grzałki bojlera: 2,6 kW 

- Moc grzałek zbiornika: 1,6 kW 

- Czas cyklu: 120 sek. 

- Zużycie wody: 2 l /cykl 

13.  Waga do towarów 

- zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w komplecie 

- ruchomy wyświetlacz 

- konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i 

przeciążenia 

- wymiary platformy WxD - 550 x 420 mm 

- zakres ważenia: do 150 kg 

- dokładność: 0,05 kg 

- ważenie kontrolne, sumowanie sztuk, sumowanie 

- platforma wykonana ze stali nierdzewnej 

- waga legalizowana  

Waga: 24 kg 

1 

14.  Waga spożywcza 

Waga pomocnicza, zakres pomiaru 2.2 kg, 

dokładność 1 g. 

Waga : 0.4 kg 

Piętrowanie : Tak 

1 

15.  
Maszynka do 

mięsa 

Maszynka do mielenia mięsa:  

• Podstawa wykonana z anadowanego aluminium i 

stali nierdzewnej  

• Taca wykonana ze stali nierdzewnej  

• Rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka  

• Lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu 

aluminium  

• Gardziel wykonana z odlewu żeliwa  

• Ślimak wykonany ze specjalnego stopu 

aluminium  

• Regulowane antypoślizgowe nóżki  

• W standardzie sitka 5 i 8 mm  

• Praca ciągła do 8 godzin (w zależności od 

obciążenia)  

napięcie: 230 V 

wydajność: 220 kg/h 

zasilanie: elektryczne 

1 

16.  Krajalnica 

Krajalnica przeznaczona do serów i wędlin. 

Waga: 16 kg 

Napięcie: 230 V 

Moc elektryczna: 0.32 kW 

Podstawa wykonana z lakierowanego aluminium. 

Osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka 

wykonane z anodowanego aluminium, wentylowany 

silnik, ostrzałka, regulowane nóżki. 

Maksymalna grubość cięcia 10 mm. 

Pokrętło regulacji grubości krojenia. 

średnica noża ok. 250 mm 

1 

17.  Szatkownica 

Szatkownica do warzyw z kompletem 5 tarcz w 

wyposażeniu.  

Obudowa wykonana z aluminium. Wydajność 

teoretyczna do 40 kg/godz. 

1 
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Rozdrabniarka ma dwa otwory wsadowe: owalny do 

większych warzyw  i okrągły, cylindryczny - do 

warzyw długich i delikatnych. 

W wyposażeniu szatkownicy znajdują się 

następujące tarcze: 

tarcza do wiórków 3 mm, 5 mm i 7 mm 

tarcza do plastrów: 2 mm i 4 mm 

Wydajność orientacyjna: do 40 kg/godz. 

Waga: 23 kg 

Moc: 0.55 kW 

Prędkość obrotów: 270 obr/min 

18.  
Kuchnia 

elektryczna 

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. 

Płyta grzewcza żeliwna o średnicy ok. 220 mm i 

mocy 2,6kW. 

Kontrolka pracy. 

Sześciostopniowy zakres pracy. 

Tłoczona płyta górna. 

Regulowane stopki. 

4-płyty grzewcze. 

Zasilanie: prąd 

Częstotliwość: 50 Hz 

Moc elektryczna: 10.4 kW 

1 

19.  
Suszarka 

przemysłowa 

Załadunek: 9 kg 

Pojemność: 120 l 

Liczba programów: 15 

Pompa ciepła: Nie 

1 

20.  
Pralka 

przemysłowa 

Klasa jakości prania: A 

Klasa jakości wirowania: B 

Ograniczenie hałasu.  

Ochrona przed wodą. 

Regulowane nóżki:  wszystkie 

LED 

Materiał bębna: Stal nierdzewna 

Kontrola równowagi 

Zawiasy drzwi: Lewostronne 

Otwieranie drzwi: Ręczne 

Pojemność: 11 kg 

Moc: 1820 W 

1 

21.  Żelazko 

Moc [W]: 2400 

Automatyczne wyłączenie żelazka 

Funkcja samooczyszczenia   

Długość przewodu sieciowego [m]: 2 

Pojemność zbiornika na wodę [ml]: 320  

System antywapienny,  

Prasowanie w pionie  

Regulacja strumienia pary Automatyczna 

1 

22.  
Nawilżacz 

powietrza 

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza.   

Wyposażony w filtr antywapienny i wbudowany 

higrostat. Urządzenie przeznaczone do pracy w 

pomieszczeniach do 60 m2.  

6 litrowy zbiornik na wodę. 

Oświetlenie LED. 

Obrotowy dyfuzor 360 stopni regulujący kierunek 

generowania mgiełki. 

2 

23.  
Oczyszczacz 

powietrza 

Zużycie energii: 70 W, 

Max wymiary pomieszczenia: 99 m2 (Stopień 

wymiany powietrza: około 2 razy na 1 godz.), 

2 
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Zasilanie: 220-240V, 

5 prędkości pracy, 

Przepływ powietrza: 96/138/198/258/462 m3/h, 

Poziom hałasu: 27,8/31/36/47,5/60 dB (w 

zależności od poziomu prędkości pracy), 

Technologia: aktywny węgiel, filtr True HEPA, 

plazma Wave, filtr wstępny, 

Panel sterowania, 

Timer (1h, 4h, 8h), 

Certyfikaty: CE, RoHS, Energy Star, AHAM CADR, 

ECARF (produkt przyjazny dla alargików i dla osób 

z różnego rodzaju nietolerancjami), ARB Ozone 

free, WEE, 

Wymiary: 600 x 380 x 208 mm, 

24.  
Obieraczka do 

ziemniaków 

Napięcie - ok. 400V 

Moc elektryczna  0.55kW 

Materiał wykonania  stal nierdzewna 

Wydajność na godzinę: 120kg/h 

Jednorazowy wsad do 12 kg 

Poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem 

bezpieczeństwa. 

Czasomierz z regulacją do 5 minut 

1 

 

CZĘŚĆ III – WYPOSAŻENIE, POMOCE DYDAKTYCZNE, ZABAWKI 

 
Lp. Nazwa Opis Ilość 

1.  Kosz na pieluchy 

Kosz na pieluchy 

Poj. 120 l - ok. 75 pieluch  

Otwór o średnicy ok. 13,5 cm 

4 

2.  Kosz na śmieci 

Pokrywka z głową zwierzątka 

Poj. 20 l  

Śr. ok. 26 cm 

4 

3.  Kubeczek 

Kubek wykonany z tworzywa sztucznego, z  

motywem dziecięcym 

Śr. ok. 7 cm  

Poj. ok. 250 ml 

50 

4.  Lustro 

Kwadratowe lustro w ramie ze sklejki o gr. ok. 15 

mm. Mocowane do ściany na 4 śruby (rama 

posiada nawierty o śr. ok. 5 mm).  

Po zawieszeniu lustro odstaje od ściany na ok. 2,5 

cm. 

Wym. całkowite ok. 80 x 80 cm. 

Wym. lustra ok. 68 x 68 cm. 

3 

5.  Nakładka na WC 

Nakładka na sedes wykonana z trwałego plastiku. 

Posiada miękkie, wyjmowane siedzisko, pokryte 

materiałem. 

