
Załącznik nr 8.2 do SIWZ

na Dostawę i montaż wyposażenia do Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu "Przedszkole 

Pod Wesołym Słonkiem" dofinansowanego w ramach RPO WP Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020

Dostawa i montaż wyposażenia sal (łącznie z uruchomieniem sprzętów) w ramach projektu "Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem" 

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM. MINIMALNE WYMAGANIA

1 Obrus plamoodporny 20 szt.
Obrus żakardowy w kolorze białym, gładki prostokątny o wym.: szer.120 cm dł. 140 cm (10 szt) i 

szer.140 ,dł. 160 cm ( 10 sztuk)

2 Serwetniki ceramiczne 12 szt. Serwetnik wypalany metodą tradycyjną biały o wys. 8 cm (+/-0,5cm)

3 Wieszak stojący ubraniowy drewniany 6 szt. 
Wieszak wykonany w całości z drewna w kolorze olchy, ze stojakiem na parasole o wym. Wys. 

185 cm(+/-3cm), szer. 55 cm (+/-3cm).

4 Termometr elektroniczny 2 szt. 
Termometr elektroniczny na baterie, bezdotykowy, o zakresie pomiaru temperatury ciała 34 - 42,2 

° C czas pomiaru do 5 s

5 Kamizelki odblaskowe 50 szt. 

Lekkie nylonowe kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym (25szt.) i w kolorze pomarańczowym 

(25szt.) z min. dwoma poziomymi pasami odblaskowymi na całej szerokości w małym rozmiarze, 

zakładane przez głowę z gumkami po bokach. (szer. i wys. ok.45cm)

6 Tusz zestaw czarny+ kolor 2 szt. Pojemniki tuszu w kolorze czarnym i kolorowym do drukarki HP Deskjet 2050A

7 Koszulki z nadrukiem 50 szt. 

Koszulki T- shirt bawełniane z nadrukiem: Przedszkole w Pysznicy (z przodu koszulki  litery o 

wym. wys.3cm,  z tyłu koszulki litery  o wym. wys. 5 cm)  koszulki jednokolorowe w kolorze 

jasnym zielonym o rozmiarach: 25 sztuk na dzieci 3-4 letnie, 25 sztuk na dzieci w wieku 5-6 lat

8 Biblioteczka na ksiązki dla dzieci 2 szt. 
Szafka z trzema poziomami półek do eksponowania książek wykonana z płyty w kolorze buku z 

elementami kolorowymi o wym. wys. 90 cm, szer. 90 cm, głęb. 38 cm

9 Zszywacz biurowy 3 szt. 
Zszywacz biurowy długoramienny, maksymalna grubość szycia: min. 10 kartek, szycie tradycyjne 

i płaskie.

10 Dziurkacz biurowy 3 szt. Opływowe kształty bez ostrych kantów, grubość dziurkownia: min. 8 kartek.

11 Kalkulator wym. 3 szt. 

Kalkulator min. 10 pozycyjny, 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne, pamięć, obliczanie 

procentów i pierwiastków, zmiana ilości znaków po przecinku, suma ogólna, cofanie ostatnej 

cyfry, kasowanie ostatniej pozycji.

12 Gilotyna z zestawem ostrzy 1 szt. 

Gilotyna z wbudowanym bezpiecznym systemem wymiany ostrza, aby podczas wymiany i cięcia 

nie dotykać żadnej ostrej krawędzi, z wysuwaną linijką ułatwiającą odmiarzanie cięcia. Zestaw 

powinien zawierać min. 3 ostrza do cięcia: prostego, perforacji i bigowania. 

13 Szafka plastyczna na kółkach 2 szt. 

Szafka wykonana z płyty meblowej, na kółkach, z min. 5 półkami i min. 5 kartonowymi 

szufladami, o wym. szer. 80 cm, głęb. 35-40 cm, wys. 70-75 cm. z kolorowymi elementami, do 

przechowywania materiałów i prac plastycznych 

14 Mały stolik piknikowy wym. 72x84x47 cm, 2 szt. 
Mały stolik połączony z dwoma ławkami, wykonane z kolorowego trwałego plastiku, bez ostrych 

kantów z zaokrąglonymi krawędziami. Wysokość siedziska 19-20 cm, wysokosć stołu 40-42 cm. 



15 Pufy -siedzisko ze skaji, 2 szt. 
Worki do siedzenia i do ćwiczeń rehabilitacyjnych o wymiarach ok.. 100x60 cm, wykonane ze 

sztucznej skóry, wypełnione miękkim granulatem styropianowo piankowym.

