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Załącznik nr 1 

 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebelków i wyposażenia dla dzieci  
w ośrodkach dla cudzoziemców: 
 

1. STOLIK DO PRZECHOWYWANIA I ZABAWY Z WYPOSAŻENIEM 
 
Specyfikacja stolika: 

 Tworzywo: płyta laminowana w tonacji klonu; 
 Wymiary:  

 Szerokość: od 145 do 150 cm,  

 Wysokość od 80 do 85 cm,  

 Głębokość od 55 do 60 cm, 

 Stolik posiada możliwość zamontowania prowadnic, na których można  
umieścić ukryte pod blatem pojemniki; 

 Stolik posiada półki i wnęki przeznaczone do przechowywania zabawek; 
 
Wyposażenie: 

 8 szt. pojemników z pasującymi prowadnicami, które rozmiarem i specy-
fikacją pasują do zamontowania ich równocześnie pod blatem stolika: 

 Tworzywo: sztuczne 

 Kolor: dowolny 
 2 szt. dywaników do zabawy pasujących wymiarem do ułożenia ich na 

blacie stolika: 
 Podłoże: gumowe 
 Wierzch: tkanina 

 Grubość: 0,4-0,6 cm 

 Wzory: dwa różne wzory z rysunkami do zabawy,  
np. wzorami miast, ulic, parków, itp.  

Ilość: 1 zestaw 
 

2. KĄCIK MALUCHA 
 Tworzywo: płyty laminowane lub sklejka o grubości 18 mm, 

 Kolor, tonacja: beż z możliwymi kolorowymi elementami 
 Składający się z modułów: 

 Panel z drzwiczkami wykonany ze sklejki 
 Tunel 

 Płotek 
 Moduł z figurami 

 2 szt. elementu mocującego do ściany 
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 Moduły mogą być łączone ze sobą za pomocą dołączanych elemen-
tów. 

Ilość: 1 zestaw  
 

3. STRAGANIK NAROŻNY do zabawy z półeczkami, daszkiem i ladą 

 Tworzywo: płyty laminowane lub sklejka o grubości 18 mm 
 Kolor, tonacja: beż z możliwymi kolorowymi elementami 

 Wysokość blatu: od 49 do 53 cm 
 Pozostałe wymiary:  

 Wysokość od 120 cm do 130 cm,  
 Szerokość od 75 cm do 95 cm,  

 Głębokość od 75 cm do 95 cm  
Ilość: 1 sztuka  
 

4. ZJEŻDŻALNIA do użytku wewnętrznego 

 Tworzywo: trwałe tworzywo sztuczne 

 Długość ślizgu: 170- 190 cm 

 Wysokość: do 150 cm 
 Waga: 17- 20 kg 

 Posiada uchwyty na końcu schodków, chroniące dziecko przed upad-
kiem. 

Ilość: 1 sztuka  
 

5. BUJAKI 
 Tworzywo: trwała tkanina PCV 

 Kształty i wzory: dwa różne bujaki w kształcie zwierząt (do ustalenia  
z Zamawiającym) 

 Bujaki posiadają bezpieczną i stabilną konstrukcję  
 Wymiary:  

 Wysokość od 50 do 65 cm,  
 Długość od 65 do 80 cm,  

 Szerokość od 27 cm do 31 cm 
Ilość: 2 sztuki 
 

6. KANAPA rozkładana do siedzenia lub leżenia 

 Wykonanie: pianka, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV 
 Kolor: odpowiadający użytkowaniu przez dzieci (do ustalenia z Zamawia-

jącym) 
 Wymiary złożonej kanapy:  

 Długość: od 45 do 50 cm,  

 Szerokość: od 78 do 82 cm,  
 Wysokość: od 48 do 52 cm 

 Wymiary rozłożonej kanapy:  
 Długość: od 140 do 150 cm,  

 Szerokość: od 78 do 82 cm,  
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 Wysokość: od 30 do 35 cm 

 Grubość materaca: 8 – 10 cm 
Ilość: 1 sztuka 

 
 

7. POJEMNIKI do przechowywania 

 
 Pojemność: 22 l 

 Pokrywa zamykana na klipsy 
 Kolory: odpowiadający użytkowaniu przez dzieci (do ustalenia z Zama-

wiającym) 
Ilość: 4 sztuki 

 

Dostarczone artykuły muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe. 

Dostarczone artykuły muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów  
i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów.  

Termin dostawy – 14 grudnia 2018 roku.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem  
o dokładnym terminie dostawy– telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz 
mailowo na adres fundusze@udsc.gov.pl. 

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, 
proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji 
niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Lininie (Linin, 05-530 Góra Kalwaria), tel.: 022 736 16 14 w 
godzinach od 08:00 do 16:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni 
od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury.  

 


