
 
 

Załącznik nr 1 

 Lista mebli , w ramach realizacji projektu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia” 

 

LP NAZWA ILOŚĆ SZCZEGÓŁOWY OPIS 

1 2 3 4 

1 

Szafka na  9 
pojemników 

 
 

1 szt 

np. Szafka na pojemniki, wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk. Tylna ściana wykonana 
z płyty HDF.  
wym. szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 74 cm.  

2 

Szafka na  12 
pojemników 

 
 

1 szt 

Szafka na pojemniki, wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk. Tylna ściana wykonana 
z płyty HDF.  
wym. szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 93 cm.  
 Na 12 pojemników drewnianych.  
 

3 Pojemnik duży 21 szt 

Pojemnik drewniany duży. Kolorowy. Pasujący do 
pozycji nr 1 i 2 Boki pojemnika wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze buk, front ze sklejki 
malowanej w różnych kolorach , spód z płyty HDF. 
Wymiary: szer. 25 cm gł. 35 cm wys. 17 cm. 

4 
Szafa wysoka 

z półkami 
 

1 szt 

np. Szafa wysoka,  z półkami   wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze buk. Tylna ściana 
wykonana z płyty HDF.  2 pary drzwi (duże i mniejsze)  
z płyty wiórowej laminowanej kolorowe zamykanych na 
zamek. 
wym. szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 202 cm. 

5 
Szafa wysoka 

z półkami 
1 szt 

np. Szafa wysoka,  stelaż z półkami   wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze buk. Tylna ściana 
wykonana z płyty HDF.  
wym. szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 202 cm. 

6 
Łóżeczko 

przedszkolne 
 

4 szt. 

Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych 
i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia 
rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi 
i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina 
z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie 
siateczki. System odpowiedniego splotu materiału 
zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość 
w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu 
tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę 
napiętą pomimo wieloletniego używania.  
wym. 133x57x15cm 
 w kolorze: niebieskim 



2 

7 

Szatnia 
przedszkolna  
dwustronna 

 

2 szt. 

np. Szatnia dwustronna, przeznaczona dla 10 dzieci. 
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze buk. Pod górnymi półkami wieszaki w kształcie 
gwiazdki z potrójnymi uchwytami.  
 
wym. 105 x 75 x 131 cm 

8 
Szatnia  

zamknięta 
 

1 szt. 

np. Szatnia przeznaczona dla 3 dzieci, stelaż wykonany 
z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, tylna 
ściana wykonana z płyty MDF w kolorze białym. Szatnia 
posiada półki na czapki, pod którymi znajdują się 
wieszaki gwiazdki z potrójnymi uchwytami, pod ławką 
metalowa kratka na obuwie.  
3 szt. drzwi do szatni  - kolorowe 
cokół górny  który wraz ze stelażem tworzy zamknięte 
półki.  
wym. szer. 69 x 44 x 131 cm. 

9 
Krzesło 

przedszkolne 
 

19 szt 

np. Krzesło przedszkolne  - Krzesło sztaplowane, 
posiadające metalowy stelaż w kolorze niebieskim. Nogi 
krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami 
z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz 
oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło 
przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm.  
Wymiary krzesła: wys. siedziska 26 cm. 
wym. 19 x 1.5mm 

10 

Stół 
prostokątny z 

kolorowym 
obrzeżem 

 

3 szt 

Np Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem -  Nogi stołu 
o regulowanej wysokości wykonane są z litego drewna 
bukowego, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
w kolorze buk z zaokrąglonymi rogami i brzegami 
wykończonymi PCW w kolorze niebieskim. Wym. blatu: 
szer. 120 cm, dł. 75 cm. 

11 Biurko 1 szt 

np. Biurko . Stelaż biurka wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buku, tylna ścianka z płyty 
wiórowej laminowanej w kolorze niebieskim, 3 szuflady 
z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z frontami 
z płyty MDF w kolorze niebieskim, uchwyty drewniane. 
 Wymiary: szer. 120 cm, wys. 75 cm, wys. 76 cm. 

12 Szafa 2 szt 

np.Szafa z 5 wnękami, wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk. Tył z białej płyty HDF. 
2 pary drzwi (duże i mniejsze) z płyty wiórowej 
laminowanej w kolorze buk zamykanych na zamek. 
wym. 90 x 40 x 190 cm.  
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13 
Szafa 

ubraniowa 
1 szt. 

np. 
Szafa ubraniowa mała z zamkiem posiada drążek na 
wieszaki ubraniowe oraz dwie półki.  
wym. 46 x 40 x 190 cm; materiał: płyta laminowana, 
kolor: buk 

14 Krzesło 1 szt. 

np. Krzesło posiada aluminiowe nogi oraz obicie z pianki 
oraz tkaniny na siedzisku i oparciu. 
Wymiary: szer. 54 cm wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, 
gł. Siedziska 42 cm. 

15 
Biblioteczka 
skośna mała 

1 szt 

np. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej, 
tylna ściana z płyty HDF. Z jednej strony znajdują się trzy 
poziomy ekspozycyjne, natomiast z drugiej strony 3 
półki. 
Wymiary: szer. 90 cm gł. 40 cm. wys. 102 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


