
„Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Żerdzi” 

 

Załącznik nr 1 do SWIS 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

„Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Żerdzi” 

 

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Żerdzi 

l.p. nazwa przedmiotu ilość Wymiar Specyfikacja 
 

CZĘŚĆ 1: SPRZĘT ELEKRTYCZNY I ELEKTRONICZNY 

1 Kuchenka mikrofalowa 1 max 395x490x275 

klasa energetyczna co najmnie A++, napięcie 230V, 
kolor - srebrna, pojemność -do 25 litrów, sterowanie 
elektroniczne, podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie 
moc mikrofal - min 800W, moc grilla - min 1100W 

  

2 Czajnik elektryczny 1 poj. 1,70 litra 
klasa energetyczna A++, płaska grzałka płytowa, moc 
1800 -2400W, kolor stal nierdzewna, 

  

3 Lodówka 1 min 850x540x600mm 
klasa energetyczna A++, pojemność lodówki min 100 l, 
pojemność zamrazarki min 10l, kolor -stal nierdzewna - 
srebrny metal  

  

4 
Telewizor plus uniwersalny wózek / stojak 
mobilny do telewizorów   

1 przekątna ekranu 50cali 

Telewizor o matrycy 4kUltra HD 3840x2160, Smart Tv, 
WiFi, 2 złącza USB,dodatkowe wejście komputerowe, 
klasa energetyczna A++, nagrywanie na USB, kolor 
czarny. Dodatkowo wyposażony w uniwersalny wózek / 
stojak mobilny do telewizorów LCD LED Plazma 32"-65" 
z regulacją wysokości 

  

5 Mimi wieża  1   

Radio odtwarzacz wyposażony w: tuner obsługujący 
częstotliwość FM, odtwarzacz CD, CD-R, CD-RW, MP3, 
Wyświetlacz LED, sterowanie pilotem, wyjście 
słuchawkowe, wejścia USB,  Bluetooth, pilot w zesawie, 
moc min. (RMS): 30 W 

  

6 radioodtwarzacz 1   

radioodtwarzacz przenośny posiadający: napęd CD, CD-
R, CD-RW, MP3 , tuner radiowy AM/FM, port USB, 
złącze AUX, wyjście słuchawkowe, pilot, moc min. 
(RMS): 20 W, min. dwa głośniki, bluetooth 
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7 laptop z oprogramowaniem 3   

1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający 
według testów PassMark CPU Mark wynik minimum 
4200 punktów, wynik testu zaproponowanego 
procesora powinien znajdować się na stronie 
internetowej 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 2. Rodzaj 
dysku SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) 
3. Pojemność pamięci FLASH 256 GB 
4. Zainstalowana pamięć 8 GB, Maksymalna wielkość 
pamięci 16 GB 
5. Ilość banków pamięci 2 szt., Ilość wolnych banków 
pamięci 1 szt. 
6. Wyświetlacz LCD, Maksymalna rozdzielczość LCD 
1920 x 1080, Przekątna ekranu LCD 15,6 cali 
7. Typ ekranu TFT Full-HD [LED] anti-glare 
8. Karta graficzna z własną pamięcią osiągająca według 
testów PassMark G3D Mark minimum 790 punktów, 
wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien 
znajdować się na stronie internetowej 
http://www.videocardbenchmark.net/index.php  
9. Karta dźwiękowa 
10. Bezprzewodowa karta sieciowa - Chipset 
bezprzewodowej karty sieciowej Intel Dual Band 
Wireless-AC 8260 lub równoważna 
11. Urządzenia wskazujące TouchPad 
12. Klawiatura numeryczna  
13. Złącza zewn.  
1) 2x USB 3.0 
2) 1x USB 2.0 
3) 1 x HDMI 
4) 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
5) 1x RJ-45 (LAN), 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet 
(RJ45) 
6) 1x DC-In (wejście zasilania) 
7) 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
8) Czytnik kart pamięci, typy odczytywanych kart 
pamięci SecureDigital Card lub równoważne 
14. Bluetooth  
15. Wyposażenie standardowe:  
1) Kamera internetowa 
2) Głośniki 
3) Mikrofon 
4) zasilacz sieciowy 
16. Oprogramowanie - Zainstalowany system 
operacyjny klasy PC. Architektura systemu operacyjnego 
64-bit polska wersja językowa 
17. Zainstalowany pakiet biurowy polska wersja 
językowa - Office 2016 lub równoważny tj. pakiet 
biurowy pochodzący od jednego producenta 
zawierający min. edytor teksty, arkusz kalkulacyjny, 
program do obsługi bazy danych, program do tworzenia 
prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty 
elektronicznej i kalendarza. 
18. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja komputerów 
należy do obowiązków Wykonawcy. 
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8 projektor multimedialny 2   