16 Skrzynie na kółkach do przechowywania zabawek 6 szt. 
Kolorowe pojemniki na kółkach z przykrywą, plastikowe o wym. dł. 58, szer.39, wys.32 cm (+/-

0,5cm), poj. 45-50 l

17 Półka drewniana dwupoziomowa 2 szt. 
Półka wisząca z płyty meblowej w kolorze buk, z dwoma półkami, o wymiarach (+/-1cm): szer. 

60cm, głębokość 32cm, wysokość 50cm. 

18 Regał - Smok (do kącika przyrody) 1 szt. 

Regał ozdobny z tylną ścianką w postaci smoka, z trzema półkami o różnej szerokości. Wymiary: 

szerokość dolnej półki 110cm (+/- 1 cm), wysokość ok.115cm (+/-1cm), głębokość 36cm(+/-

1cm).

19 Drewniany kącik przyrody 1 szt. 

Regał ozdobny z tylną ścianką w postaci >>>>Żaby, z trzema półkami o różnej szerokości. 

Wymiary: szerokość dolnej półki 110cm (+/- 1 cm), wysokość ok.115cm (+/-1cm), głębokość 

36cm(+/-1cm).

20 Kompresor - urzadzenie do pompowania balonów i piłek 1 szt. 

Jednocylindrowy, elektryczny kompresor zasilany 240 V, o mocy 220-230 W, maksymalne 

ciśnienie robocze;( 10 bar), o wymiarach dł. 18 cm, wys. 18 cm., szer. 10 cm (+/-1cm), długość 

przewodu do pompowania 75-80 cm, waga kompresora: 2-2,5 kg 

21
Antyrama - wym. 100x50 cm, do eksponowania prac 

plastycznych dzieci i prac konkursowych
5 szt. 

Antyrama w kolorze przezroczystym,o wym. 50 cm x 100cm, o kształcie prostokątnym,sposób 

wieszania - pionowo, poziomo, ilość klipsów - 12

22 Sztaluga artystyczna 2 szt. 
Sztaluga regulowana wykonana z drewna lakierowanego, o wym. szer. 75 cm, wys. 165 cm. (+/-

2cm), z półeczką do przechowywania przyborów plastycznych

23 Stojak wielofunkcyjny 1 szt. 
Tablica wielofunkcyjna z powierzchnią suchścieralno - magnetyczną, rozmiar pow. użytk. 

70x100cm, podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokowania. Wys. regulowana.

24 Wieszak na kostiumy z siatką 2 szt. 

Metalowy wieszak ramowy na kółkach z półką sialkową i dwoma drążkami, do zawieszania 

kostiumów karnawałowych o wymiarach (+/-1cm): długość drążków 90 i 142cm, wysokość 

drążków 97 i 170cm, głębokość 44cm.

25
Folia do laminowaniaA4 komplet zawiera 100 sztuk folii, 

do laminowania pomocy dydaktycznych 
5 kpl.

Gotowe do zalaminowania prostokątne kieszonki z zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż 

krótszego boku o wymiarach format A4, grubość 100 mic, 100 sztuk.

26
Folia dolaminowaniaA3 komplet zawiera 100 sztuk folii, 

do laminowania pomocy dydaktycznych 
5 kpl.

Gotowe do zalaminowania prostokątne kieszonki z zaokrąglonymi narożnikami, złączone wzdłuż 

krótszego boku o wymiarach format A3, grubość 75 - 80 mic, 100 sztuk.

27
Listwa – przedłużacz do podpinania sprzetu 

nagłaśniającego 
2 szt. 

Przedłużacz sieciowy z 4 gniazdami, dł 50 m, napięcie 250 V/50 hz, przewód 3 x 1,5 mm², 

pokrycie kabla z gumy

28
Bindownica do bindowania prac będących efektem zajęć 

dodatkowych z dziećmi 
1 szt. 

Bindownica format A 4 , która dziurkuje do 15 kartek, oprawia do 450 kartek, bindownica do 

grzbietów plastikowych, posiada regulator głębokości dziurkowania, pojemnik na ścinki

29
Laminator do laminowania pomocy dydaktycznych, prac 

dzieci, napisów. 
1 szt. 

Format laminowania: do A4, czas laminowania: format A4 - max. 1 minuta, folie min. od 80 do 

120 mikronów, Szerokosć laminowania: min. 230 mm. Gwarancja min. 2 lata.

30

Urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner), 

które wykorzystywane będzie m.on. do kopiowania 

autorskich kart pracy przygotowanych przez nauczycieli dla 

dzieci oraz kart obserwacyjnych dzieci, drukowania zdjęć z 

uroczystości.

1 szt.