Wym. ok. 37 x 40 x 14 cm 

5 

6.  Nocniki 

Nocnik wykonany z tworzywa sztucznego, 

zakończony antypoślizogwą gumą. 

Długość: ok. 38,0 cm 

Szerokość całkowita: ok.24,0 cm 

Wysokość całkowita: ok. 25,0 cm 

Posiada uchwyt 

50 

7.  
Podajnik na 

ręczniki papierowe 

Podajnik na ręczniki wykonany z tworzywa ABS 

Wymiary: ok. S 270 mm, G 130 mm, W 270 mm  

Kontrola poziomu zawartości wkładu. 

8 
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Zamykany na kluczyk. 

Pojemność do 400 szt. ręczników. 

8.  Podest 

Podest dziecięcy wykończony gumowymi 

antypoślizgami.  

Wym. Ok. 41 x 29 x 14 cm 

2 

9.  
Pojemnik na 

mydło w płynie 

Podajnik na mydło wykonany z tworzywa ABS. 

Wymiary: ok. S 105 mm, W 195 mm, dł. 108 mm. 

Kontrola poziomu zawartości wkładu.  

Zamykany na kluczyk. 

Pojemność zbiornika ok. 1000 ml. 

8 

10.  Półka na kubeczki 

Półka z laminowanej płyty o grubości 18 mm. 

Podzielona na segmenty z miejscem na kubeczki z 

akcesoriami. 

O wym. ok. 150 x 15 x 46 cm 

2 

11.  Półka na pieluchy 

Półka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami 

na pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą 

pleksi.  

Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm 

w odcieniu klonu. 

Wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm,  

Wymiary szafki: 97 cm x 25 cm x 40 cm 

2 

12.  Przewijak 

Miękkie miejsce do przewijania pokryte 

nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną. 

Wierzchnia półka, cztery szuflady i głęboka, 

zamykana szafka. 

Aplikacja z motylkami oraz ciepła kolorystyka. 

wym. 110 x 75 x 100 cm 

4 

13.  

Ręcznik z 

zawieszką, zestaw 

6 sztuk 

Ręczniki z zawieszką – zestaw 6 szt. 

Wym. ok. 44 x 30 cm  

Wym. wszywki ok. 7 x 2 cm 

10 

14.  Szafka na nocniki 

Szafka do przechowywania nocników w 

standardowych rozmiarach. 3 komory, w których 

mieści się 9 nocników.  

O wym. ok. 82 x 38 x 84 cm. 

6 

15.  Mop z wiadrem 

Elementy zestawu:  

Nakładka mopa razem z wkładem: ok. 35 cm x 14 

cm. 

drążek teleskopowy mopa: 80 - 140 cm   

wiadro z włożoną wyciskarką: ok. 38 cm x 30 

wysokość ok. 38 cm 

2 

16.  Szafa 

Szafa wykonana z polipropylenu (PP) 

Nośność półki (kg): 40 

Liczba półek: 3 

Typ drzwi: skrzydłowe 

3 

17.  

Szczotka do 

zamiatania i 

szufelka 

Długość całkowita szczotki ok. 80,0 cm 

Szerokość szczotki ok. 21,0 cm 

Szufelka: 

Szerokość: ok. 25,0 cm 

Wysokość: ok. 9,0 cm 

Wysokość całkowita: ok. 76,0 cm 

Uchwyt łączący szufelkę z miotłą 

Szufelka wykończona gumą 

2 

18.  
Wózek do 

sprzątania 

Konstrukcja: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS 

Prasa szczękowa do wyciskania mopów 

Metalowy mechanizm prasy 

Oddzielne zestawy wiader na brudną i czystą wodę 

Wiadro 18 i 10 litrowe czerwone 

2 
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Wiadro 18 i 10 litrowe niebieskie 

Dwie kuwety na detergenty i akcesoria do 

sprzątania 

Wygodny system montażu worków na śmieci 

5 worków na śmieci o pojemności 120 litrów 

Worek ochronny maskujący zawartość worka na 

śmieci 

Tablica ostrzegawcza 

Podstawka na miotły oraz mopy 

Podręczna wnęka na dokumenty 

Uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy 

Podstawa pod worek, która zapobiega opadaniu i 

odczepianiu się worka od konstrukcji 

4 x skrętne koła 

Waga: 18 kg 

19.  Krzesło 
Krzesło z tapicerowanym oparciem i siedziskiem. 

Stelaż i metalowa rama malowana proszkowo. 
8 

20.  Stolik 

Kształt: Prostokątny 

Materiał: Płyta MDF, Lita sosna, Lite drewno 

kauczukowe 

Obróbka: Lakierowany 

Możliwość przedłużenia 

Rozmiar po zmontowaniu:  

szerokość: ok. 80 cm,  

długość: ok. 70/120 cm,  

wysokość: ok. 75 cm 

Odległość między nogami: ok. 66 cm, 56 cm 

Waga ok. 27 kg 

3 

21.  Szafa ubraniowa 

Kolor mebla: dąb sonoma 

Szerokość: 123 cm  

Wysokość:183 cm 

Głębokość:53 cm 

Szafę wyposażono w drążek na ubrania i półkę na 

górze a także dwie szuflady i trzy dodatkowe półki. 

3 

22.  

Maseczka do 

sztucznego 

oddychania 

Maseczka do sztucznego oddychania. 

Niewielkie rozmiary. 

Zawór uniemożliwiający cofanie się powietrza. 

Filtr bakteryjny. 

Dodatkowe podłączenie do podawania tlenu. 

Kołnierz wypełniony powietrzem doskonale 

przylegający do twarzy. 

Gumka utrzymująca maskę we właściwej pozycji. 

Maseczka zapakowana w etui. 

5 

23.  
Podkład medyczny 

w rolce 

Długość: 50m 

Szerokość: 50 cm  

6 sztuk w opakowaniu. 

Co 50 cm znajdują nacięcia umożliwiające 

odrywanie podkładu. 

3 

24.  

Rękawiczki 

ochronne 

opakowanie 

Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe ochronne - 100 

szt. 
3 

25.  Stetoskop 

Główka stetoskopu z dużą i małą membraną. 

Chromowana lira z oliwkami. 

Dwa przewody. 

Wymienny lejek plastikowy czarny rozmiar: duży, 

średni, noworodkowy. 

1 
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oliwki rozmiar: mały i duży 

membrany wymienne: małe i duże 

torebka na części wymienne 

26.  
Tablice typu 

ishihary dla dzieci 

Tablice pseudoizochromatyczne umieszczone w 

aluminiowej puszcze. 

Tablice zawierają 10 testów wykonanych z białego 

matowego papieru o dużej gramaturze. 

1 

27.  
Termometr 

bezdotykowy 

Pomiar z odległości 0,5 - 3 cm z przymiarem na 

boku termometru. 

Mierzy temperaturę ciała, obiektów, płynów, 

kąpieli, posiłków, itd. 

Pomiar poniżej 1 s. 

Dokładność wynosząca 0,2°C. 

Duży ekran z podświetleniem. 

Pamięć 30 pomiarów. 

Tryb nocny (cichy): Termometr można przełączyć 

na tryb nocny, aby wyciszyć dźwięk. 

Alarm gorączki. 

Wybór skali: °C/°F. 

Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach. 

Wskaźnik zużycia baterii. 

1 

28.  

Waga osobowo-

lekarska ze 

wzrostomierzem 

Wyświetlacz LCD 

 Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w 

zestawie) 

Wymiary platformy: ok. 310 mm x 360 mm  

Platforma antypoślizgowa 

1 

29.  Biurko 

Biurko z szafką i szufladą wykonane z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o 

gr. 2 mm  zaokrąglonymi narożnikami. 

Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na 

zamek. 

Wym.  ok.120 x 60 x 76 cm. 

2 

30.  Krzesło 

Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm 

ruchowy CPT. W standardzie pięć kółek do 

wykładzin dywanowych. 

Wys. siedziska [mm] ok.425-555 

Wys. krzesła [mm] ok. 950-1145 

Szer. siedziska [mm] ok. 460 

Wys. podłokietników [mm] ok. 220 

2 

31.  Szafa 

Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 

mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS 

multiplex o grubości 2 mm., wyposażona w 

drzwiczki zawieszone po przekątnej oraz w półkę w 

każdym module. Fronty wykonane z kolorowej 

płyty MDF. 

Wym. ok. 94 x 45 x 189 cm 

1 

32.  Lustro 
Lustro o wym. ok. 72 x 132 cm, bezpieczne dla 

dzieci 
3 

33.  Sofa 

Dwuosobowa sofa tapicerowana, pokryta skajem. 

Wym. całkowite ok. 118 x 63 x 77 cm 

Wys. siedziska: ok. 45,5 cm 

Gł. siedziska: ok. 50,5 cm. 

3 

34.  
Wieszak na 

ubrania 

Wieszak szatniowy wykonany z profilu 

płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm. 

Półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu 

bukowym.  

Wieszak montowany do ściany. 

2 
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Wym. 121 x 25 x 31 cm. 

35.  
Ławeczka do 

siedzenia 

Ławeczka do szatni wąska dla 5 dzieci na 

metalowym stelażu, z półeczką na buty. Szerokość 

przegródki 18 cm. Siedzisko wykonane ze sklejki o 

gr. 19 mm, z kolorowym laminatem HPL. 

Wys. siedziska 35 cm 

Szerokość: 100 cm 

Głębokość: 40 cm 

Wysokość: 35 cm 

5 

36.  
Meble do szatni 5-

osobowe 

Kolorowy regał szatniowy 5-osobowy z drzwiczkami 

wykonany z płyty meblowej 18mm. W górnej części 

półka na czapki w dolnej półka na buty wykonana z 

prętów stalowych malowanych. 

Wymiary:  

szerokość - ok. 1090 cm  

wysokość - ok.1300 cm 

głębokość - ok.  500 cm 

10 

37.  Cedzak 

Cedzak wykonany ze stali nierdzewnej z otworami 

na dnie i na bokach 

Dwa uchwyty, jeden dłuższy i jeden krótszy 

Średnica ok. 24,0 cm 

Materiał: Stal nierdzewna 

3 

38.  Deska do krojenia 

Deska wykonana z tworzywa sztucznego. Produkt 

posiada uchwyt na palce, który umożliwia również 

zawieszenie deski. 

Wym. ok. 17,3 cm x 0,2 cm x 24,5 cm 

Waga ok.: 0,079 kg 

3 

39.  

Dozownik łokciowy 

do płynu 

dezynfekującego 

Dozownik wykonany z aluminium anodyzowanego, 

wyposażony w wyjmowany zbiornik o pojemności 

0.5 litra. 

Sposób dozowania: łokciowy 

Ramię łokciowe: metalowe 

Wymiary: A szer. 9 x B głęb. 9 x C wys. 25 cm 

Zestaw wkrętów do montażu 

wizjer do kontroli poziomy płynu / mydła 

1 

40.  Fartuch kuchenny 

Fartuch kuchenny wykonany z poliestru. 

Długość: 79,0 cm 

Szerokość całkowita: 69,0 cm 

Długość pasków: 98,0 cm 

Długość paska na szyję: 68,0 cm 

2 

41.  

Forma do 

wypieków różne 

rodzaje 

Prostokątna blacha do pieczenia z fakturowanym 

dnem. 

Wysokość całkowita: ok. 6,0 cm 

Długość: ok. 36,0 cm 

Zakres temperatur: od 0 do 200 st. C 

Szerokość: ok. 25 cm 

Materiał: Stal węglowa 

Powłoka: Nieprzywierająca 

Podstawa: długość: ok. 32,5 cm, szerokość: 21,0 

cm 

2 

42.  
Kosz do segregacji 

odpadów 

Kosz do segregacji odpadów o pojemności 40L 

wykonany z polietylenu. 

kolor: korpus szary, dekle - niebieski, żółty, 

jasnozielony. 

Każda sekcja posiada obejmę na worek.  

Waga (kg): ok. 2,7 

1 

43.  Kosz pedałowy Kosz o pojemności 120 l. Posiada pedał. 2 
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44.  Kubek niekapek 

Kubek z giętką słomką o pojemności 200 ml. 

Zintegrowany zawór antyprzeciekowy i odchylana 

pokrywka. 

100 

45.  

Listwa 

magnetyczna na 

noże 

Szerokość [cm] ok. 36 

Wysokość [cm] ok. 4.5  

Wykonanie Stal nierdzewna 

1 

46.  Łyżka cedzakowa 

Materiał Stal nierdzewna 

Długość ok. 34,0 cm 

Wyposażona w uchwyt do zawieszenia.   

2 

47.  

Miski ze stali 

nierdzewnej 

zestaw 

Miski wykonane ze stali nierdzewnej, wykończenie 

zewnętrzne: satyna, wykończenie wewnętrzne: 

połysk 

Miarki kuchenne wykonane z tworzywa sztucznego, 

każda miarka w inny kolorze z wytłoczonymi 

pojemnościami 

Miarki wkładane jedna w drugą 

Elementy zestawu: 

Miska nierdzewna, pojemność: 0,5 l, średnica 

wewnętrzna: 13 cm, waga: 66 g, wysokość: 7,5 cm 

Miska nierdzewna, pojemność: 1,4 l, średnica 

wewnętrzna: 16,5 cm, waga: 126 g, wysokość: 9,7 

cm 

Miska nierdzewna, pojemność: 2,4 l, średnica 

wewnętrzna: 20 cm, waga: 154 g, wysokość: 11,2 

cm 

Miska nierdzewna, pojemność: 3,3 l, średnica 

wewnętrzna: 23 cm, waga: 188 g, wysokość: 12 

cm 

Miarka kuchenna, pojemność: 7,5 ml, waga: 3 g, 

długość: 10 cm 

Miarka kuchenna, pojemność: 15 ml, waga: 6 g, 

długość: 11 cm 

Miarka kuchenna, pojemność 60 ml, waga: 12 g, 

długość: 12 cm 

Miarka kuchenna, pojemność: 85 ml, waga: 16 g, 

długość: 13,5 cm 

Miarka kuchenna, pojemność: 125 ml, waga: 20 g, 

długość: 14,5 cm 

Miarka kuchenna, pojemność: 250 ml, waga: 29 g, 

długość: 17 cm 

2 

48.  Zestaw naczyń 

Zestaw naczyń z melaminy przeznaczony dla 1 

dziecka.  

 Talerz głęboki o śr. ok. 20 cm  

Płytki duży o śr. ok. 23 cm 

Płytki mały o śr. ok. 19 cm 

Miseczka mała deserowa o śr. ok. 14 cm 

Kubek • śr. ok. 8 cm  

Wys. ok. 6,5 cm  

Poj. ok. 260 ml 

100 

49.  Ostrzałka do noży 

Wysokość całkowita: ok. 8,0 cm 

Długość: ok. 15,3 cm 

Szerokość całkowita:  ok.10 cm 

Przeznaczenie: Do noży stalowych 

Typ: Elektryczna 

Rodzaj: Szczelinowa 

Obudowa: Tworzywo sztuczne 

Element ostrzący: Diamentowy 

1 
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Diament syntetyczny o gradacji 600, zasilana 

czterema bateriami AA, przeznaczona dla 

praworęcznych użytkowników. 

50.  Patelnia 28cm 

Patelnia 28 cm wykonana z aluminium. Patelnia 

posiada grube ścianki 4 mm oraz grube dno 

indukcyjne, wewnątrz pokryte powłoką 

nieprzywierającą. 

Śr. ok. 28 cm 

Wys. ok.4,8 cm  

Dł. ok. 54 cm   

2 

51.  Patelnia 40cm 

Patelnia 40 cm wykonana z aluminium. Patelnia 

posiada grube ścianki 4 mm oraz grube dno 

indukcyjne, wewnątrz pokryte powłoką 

nieprzywierającą.  

Śr. ok. 40 cm  

Wys. ok. 6,2 cm  

Dł. Ok. 69 cm 

2 

52.  
Pojemnik na 

sztućce 

Pojemnik na sztućce wykonany z tworzywa, 4-

komorowy.  

Wym. ok. 53 x 32,5 x 10 cm 

4 

53.  

Pojemniki z 

pokrywami do 

przechowywania i 

zamrażania 

pokarmu matki 

zestaw 

Pojemniki nogą być wkładane jeden w drugi,  

Można bezpiecznie używać z podgrzewaczem do 

butelek, mikrofalówką, zmywarką do naczyń i 

sterylizatorem. 

Zawartość zestawu: 

Pojemniki na pokarm, 180 ml - 10 szt. 

Pokrywki na pojemniki - 10 szt. 

Adaptor do laktatora i smoczków - 2 szt. 

5 

54.  Rózga 

Długość całkowita - ok. 31 cm 

Długość uchwytu -  ok. 14 cm 

Średnica uchwytu - ok. 3 cm 

Średnica całkowita - ok. 7 cm 

2 

55.  

Sterylizator do 

butelek i 

smoczków 

- 3 konfiguracje 

- pełna wersja zmieści maksymalnie 6 butelek o 

pojemności 330ml, 

- pomaga pozbyć się do 99,9% bakterii, 

- sterylizuje w 5 minut (bez czasu nagrzewania) 

- kompatybilny z większością butelek, laktatorów, 

smoczków i akcesoriów dostępnych w sklepach. 

Zasilanie: 220-240V (50/60Hz) 

Moc pozorna: 600W 

4 

56.  
Stół przyścienny z 

półką 

Stół skręcany.  

Wym ok. 100 x 60 x 85 cm 
3 

57.  Szafa 

Wysoka szafa z zamkiem. Wykonana z płyty 

laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji klonu. 

Wieniec dolny i górny z płyty o gr. ok. 25 mm. Po 

jednej stronie szafy drążek na wieszaki, a powyżej 

półka. Po drugiej stronie 4 półki  

Wym. półek: ok.36,8 x 55,4 x 33,6 cm. 

2 

58.  Sztućce (zestaw) 
Łyżka, widelec, nóż i łyżeczka z motywem misia. 

Wykonane ze stali 18/10. 
100 

59.  Śliniak 

Śliniak wykonany z bawełny frotte, zapinany na 

rzep. 

Wym. ok. 22 x 28 cm  

Śr. na szyję ok. 9 cm 

100 

60.  
Tarka sześciokątna 

ze stali 

Materiał: Stal nierdzewna 

Wysokość [cm] 22 
2 
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nierdzewnej 6 ścian z różnymi ostrzami 

61.   Tłuczek do mięsa 

Tłuczek  wykonany z metalu, posiadający 

antypoślizgowy uchwyt. 

Długość [cm] 22 

Szerokość całkowita [cm] 5 

Długość uchwytu [cm] 18 

2 

62.  
Ubijak do 

ziemniaków 

Tłuczek posiada rączkę wykonaną z drewna 

bukowego lakierowego, stopa ugniatająca ma 

kształt spirali. 

Długość [cm] 36,5 

Szerokość całkowita[cm] 10 

Długość uchwytu [cm] 13 

2 

63.  
Walek silikonowy 

do ciasta 

Średnica: ok. 6 cm  

Długość całkowita: ok. 38 cm  

Długość samego wałka: ok. 20 cm  

Materiał: tworzywo z powłoką silikonową, 

nieruchome uchwyty drewniane 

2 

64.  

Wkład do 

pojemnika na 

sztućce 

Nakładka pasująca do pojemników płytkich, 

dzieląca pojemnik na 6 komór. 

Wym. ok. 27,5 x 38,8 x 4 cm 

16 

65.  
Wózek do wożenia 

posiłków 

Wózek trzypółkowy wykonany ze stali nierdzewnej 

Maksymalnym udźwigu - ok. 75 kg na półkę 

Posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z 

hamulcami. 

Odległość między półkami: ok. 245 mm 

Powierzchnia robocza: ok. 790 x 445 mm 

1 

66.  
Wyciskarka do 

cytrusów stalowa 

Pojemność: 200 ml 

Średnica: 10,5 cm 

Wysokość całkowita: 7,5 cm 

Materiał: Stal nierdzewna 

Długość: 14,0 cm 

Liczba elementów w zestawie: 2 el. 

Długość uchwytu: 2,0 cm 

Wysokość pojemnika: 3,0 cm 

Średnica dolna: 7,5 cm 

1 

67.  

Zestaw chochli i 

akcesoriów 

kuchennych 

Komplet przyborów kuchennych.  

W skład kompletu akcesoriów kuchennych wchodzą 

takie przybory jak:  

widelec do mięsa, szumówka ażurowa, łopatka 

ażurowa, łyżka bigosowa, chochla głęboka i 

ugniatacz do ziemniaków - przybory w całości 

wykonane z satynowanej stali szlachetnej.  

Stojak stalowy z satynowym wykończeniem 

Średnica podstawy stojaka: 20,5 cm 

Górna część stojaka obrotowa. 

Elementy zestawu: 

Stojak, wymiary: 20,5 x 20,5 x 39 cm, waga: 409 

g 

Szumówka, wymiary: 35 x 11,2 cm, waga: 244 g 

Nabierka, wymiary: 33 x 8,5 cm, pojemność: 140 

ml, waga: 236 g 

Widelec, wymiary: 36,5 x 3,7 cm, waga: 131 g 

Łopatka do mięsa, wymiary: 34,5 x 7,5 cm, waga: 

193 g 

Łyżka, wymiary: 34 x 7,2 cm, waga: 197 g 

Ugniatacz do ziemniaków, wymiary: 28,5 x 10 cm, 

waga: 184 g 

1 
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68.  Zestaw garnków 

Skład zestawu:  

4 garnki z pokrywą, 

Garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do 

ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm , 

Garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do 

ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm , 

Garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do 

ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm , 

Garnek 4: pojemność 15 litrów, Ø powierzchni do 

ustawienia 30 cm, wysokość 25 cm 

Przystosowany do indukcji 

Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty 

nienagrzewające się 

Szlifowany rant: Tak 

Waga [kg]: ok.  9.0 

2 

69.  
Zestaw noży 

kuchennych 

Noże wykonane z jednego kawałka stali 

nierdzewnej 3CR13. 

Uchwyt ze stali nierdzewnej 410 z powłoką 

gumowaną. 

Najwyższa jakość wykonania sprawia, że noże są 

bardzo trwałe i wyjątkowo odporne na korozję, a 

ostrze zachowuje długo żywotność. 

Bezpieczna, wyprofilowana rękojeść.  

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: 

Widelec do mięsa - 320 mm 

Ostrzałka - 340 mm 

Nóż Santoku - 336 mm 

Nóż kucharski - 370 mm 

Nóż kucharski - 333 mm 

Nóż do szynki - 331 mm 

Nóż do chleba - 333 mm 

Nóż do oddzielania kości - 285 mm 

Nóż do obierania - 193 mm 

1 

70.  Zestaw sit 

Zestaw 3 sitek. 

Produkty wykonane ze stali nierdzewnej. 

Rączki sitek nie nagrzewają się. 

Wyposażone są w krótkie haczyki. 

Sitko I Średnica: ok. 8,0 cm 

Sitko II Średnica: ok. 14,0 cm 

Sitko III Średnica: ok. 20,0 cm 

1 

71.  
Deska do 

prasowania 

Wymiary złożonej deski: około 45 x 153 cm 

Wymiary powierzchni do prasowania: około 120 x 

38 cm 

Wymiary podstawy pod żelazko: około 25 x 39 cm 

Maksymalna wysokość: około 94 cm 

Waga: około 9 kg 

Skład pokrowca na deskę: 100% bawełna, 

wewnętrzna pianka: 100% poliester. 

1 

72.  
Szafa na bieliznę 

pościelową 

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o 

gr. 18 mm. 

Szafa na cokole z miejscami na 10 materacy i 

schowkami na 10 kompletów pościeli. Wykonana z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z 

obrzeżem multiplex ABS. Wym. przestrzeni na 

materac: 8,2 x 63,4 x 160,8 cm  

Wym. schowka na pościel: 34,5 x 63,4 x 34,5 cm  

Wym. 2 górnych schowków w środkowej części: 49 

1 
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x 63,4 x 17,4 cm 

W każdych drzwiach plastikowa kratka 

wentylacyjna o wym. 17 x 4 cm 

wym. 180 x 67.8 x 190 

73.  Drzwiczki małe 

Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą 

okleiną termoplastyczną. 

Przeznaczone do mocowania na ściankach 

zewnętrznych w szafkach. 

Wym. 37 x 37 cm • 1 szt. 

44 

74.  Dywan 
Dywan o wym. 3 x 4 m. Skład 100% PP Heat set 

frise. Spód tkany z juty. Z aplikacją jezdni. 
2 

75.  Fotelik 

Składany przenośny fotelik-bujaczek. Odczepiany 

pałąk z dwoma zabawkami do trącania. Oparcie 

pleców można ustawiać w trzech pozycjach. 

Poszycie siedziska można zdejmować i prać w 

pralce. Funkcja wibracji. Maksymalne obciążenie w 

pozycji leżaczka: 9 kg, maksymalne obciążenie w 

pozycji krzesełka: 18 kg. Wym. opak. 59,5 x 43 x 

14 cm, wym. produktu po złożeniu: 50 x 60 x 42 

cm. 

2 

76.  Kocyki Kocyk z polaru, o wym. 120 x 70 cm. 75 

77.  Kojec modułowy 

Kojec złożony  z 12 plastikowych modułów. Moduł z 

zamykanymi drzwiczkami oraz 8 łączników 

stabilizujących połączenia pomiędzy modułami. 

Wym. modułu ok. 68 x 34 x 59 cm, wym. łącznika 

16 x 4 x 7 cm. Posiada gumowe stopki 

zapobiegające zarysowaniom podłogi. 

1 

78.  
Komplet pościeli z 

wypełnieniem 

Na komplet składa się: 

- Poszewka na poduszkę o wym. ok.  35 x 50 cm  

- Poszewka na kołdrę o wym. ok. 70 x 120 cm  

- Prześcieradło do łóżeczka o wym. ok. 146 x 65 

cm  

 - Poduszka  

- Kołdra 

75 

79.  
Krzesełka do 

karmienia 

Krzesło do karmienia z uprzężą 5-punktową. Taca z 

uchwytem na kubek wykonana z tworzywa 

sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z 

PCV.  

O wym. 53 x 76,5 x 99 cm 

Wym. złożonego krzesełka 53 x 13 x 120 cm. 

4 

80.  
Lampa 

bakteriobójcza 

Wymiary kopuły: 112,5 x 21,5 x 13cm. 

Napięcie zasilania 230 V 50 Hz. 

Pobór mocy 75 VA. 

Zasięg działania (natężenie promieniowania UV-C w 

odległości 1 m) 10-20 m2. 

Promieniowanie UV-C o dł. fali 235,7nm., 

gwarantujące niszczenie wszelkich komórek: 

grzybów, pleśni, wirusów oraz bakterii.  

Trwałość promiennika 8000 h. 

Waga urządzenia 8,5kg. 

2 

81.  Leżaczki 

Leżaczek składający się ze stalowych rurek oraz 

elementów z trwałego tworzywa. Połączenia 

narożników w kształcie nóżek zaokrąglone. Tkanina 

to niepalny i nietoksyczny materiał, tworzący 

drobną siateczkę. 

Wymiary ok. 133 x 57 x 15 cm 

50 

82.  Łóżeczko Łóżeczko z drewna sosnowego, z trzema 10 
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poziomami regulacji wysokości leżyska i 

opuszczanym bokiem. 

Wym. wewn. 120 x 60 cm 

83.  Małe drzwiczki 2 

Wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą 

okleiną termoplastyczną. 

Przeznaczone do mocowania na przegrodach w 

szafkach. 

Wym. 37 x 37 cm • 1 szt. 

4 

84.  
Materac do 

leżaczka 

Wymiary materaca ok. 123x50x5 

Obszyty bawełną  

Zamek błyskawiczny na długim boku 

50 

85.  
Materac do 

łóżeczka 

Materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony 

bawełnianym materiałem.  

Pokrowiec można zdejmować  

Wym. ok. 120 x 60 x 7 cm 

10 

86.  
Podkład pod 

prześcieradło 

Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca 

podkładka pod prześcieradło. Skład: 100% 

bawełny, membrana oddychająca: 100% PU, o  

wym. ok. 75 x 90 cm 

75 

87.  
Podłoga 

interaktywna 

Wielkość urządzenia 25 cm x 30 cm x 35 cm. 

Waga urządzenia 4,7 kg. 

Urządzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC. 

Wbudowany głośnik o mocy nominalnej 10 W 

RMS+ 

Możliwość montażu na ścianie lub statywie 

mobilnym (opcjonalnie) 

Obraz o minimalnych wymiarach 270 cm x 210 cm 

Uchwyt 100 mm x 100 mm 

Żywotność lampy: 6000 godzin w trybie Eco 

1 

88.  
Pojemnik na 

książki 

Pojemnik wyposażony w 3 półki z przegródkami. 

Wykonany z płyty wiórowej, z kolorowymi 

elementami z płyty wiórowej.  

O wym. Ok. 74 x 40 x 70 cm 

4 

89.  
Półki szerokie-2szt 

komplet 

Pasujące do szafek z pionową przegrodą o szer. 

79,2 cm oraz do zewnętrznych kolumn szerszych 

szafek (z wyjątkiem szafek asymetrycznych). 

Wykonane z białej płyty laminowanej. 

Wykonane z białej płyty laminowanej - 2 szt.  

Wym. 36,5 x 37 cm 

4 

90.  
Półki wąskie-2szt 

komplet 

Pasujące do wewnętrznych kolumn szerszych 

szafek 116,6 i 154 cm oraz do szafek 

asymetrycznych. Wykonane z białej płyty 

laminowanej. 

Wykonane z białej płyty laminowanej - 2 szt.  

Wym. 35,5 x 37 cm 

2 

91.  Pufa zwierzątko 

Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem. 

Wypełnienie z pianki.  O ok. śr. 35 cm 

i wys. 30 cm. Z aplikacją zwierząt. 

4 

92.  
Regał z 1 

przegrodą 

Regał z przegrodą i 2 półkami, wykonany z 

klonowej płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm. 

Wym. ok. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 

2 

93.  
Regał z 2 

przegrodami 

Regał z 2 przegrodami i 2 półkami dwustronny, z 

otwartymi półkami w górnej części, wykonany z 

klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. 

Wym. ok. 116,8 x 41,5 x 124,2 cm 

2 

94.  Regał XL 
Regał z przegrodą i 3 półkami, wykonany z 

klonowej płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm. 
2 
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Wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm. 

95.  Szafa na pościel 

Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze 

brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na 

cokole. 

Pozwala na przechowywanie pościeli na półeczce.  

Szafa posiada 15 półeczek (na 15 kompletów 

pościeli). 

Wym. Pojedynczej półeczki 31 x 21 x 36,5 

Wym. 123 x 38 x 98. 

5 

96.  Szafka L 

Szafka z 2 półkami, wykonana z klonowej płyty 

laminowanej o gr. 18 mm. 

Wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. 

2 

97.  Szafka XL 

Szafka z 3 półkami, wykonana z klonowej płyty 

laminowanej o gr. 18 mm. 

Wym. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm. 

2 

98.  Wózek 6osobowy 

Wózek 6-osobowy, składany, dwa osobne hamulce 

bezpieczeństwa: automatyczny oraz centralny 

nożny, rączka z eko skóry, barierka 

bezpieczeństwa, organizer z sześcioma 

ponumerowanymi kieszonkami, przednie obrotowe 

koła, z możliwością pełnej blokady, cztery tylne 

koła, sześć osobnych siedzisk, z regulowanymi 

oparciami i pięciopunktowymi pasami 

bezpieczeństwa, każde siedzisko ma swój 

odczepiany daszek, dwa duże kosze zakupowe. Kąt 

odchylenia przednich i środkowych siedzisk: od 105 

do 130 stopni 

Kąt odchylenia tylnych siedzisk: od 130 do 140 

stopni 

Wymiary przednich siedzisk ok.: oparcie: szerokość 

25 cm x wysokość 43 cm – siedzisko: szerokość 28 

cm x głębokość 21 cm 

Rama wózka: stalowa konstrukcja, tapicerka 

wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia i 

przetarcia 

W zestawie znajduje się folia przeciwdeszczowa 

oraz pokrowiec ochronny.  

Wymiary rozłożony ok.: 160 x 85 x 107 cm 

8 

99.  Wózek na leżaczki 

Wózek do przechowywania i przewożenia leżaczków 

(do 15 sztuk). 

Pasuje do leżaczków o wymiarach 133 x 57 x 15 

cm. 

4 

100.  Krzesełko 

Krzesło sztaplowane profilowane, z możliwością 

przechowywania jedno na drugim, wykonane 

z tworzywa sztucznego 

Wymiary:  

Wys. siedziska ok. 26 cm 

Wys. całkowita ok. 51 cm 

50 

101.  Stolik 

Stolik dla dzieci z zaokrąglonym blatem i łagodnymi 

krawędziami. 

Regulowana wysokość nóg 40 - 60 cm 

Blat wykonany z tworzywa sztucznego 

wzmocnionego metalową ramą oraz metalowymi 

nogami o regulowanej wysokości 

Nierysująca plastikowa stopka 

Wym. ok. 122 x 62 cm 

13 

102.  Dywan Interaktywny dywan, podłoga. Zestaw zawierający: 1 
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interaktywny - kamerę wykrywającą ruch 

- wbudowany projektor krótkoogniskowy 

- wbudowany komputer klasy PC 

- wbudowany głośnik 20W 

- zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych 

- pilot zdalnego sterowania 

- złącza USB, HDMI, LAN, Audio 

- wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z 

obudową 

- kabel zasilający 

- instrukcja obsługi 

- instrukcja instalacji 

103.  

Zabawkowe 

akcesoria do 

pieczenia 

Zestaw przyborów kuchennych - 6 foremek do 

ciast, miska, wałek do ciasta, nóż do krojenia pizzy, 

2 łopatki do mieszania. 

Długość elementów do 28 cm. 

6 

104.  Autko drewniane 
Drewniane autko na gumowych kołach. 

O wym. ok.18 x 9 x 10 cm 
4 

105.  Chusta 

Kolorowa chusta do gier i zabaw zespołowych: 

Śr. 3,5 m  

8 uchwytów  

Maksymalne obciążenie 10 kg  

Na środku siateczka 

5 

106.  Edukacyjny stolik  

Edukacyjny stolik wykonany z materiałów 

sztucznych, posiadający interaktywne przyciski. 

Dziewięć światełek i ponad 120 piosenek, melodii i 

komunikatów. 

Różne poziomy nauki. 

Do stolika można dołączyć nogi. 

Wym. opak. 56 x 41 x 14 cm (dł x szer x wys) 

3 

107.  Fakturowe dłonie 

2 kolorowe elementy w kształcie dłoni, z gumy, o 

chropowatej powierzchni. 

Do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw 

sportowych. 

Dł. ok. 16,5 cm 

5 

108.  Fakturowe stopy 

2 kolorowe elementy w kształcie stóp, z gumy, o 

chropowatej powierzchni. 

Do ćwiczeń sensorycznych oraz do zabaw 

sportowych. 

Dł. ok. 21 cm 

5 

109.  Gra zręcznościowa 
Gra zręcznościowa zawierająca: 2 siatki z 

plastikowymi uchwytami; piłeczkę 
5 

110.  Grające tuby 

Lekkie i kolorowe tuby tonowo nastrojone z 

tworzywa sztucznego. Uderzając tubą o różne 

przedmioty można uzyskać dźwięki gamy C-dur.  

Długość do 63 cm 

8 szt. 

8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c 

6 

111.  
Interaktywny 

chodzik 

Interaktywny chodzik, 2 możliwe sposoby zabawy: 

zabawa na siedząco oraz zabawa na stojąco. 

Uchwyt i solidna podstawa na 4 kółkach, nauka 

alfabetu, cyferek, wiele ruchomych elementów, 

wyraziste kolory, muzyka, światełka. 

O wym. opak. 46 x 41 x 10,5 cm  (dł x szer x wys) 

3 

112.  Jeździk-samochód 

Czterokołowy jeździk wykonany z tworzywa 

sztucznego. Miękkie krawędzie zabawki, kierownica 

z klaksonem, koła na metalowych osiach, dwa 

6 



 

 

Strona 20 z 25 

komplety naklejek. O wym. 67,9 x 37,8 cm x 35,7 

cm (dł. x szer. wys.) 

113.  

Kamienie do 

ćwiczeń 

manualnych 

Wykonane z drewna.  

Zawiera:  

4 szt. o śr. 6 cm 

8 szt. o śr. 8 cm 

4 szt. o śr. 11 cm 

2 szt. o śr. 14 cm 

2 

114.  
Karty do 

prezentacji 

50 kart demonstracyjnych formatu A5 

przedstawiających onomatopeje  

- wyrażenia dźwiękonaśladowcze w czterech 

kategoriach:  

zwierzęta domowe, zwierzęta natura, 

przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez 

człowieka  

 instrukcja z propozycjami zabaw. 

6 

115.  Kącik zabaw 

Kącik zabaw można łatwo przekształcić go z 

zamkniętego w otwarty, dwustronny kącik. Zawiera 

m. in. sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i 

drzwiczki, lusterko, pianino, zjeżdżalnię dla 

kuleczek. Dodatkowo w domku znajduje się 

zdejmowany panel interaktywny (obracająca się 

piłeczka, bezpieczne lusterko, ruchome, klikające i 

barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający 

się motylek z cyframi od 1 do 4, przycisk z 

ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 

ustawienia natężenia dźwięku). 

Wym. otwartego kącika 128 x 65 x 63,5 cm  

Wym. zamkniętego kącika 84,5 x 65 x 63,5 cm 

2 

116.  Klocki 

Klocki z kauczukowego drewna z kolorowymi 

elementami z przezroczystego akrylu w różnych 

kolorach. Zaokrąglone narożniki.  

2 

117.  Woreczki 
Kolorowe woreczki z sypkim wypełnieniem o wym. 

10 x 13 cm. 
6 

118.  
Konik na 

biegunach 

Koń na biegunach z wygodnym siedziskiem i 

uchwytami. Z tworzywa sztucznego. 

Wym. ok. 86 x 29 x 43 cm. 

4 

119.  
Koszulka - różne 

kolory 

Koszulka zapinana na rzep.  

Wykonana z poliestru.  

Wym. ok. 44 x 50 cm 

50 

120.  
Książki - różne 

rodzaje 

Różne rodzaje książek dla dzieci wraz z płytą CD 

zawierającą piosenki i nagrania podkładów 

muzycznych do piosenek. 

Format: ok. 19 x 19 cm  

50 

121.  
Kształty i kolory 

do nakładania 

Nakładanki wykonane są z drewnianych, 

lakierowanych elementów, w różnych kolorach i 

kształtach. 15 elem. o wym. 30 x 11 cm. 

6 

122.  
Magnetyczna 

układanka 

Magnetyczna układanka.  

Zestaw zawierający łącznie aż 40 elementów 

Wymiary opakowania: ok. 19 cm x 4 cm x 26 cm. 

4 

123.  Makatka zegar 

Zegar czynności i pór roku.  

Ruchome elementy to 3 wskazówki, 2 napisy: 

„dzień” i „noc”, 4 pory roku i 12 czynności. 

Wszystkie te czynności mają przyszyty rzep, dzięki 

któremu można je przyczepiać w dowolne miejsce 

obrazu.  

Wym. ok. 78 x 100 cm 

1 
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124.  
Torba z 

instrumentami 

Zestaw instrumentów muzycznych w plastikowej, 

zamykanej torbie z uchwytem. 9 szt.,  

zestaw zawiera:  

drewniany bębenek o śr. ok. 15 cm, dzwonki dł. ok. 

22 cm, plastikowe marakasy z rączką wys.  ok. 18 

cm, trójkąt wys. ok. 10 cm, metalowa pałeczka do 

trójkąta dł. ok. 16 cm, 2 drewniane pałeczki o dł. 

ok. 20 cm, talerzyki z drewnianą rączką dł. ok. 25 

cm.  

Wym. torby ok. 23 x 7 x 21 cm 

6 

125.  
Maskotka - różne 

rodzaje 

Pluszowa maskotka 

Wym. 26 x 40 cm 
25 

126.  
Pacynki - różne 

rodzaje 

Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. 

Pacynki zostały wykonane z miękkiego materiału, 

ubrania z filcu. 

Wys. 26 - 28 cm 

1 szt. 

6 

127.  Piankowe Auto 

8-częściowy zestaw pianek (w tym 4 koła i 

kierownica), tworzący autko. Elementy mocowane 

na rzepy. Pianka pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą 

do utrzymania w czystości. 

Wym. po złożeniu 130 x 70 x 60 cm  

Wym. elem. od 130 x 70 x 30 cm do 25 x 6 cm 

1 

128.  Piłeczki z buźkami 

Piłeczki przedstawiające różne emocje.  

Śr. 15 cm  

6 szt. 

4 

129.  Piosenki dla dzieci 

Płyty CD z piosenkami dla dzieci o różnej tematyce, 

z piosenkami i utworami muzycznymi, min. 18 

utworów. 

20 

130.  
Płyn do baniek 

mydlanych 1litr 

Płyn do wytwornic baniek mydlanych i uzupełniania  

zabawek. Można wykonywać bańki  o ok. 2-

metrowej średnicy.  

Wyprodukowany zgodnie z normą PN EN71. 

Posiada znak CE. 

Poj. 1 l 

6 

131.  Puzzle 

Puzzle dla dzieci, do zapoznawania się z cyframi od 

1 do 5. Wykonane ze sklejki. 25 elem. Wym. Ok. 4 

x 4 cm. 

Wym. podstawy 21 x 21 x 0,8 cm. 

4 

132.  
Samochód dla 

dzieci 

Samochód wyposażony w fotelik z wysokim 

oparciem, półkę i w tylnej części, otwierane 

drzwiczki zamykane na zasuwkę, kierownicę z 

klaksonem, ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i 

otwieraną klapkę od wlewu paliwa. Pojazd może 

być wprawiany w ruch za pomocą nóg dziecka 

(wówczas należy zdemontować podstawkę na 

nogi). 

Wym. ok. 78 x 41  x 83 cm 

6 

133.  Skrzyneczka farma 

Skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 12 

pomalowanych figur pasujących do wyciętych 

otworów skrzynki. 

Wym. ok. 17 x 17 x 6 cm 

4 

134.  Szarfy do tańca 

Kolorowe szarfy z uchwytem na rękę.  

4 sztuki.  

Dł. ok. 90 cm. 

50 

135.  
Sznurek do 

robienia baniek 

Całkowita długość sznurka ok. 3 metry, długość 

rączek to 1 metr. 
2 
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mydlanych 

136.  Tabliczka ścienna 

Tabliczki w kształcie zwierzątek z aplikacjami 

sensorycznymi. Z kolorowej płyty MDF o gr. 15 

mm, do przykręcenia do ściany. Elementy 

manipulacyjne, niektóre aplikacje wydające 

dźwięki. Elementy montażowe w zestawie. O wym. 

ok. 90 x 32 x 4 cm 

2 

137.  Kaczuszki 
Kolorowe kaczki, 6 sztuk o wym. ok. 9 x 6 x 7 cm 

z 2 wędkami o dł. ok. 30 cm 
4 

138.  Nakładanka 

Zestaw elementów do nakładania na podstawy 

z trzpieniami. 4 kształty i 3 kolory.  

24 elem.  

2 podstawy: 

Wym. ok. 19 x 6,5 x 15,5 cm 

4 

139.  Wąż spacerowy 

Wąż z nieprzemakalnej tkaniny, wypełnionej 

pianką, z 26 uchwytami o dł. ok. 5m i obwodzie ok. 

30 cm 

2 

140.  Wózek pchacz 

Wózek-pchacz w kształcie pieska, wykonany 

z drewna bukowego.  

Wym. ok. 45 x 50 x 30 cm. 

5 

141.  
Artykuły 

plastyczne 

Zestaw materiałów plastycznych: 

Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak. 

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 

ark. 1 opak. 

Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 

kol.  1 opak. 

Brystol A3/100 ark. biały 1 opak. 

Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów  1 opak. 

Folie piankowe - 15 ark.  1 kpl. 

Klej czarodziejski 1 litr 

Kredki 12 kolorów  25 opak. 

Kredki ołówkowe 12 kolorów  25 opak. 

Plastelina mix 2,8 kg  1 opak. 

Tempery 6 kolorów x500 ml  1 kpl. 

Beżowa tektura falista B4 - 100 ark.  1 kpl. 

Bibuła karbowana mix - 15 kolorów  2 kpl. 

Papier pakowy beżowy - 10 ark.  1 kpl. 

Tektura falista z brokatem, 10 arkuszy  1 kpl. 

Teczka prac przedszkolnych  25 szt. 

Cienkie druciki kreatywne - 80 szt.  1 opak. 

Klej w sztyfcie 9 g 25 szt. 

Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. 3 kpl. 

Chusteczki higieniczne 10 opak. 

Masa papierowa 420 g 1 opak. 

Papier rysunkowy biały A3 - 250 ark.  1 kpl. 

Kolorowy papier rysunkowy A3 -160 ark. 1 kpl. 

Kolorowy brystol A3 -100 ark.  1 kpl. 

Zeszyty 16 kartkowe  25 szt. 

Ołówki trójkątne - 25 szt. 1 kpl. 

2 

142.  Zestaw dróg i szyn 

44-elementowy zestaw zawiera górę z drogą i 

tunelem, 2 tajemne ślizgi ukryte wewnątrz góry, 

miejsce do lądowania dla helikoptera oraz 2-

częściowy most zwodzony, 11 odcinków drogi, 20 

odcinków drogi, 2 szlabany, 3 figurki. W komplecie 

samochód, pociąg z dwoma wagonikami i 

helikopter.  

Wym: 74 cm X 44 cm X 65 cm 

2 
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143.  
Zestaw 

instrumentów 

Zestaw instrumentów zawierający: 

Tamburyn 1 szt.  

Trójkąt 2 szt.  

Dzwonki diatoniczne małe 1 szt. 

Kastaniety z rączką 2 szt. 

Marakasy 1 para 

Taneczne jajka 2 pary 

 5 dzwoneczków z uchwytem 1 szt.  

Talerze małe 1 para 

Talerze duże 1 para 

Flety 2 szt.  

Pałeczka z dzwoneczkami 1 szt.  

Tonblok 1 szt. 

5 

144.  Zestaw papierów 

Zestaw papierów: 

100 szt. wym. ok. 50 x 70 cm  

50 szt. wym. ok. 50 x 70 cm 

100 szt. format: A3 brystol mix 

20 szt. format: A2 brystol mix 

300 szt. format: A4 

200 szt. format: A4  papier wycinankowy 

nabłyszczany 

3 kpl. bibuła B3 

4 

145.  
Zestaw produktów 

spożywczych 

Imitacje różnych produktów spożywczych z 

tworzywa sztucznego. 

 48 szt.  

Długość od 8 do 12 cm 

6 

146.  Zestaw sportowy 

Zestaw sportowy składający się ze 152 elementów. 

4 pachołki (wys.  ok.50 cm) 

4 pachołki (wys. ok. 30 cm) 

8 pojemników (śr. podstawy ok. 22 cm, wys. ok. 

20 cm) 

4 obręcze (śr. ok. 39 cm) 

4 obręcze (śr. ok.  60 cm) 

4 obręcze (śr. ok. 78 cm) 

4 mostki (15 x 82 cm) 

8 cegieł (15 x 15 cm, wys. ok. 10 cm) 

8 cegieł (15 x 36 cm, wys. ok. 10 cm) 

8 drążków ok. 41 cm 

8 drążków ok. 71 cm 

8 drążków ok. 99 cm 

12 gumowych śladów dłoni 

12 gumowych śladów stóp 

20 podłużnych kolorowych łączników 

24 czarne łączniki 

8 niebieskich zaczepów 

2 

147.  
Zestaw 

śniadaniowy 

Zestaw dla 2 osób: 

2 widelce  

2 noże  

2 łopatki  

2 talerzyki rondelek  

 patelnia  

 jajko sadzone  

2 kiełbaski  

długość elementów ok. 23 cm 

6 

148.  Apteczka 

Apteczka metalowa, zamykana na klucz. # wym. 

ok. 25 x 25 x 12 cm 

Wyposażenie apteczki: 

3 
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# Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. 

# Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. 

# Plaster 10 x 6 cm 1 szt. 

# Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. 

# Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. 

# Chusta trójkątna 1 szt. 

# Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. 

# Agrafka 1 szt. 

# Rękawice winylowe 2 szt. 

# Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 

149.  Gaśnica Proszkowa, 1kg 3 

150.  
Termometr 

zaokienny 

Duży termometr zewnętrzny, Zakres pomiaru 

urządzenia od -40°C do +40°C. Montaż za pomocą 

śrub lub taśmy dwustronnej. 

2 

151.  
Ochraniacze do 

narożników 

Materiał wykonania: silikon lub pianka 

W zestawie min. 4 sztuki ochraniaczy 
5 

152.  
Zabezpieczenia do 

kontaktów 

Zabezpieczenie w formie zaślepek 

W zestawie min. 6 sztuk zabezpieczeń 
5 

 

ATESTY I CERTYFIKATY: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przekazanie, najpóźniej w dniu przekazania sprzętu będącego 

przedmiotem umowy, również stosownych atestów i certyfikatów potwierdzających dopuszczenie do 

użytkowania danego produktu przez dzieci (w tym m.in. Polskie Normy, atesty higieniczne dla 

zabawek, testy palności dla dywanów, testy dla pościeli, kocyków piankowych, materacy z Instytutu 

Włókiennictwa itp.) zgodnie z § 2 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić  lokal, w którym ma 

być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 72). 

 

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub 

szczególne procesy, które charakteryzuje produkty, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne 

itp. nie mają na celu naruszenie art. 99 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne 

nazwy własne i marki handlowe, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, 

urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań 

jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający 

oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 

wymienione w SWZ mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez 

pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację 

dostawy zgodnie z umową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w SWZ. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 

i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz 

urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach 

wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem 

i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 
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wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów 

z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert 

zawierających produkty równoważne. 
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