1. Projektor krótkoogniskowy, 
2. Technologia wyświetlania DLP, 
3. Minimalna rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA), 
4. Minimalna jasność 2500 ANSI Lumenów 
5. Proporcje obrazu: 16:10 
6. Złącza  przynajmniej: Wejście D-sub 15pin  x 2; 
Wyjście D-sub 15pin  x 1; Composite Video in (RCA)  x 1; 
S-Video in (Mini DIN 4pin)  x 1; HDMI  x 1; Audio in (Mini 
Jack)  x 1; Audio out (Mini Jack)  x 1; 
7. Akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi w języku 
polskim, pilot/baterie, Kabel VGA Kabel zasilający, 
mocowanie ścienne 

  

9 tablica multimedialna 1   

1. Monitor dotykowy LED o przekątnej min. 65", 
rozdzielczość: FullHD (1.920 x 1.080), jasność: 350 
cd/m2, kontrast: 1100:1. 
2. Typ złączy: mini jack 3.5 mm, Composite (CVBS), 
HDMI (2 szt.), VGA (1 szt.) 
3. Wejścia audio minimum  2 x mini jack 3.5 mm, 
4. Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, USB (3 szt.), 
5. Połączenie z komputerem – USB, 
6. Wbudowane głośniki.  
7. Żywotność panelu min. 30 000 h.  
8. Narzędzie dotyku – pisak lub palec 

  

10 głośniki do laptopa 2   

zestaw głośników typu 2.1 (2xgłosnik satelitarny + 
1xniskotonowy); rodzj złącza jack 3,5mm; wyjście 
słuchawkowe;  Moc zestawu min 40W ( w tym głośniki 
tonów wysokich minimum po 8W); regulator 
intensywności basów 

  

11 ekran naścienny 2 

wymiary minimalne: 
175x132,5 cm (4:3); 
minimalna powierzchnia 
użytkowa ekranu 
170x127,5 cm;  

ekran ścienny ręcznie rozwijany z możliwością 
montażu ściennego lub sufitowego, biała matowa 
powierzchnia z czarną ramką, wbudowana blokada 
zabezpieczająca ekran przed samoczynnym zwijaniem 
się z możliwością regulacji wysokości dolnej krawędzi 

  

12 drukarka 1   

urządzenie wielofunkcyjne atramentowe z możliwością 
drukowania dwustronnego wyposażone w 
automatyczny podajnik dokumentów (min. 100 kartek); 
rozdzielczość druku w czerni i w kolirze oraz skanera 
minimum 1200x1200 [dpi] rozdzielczość kopiowania 
minimum 600x300 [dpi]; wejście USB 2.0; Wi-Fi; 
dotykowy wyświetlacz; minimalna szybkość drukowania 
10 str./min w czerni oraz 7 str./min w kolorze 

  

13 kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 1 
Wymiary (szer. x gł.)   60  x 
60 cm, wsokość 85 cm 

Pola grzewcze   4 palniki gazowe 
Kolor  srebrny/inox, zabezpieczenie przeciwwypływowe, 
zapalarka. 
Sterowanie płyty grzewczej   mechaniczne - pokrętła , 
przystosowana do gazu ziemnego wyposażona w wąż 
przyłączeniowy 
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CZĘŚĆ 2: MEBLE 