Kopiarka- drukarka- skaner w jednym urządzeniu  z automatycznym dwustronnym podajnikiem 

dokumentów do 75 arkuszy, min. 7 - calowym kolorowy ekranem dotykowym,   USB ,  Sieć - 

LAN Ethernet, Wyposażenie: duplex, Sieć WiFi, Szafka. Wymagania minimalne: szybkość 

drukowania i kopiowania 30/30 ppm kolor/mono, 1200x1200dpi, RAM 1GB, Zoom 25-400%, 

ARDF na 50 arkuszy, poj. wej. papieru - 350 ark.

31

Cyfrowy aparat fotograficzny - zakupiony aparat 

fotograficzny pozwoli utrwalić ciekawe wydarzenia z życia 

przedszkola, wytwory prac dzieci, udział dzieci w 

uroczystościach i przedstawieniach 

1 szt.

Cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 16 Mpix, z 3 - calowy wyświetlacz LCD, z 

możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości 720 p, zoom optyczny min. 10x. Zapis na 

kartach pamięci SD.



32
Szafa metalowa na dokumenty (dzienniki do zajęć, karty 

obserwacyjne, orzeczenia
1 szt.

Szafka stal galwanizowana powlekana, o wym. szer. 90 cm., głęb. 35 cm, wys. 160 cm , z min. 3 

półkami w środku

33
Zestaw z głośnikiem aktywnym, 

mikrofonem,odtwarzaczem USB
1 szt.

wzmacniacz posiada wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania, o dużej pojemności, 

wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB i SD, mikrofon bezprzewodowy oraz na kablu, 

regulacja głosności muzyki, połączenie interfejsu bluetooth i odtwarzacz CD, wejście AUX, moc: 

2x 16W, wydajnośc 2x 40 W.

34 Mopy z osprzętem 5 szt.
wiadro 10 l z nakładką umożliwiająca wyżymanie mopa, drążek teleskopowy z mopem 

prostokątnym z mikrofibry

35 Szczotki 4 szt. szczotka do zamiatania dł. 60 cm na kiju 

36 Łopata do śniegu 1 szt.
Głowica łopaty wykonana  z tworzywa i wykończona  listwą ze wzmocnionego aluminium. 

Trzonek  lekki i wyprodukowany z solidnego aluminium pokrytego PCV.

37 Wiadra plastikowe 6 szt. 10 litrowe wiadra  plastikowe

38 Pojemniki na ręczniki 4 szt.
pojemnik malowany proszkowo mieści do 250 sztuk ręczników, gł 12 cm, szer.25,5 cm, wys.15,5 

cm

39 Lusterka do łazienek 6 szt.

lustra o wymiarach szer 50 cm, wys. 60 cm bez ramy (2 sztuki), Lustro wiszące z ramą   

wykonaną z tworzywa sztucznego, nowoczesny, nieregularny kształt, wymiary lustra 58 cm x 50,5 

cm (4 sztuki). 

40 Rolety 11 szt.
Rolety okienne, wewnętrzne, materiał gładki, półprzepuszczalny, kolor jasny beż. Szerokość 

150cm. Wysokość 220cm.  

41 Pralka wolnostojąca 1 szt.
sposób załadunku od góry, wym szer 50 cm, klasa energetyczna A++, pojemnośc 6 kg, 

wyświetlacz elektroniczny, prędkośc wirowania 1000 obrotow

42 Pojemnik do sortowania odpadów 1 kpl.
Komplet składający się z 3 odrębnych pojemników do sortowania odpadów: plastik, papier , szkło 

o wys. 58, 5 cm w odpowiednich kolorach. 

43 Kosze na śmieci z pedałem 5 szt. kosze na śmieci  z pedałem, poj. 30 l

44 Szczotki do WC z uchwytem 6 szt. szczotki do wc, długość szczotki 35 cm. wys. Podstawy 11 cm

45 Zegar ścienny 4 szt.
zegar do zawieszenia na ścianie kolorowy, zasilanie bateryjne z widocznymi cyframi, wym:  

srednica 22,5 cm (+/-0,5 cm)

46 Kosze na śmieci do sal 2 szt.
kosze o pojemności 50 l , dł. 41 cm, szer. 31 cm, wys. 59 cm, z tworzywa sztucznego. Wymiary 

(+/- 0,5 cm).



47 Osłony na kaloryfery 11 szt.

osłony na grzejniki wykonane z płyty meblowej lub sklejki, dostosowane do wymiarów 

grzejników, osłona musi zakrywać grzejnik wraz z termostatem i wszystkimi elementami 

wystającymi z grzejnika, osłony wiszące mocowane do ściany, umozliwające dobry przepływ 

powietrza i utrzymanie czystości pod grzejnikiem. 