1 Zestaw mebli - zabudowa  1   

"montaż w pomieszczeniu nr 12 zgodnie z załączonym 
rzutem przyziemia. 
szafki stojące : płyta meblowa laminowana, glębokość-
0,55m, wysokość-0.82m, szerokość: 0.7m (1 szt pod 
umywalkę) 0,8m (1 szt pod zlew bez półek), 0,4m (1szt z 
pólką i pojedyncze drzwiczki), 0,4m (1 szt z szufladami), 
narożna 0,9mx0.9m (1 szt), kolor- grafit mat, sposób 
otwierania-drzwiczki podwójne ""cichy domyk"" pełne, 
liczba półek-po jednej półce w każdej szafce 
szafki wiszące: płyta meblowa laminowana, głębokość-
0,35m, wysokość-0.8, szerokość: 0,70m (1 szt) 0,80m (2 
szt), 0,90m x 0,90m-(1 szt narożna), kolor-biały mat, 
sposób otwierania-drzwiczki podwójne ""cichy domyk"" 
pełne, liczba półek-po jednej półce w każdej szafce 
blat: kolor sosna (struktura imitacja drewna, 
laminowany), głębokość: 0.60m, długość 1,54m + 0,80m 
(na całej długości zabudowy + szafka narożna 0,90m x 
0,90m), wysokość 0,038m 
Meble powinny być przystosowane do montażu w nich 
zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem-szer 
0,80m i umywalki nablatowej - (docięcie blatu i montaż 
jest po stronie wykonawcy). Wykonawca przed 
realizacją zamówienia zobowiązany jest do obmierzenia 
pomieszczenia w którym będzie montaż. 

  

2 Stół kuchenny 1 
wys. 740, dł. 1200-1400, 
szer. 750-800mm 

stół kuchenny wykonany z drewna sosnowego 
polakierowany 

  

3 Krzesła do stołu kuchennego 4   
krzesło z oparciem, chromowane, tapicerowane 
tworzywem zmywalnym, szarość/grafit 

  

4 Biurko komputerowe 2 szer.800xgł.600xwys.746 
biurko komputerowe z szufladą pod klawiaturę, 
przepusty kablowe, kolor dąb sonoma. 

  

5 Biurko 3 
wys.745mm-750mm x 
szer. 1400mm x 
gł.600mm-700mm 

biurko komputerowe z wysuwaną pułką pod klawiaturę, 
z boku po jednej stronie 4 szuflady a po drugiej szafka 
zamykana na kluczyk, kolor dąb sonoma, przepusty 
kablowe 

  

6 Szafa na pomoce dydaktyczne 2 
wys.1800mm - 1860mm x 
szer. 800mm - 830 mm x 
gł.360mm - 420mm 

szafka zamykana na 2 drzwi z trzema otwartymi pułkami 
u góry, wykonana z płyty wiórowej, fronty w kolorze 
dąb sonome 

  

7 Kanapa 1 
wys.750mm - 850mm x 
szer. 1400mm - 1500 mm 
x gł.850mm - 900mm 

kanapa  nie rozkładana, w szarej kolorystyce na nóżkach 
z drewna 

  

8 
Szafa metalowa do przechowywania 
dokumentów 

1 
wys.1800mm - 1860mm x 
szer. 1000mm - 1150 mm 
x gł.400mm - 420mm 

szafa dwudrzwiowa wykonana z blachy o grubości min 
0,6 mm zamykana na kluczyk, z możliwością 
regulowania pułek w kolorze szarym 

  

9 wieszak na ubrania 1   
wolnostojący w ko0lorze szarym z min. ośmioma 
uchwytami na ubrania 

  

10 stoliki konferencyjne 4 
wys.700mm - 750mm x dł. 
1400mm - 1450 mm x 
szer.650mm - 700mm 

stół konferencyjny ze składanymi metalowymi nogami 
malowanymi proszkowo, blat w kolorze do wyboru 
szarym/białym/dąb sonome, mozliwość magazynowania 
w stosie. 

  

11 Krzesła tapicerowane 28   

krzesła z tapicerowanym tkaniną materiałową 
siedziskiem i oparciem w kolorze szarym lub grafitiwym 
oraz metalowym stelażem malowanym proszkowo z 
możliwością sztaplowania min. po 10 

  

12 ławki szkolne 8 
dł. 1300 mm x wys. 760 
mm x szer. 500 mm 

ławka szkolna wykonana z metalowego stelaża 
malowanego proszkowo w kolorze czarnym lub 
brązowym o przekroju Ø 25 mm w całości spawanego 
ze stopkami antypoślizgowymi oraz blatu z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm i obrzeżem z PCV o 
grubości 2 mm 
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13 Krzesła składane 50   

składane krzeslo z siedziskiem i oparciem wykonanym z 
twożywa sztucznego w kolorze czarnym lub szarym oraz 
metalowym stelażem malowanym proszkowo i 
stopkami antypoślizgowymi. Krzesła po zlożeniu muszą 
mieć możliwość sztaplowania, kształt nóg - dwie płozy. 

  

14 wykładzina dywanowa 1 4 m x 4 m 
 kolorowa wykładzina dywanowa z obszytymi brzegami i 
motywami dla dzieci przedszkolnych   

15 wykładzina dywanowa 1 3 m x 4 m 
wykładzina dywanowa z obszytymi brzegami w kolorze 
brązowym lub ciemnym szarym 

  

16 krzesełka 16 
wysokośc siedziska 35cm, 
szerokość siedziska 33 cm 

krzesełka z oparciem dla dzieci przedszkolnych 
wykonanych ze sklejki i metalowego stelażu 
malowanego proszkowo w kolorze żółtym oraz 
antypoślizgowymi stopkami. Siedzisko wyprofilowane w 
miejscu pod kolanami a także na oparciu. Krzesełka 
muszą mieć możliwość sztaplowania  

  

17 ławeczki  8 
dł. 1150 mm x wys. 580 - 
590 mm x szer. 650 mm 

stoliki przedszkolne wykonane z blatu z płyty 
laminowanej o zaokrąglonych rogach i grubości 18 mm z 
obrzeżem z PCV o grubości 2 mm oraz metalowych nóg 
o przekroju Ø 35 mm malowanych proszkowo w kolorze 
żółtym ze stopkami antypoślizgowymi 

  

18 tablica tekstylna 2 900 mm x 1200 mm 
naścienna tablica tekstylna z materiałem w kolorze 
niebieskim i aluminiową ramą wykończoną szarymi 
narożnikami 

  

19 stolik 1 
wys.750mm x dł. 1200mm 
x szer.800mm 

stolik w kolorze dąb sonome wykonany z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm 

  

20 zestaw mebli do Sali przedszkolnej 1   

zestaw mebli do Sali przedszkolnej wykonany z płyty 
laminowanej zawierający: dwa regały 80x180x38 (6 
półek,3 lub 6 szuflad, szafka z pułkami zamykana na 
podwójne drzwiczki), dwa regały (6 półek, 6 szuflad) 
80x120x38, jedną szafkę 80x120x38 (szafka z półkami 
zamykana na podwójne drzwiczki, 2 półki otwarte, 1 lub 
2 szyflady),  kolorystyka frontów drzwiczek i szuflad w 
różnych kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym i 
niebieskim, tolerancja wymiarów +/- 10% 

  

21 zestaw mebli biurowych 1   

zestaw mebli biurowych z płyty laminowanej o grubości 
16 mm w kolorze dąb sonoma zawierający: regał 
biurowy 180x80x35 (2 szuflady; 3 półki otwarte, 4 pólki 
zamykane drzwiczkami - jedne drzwiczki); szafa-regał 
biurowy 180x60x35 (1 szuflada; 4 półki zamykane 2 
drzwiczkami); regał 180x80x35 (8 półek otwartych w 
czterech poziomach); komoda-szafka 99x80x40(1 
szuflada; 2 szt drzwiczek wewnątrz których znajduje się 
po jednej półce) regał biurowy 180x35x60 (3 szuflady; 2 
połki),  tolerancja wymiarów +/- 10% 

  

 