48 Fototapety na ścianę  (15 m2) 1 kpl.

fototapeta o wym szer 240 cm, wys 220cm( przedstawiajaca płotek ,słonko, kwiaty, 5 dzieci, 

posiadająca certyfikat bezpieczeństwa dla zdrowia i napis "Witamy w Przedszkolu"); fototapeta 

do sali przedszkolnej o wym. szer. 170 cm, wys. 250 cm (w kolorze błękitnym przedstawiająca 

morze, latarnię morską ze statkiem w tle oraz słoneczko z chmurką; dwie tapety okleiny  na drzwi 

do dziecięcych kabin łazienkowych o wym. szer. 70 cm, wys. 60 cm ( przedstawiająca słonika 

tryskającego wodą z trąby z pejzarzem górskim w tle, drugi słonik siedzący na trawie z 

motylkiem, w tle pejzarzem górzystym w tle), dwie tapety okleiny  na drzwi do dziecięcych kabin 

łazienkowych o wym. szer. 70 cm, wys. 60 cm  o tematyce morskiej, fototapeta o wym. szer. 132 

cm, wys.280 cm ( przedstawiająca drzewo na zielonej trawce z kolorowymi listkami, siedzącą  na 

gałązce sową, z kolorowymi 7 ptaszkami, motylkami, kolorowymi kwiatuszkami, słoneczkiem w 

prawym górnym rogu,

49 Radioodtwarzacz CD/USB/MP3 3 szt.
radioodtwarzacz CD, wejscie USB, obsługa formatu MP3, wyświetlacz LCD, wyjście 

słuchawkowe, moc 2x1 w

50 Krzesło dla personelu 5 szt. krzesło tapicerowane , wys.  82 cm, wys. siedzenia 47 cm, gł siedziska  42 cm

51 Tablice welurowe 140x100 cm, (aluminium) 3 szt.

Tablica w kolorze ciemna zieleń, rama wykonana z  profilu aluminiowego z bezpiecznymi, 

zaokrąglonymi narożnikami, pod tkaniną znajduje się powierzchnia korkowa, • wym. 140 x 100 

cm

52 Wieszaki "FALA", wyposażenie szatni dla dzieci 7 szt.

Wieszaki skałdające się z 8-miu stanowisk. Konstrukcja wieszaka wykonana z płyty wiórowej 

laminowanej i rury stalowej Ø 25 x 1,5 mm malowane farbą proszkową. Płyta oklejona obrzeżem 

ABS 0,6 mm. Dolne pólki na buty wykonane z rur metalowych. 

53 Zestaw meblowy z pojemnikami, wyposażenie Sali zabaw 1 szt.
Zestaw mebli do Sali zabaw "Dżungla",  długośc całkowita 492 cm, składa się  z siedmiu szafek  

z aplikacjami zwierząt egzotycznych

54 Zestaw mebli do Sali zabaw 1 szt. Zestaw  "Fala" , długość całkowita 492 cm, zestaw składa się z 7 szafek z aplikacjami morskimi

55
Łóżeczko przedszkolne "Śpioszek", dla dzieci do 

odpoczynku 
50 szt.

łóżeczka do sali zabaw, wym: 143x57x15 cm , w kolorze niebieskim 25 sztuk, w kolorze 

zielonym 25 sztuk

56
Wózek na łóżeczka "Śpioszek" do składowania, 

przechowywania i transportu leżaków
2 szt. wózek na łóżeczka, wymiarami dostosowany do łóżeczek

57 Krzesło przedszkolne Karolek 2 36 szt. 6 x niebieskie, 6 x zielone, 12 x żółte i 12x czerwone

58 Krzesło przedszkolne Karolek 3 12 szt. 6 x zielone i 6 x czerwone

59 Krzesło przedszkolne Karolek 1 12 szt. 6 x niebieskie, 6 x zielone,

60 Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem 10 szt. 2 x niebieski, 3 x zielony, 2 x żółty i 3 x czerwony

61
Wieszaki łazienkowe z półkami na ręczniki i przybory do 

mycia zębów dla dzieci
2 szt.

półki łazienkowe na kubeczki, z wieszaczkami na ręczniki dla każdego dziecka dla grupy 25 

dzieci , wykonana z płyty MDF

62
Odkurzacz workowy z turboszczotką do utrzymania 

czystości w budynku
1 szt.

klasa energ. min. A,  regulacja mocy, worek Hepa, rura teleskopowa, turboszczotka, pojemność 

worka 3,5 litra, długośc kabla min. 9 m

63 Meble do salki logopedy 1 kpl.

biurko z zaokrąglonymi narożnikami  wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji  

klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szuflady, z których jedna zamykana 

jest na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm (+/-1cm); szafa ubraniowa wym. szer. 90 cm, głębokośc 

40 cm, wys. 190 cm (+/-1cm); szafka z 2 półkami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. • 

wym. 76 x 40 x 115 cm (+/-1cm), zamykana na zamek


