
 

Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I – MEBLE DO SAL TERAPEUTYCZNYCH 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 Stół sześciokątny, krawędź min. 60 cm, wys. nóg regulowana - kolor buk 1szt.  

2 

Stół sześciokątny z możliwością podzielenia na 2 trapezy, krawędź min. 60 cm, wys. 

nóg regulowana - kolor buk 1szt. 

 

3 

Krzesło drewniane bukowe rozmiar 0 - 21 cm; 
Krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi krawędziami; wygodne oparcie zapewniające 

prawidłową postawę; 
4 szt. 

 

4 

Krzesło drewniane bukowe rozmiar 1 - 26 cm; 

Krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi krawędziami; wygodne oparcie zapewniające 
prawidłową postawę; 

5 szt. 

 

5 

Krzesło drewniane bukowe rozmiar 2 - 31 cm; Krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi 
krawędziami; wygodne oparcie zapewniające prawidłową postawę; 5 szt. 

 

6 

Krzesło drewniane bukowe rozmiar 3 - 35 cm; Krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi 

krawędziami; wygodne oparcie zapewniające prawidłową postawę; 6 szt. 

 

7 

Szatnia 5-osobowa, z drzwiczkami; Kolor korpusu: buk; Fronty: buk lub fuksja;  

W górnej części półeczka z 4 przegrodami w środku, na dole ławka z metalowym 

stelażem na buty z 1 przegrodą w połowie. Materiał: płyta wiórowa laminowana. Przednie 
krawędzie zaokrąglone o promieniu 2 mm przy obrzeżu, tylne krawędzie oklejone 

obrzeżem ABS 0,7 mm (przyjazne dla środowiska, nie zawierają chloru, metali ciężkich 

ani związków ropopochodnych, poza tym są one odporne na wysokie temperatury i 
działanie ognia). Min. wymiary: dł. 125 cm x gł. 42 cm x wys. 130 cm 

2 szt. 

 

8 
Biurko z szufladą i szafką po jednej stronie; kolor - buk; Wymiary min.: szer. 100 x 

wys. 75 x gł. 60 cm. 
2 szt. 

 

9 

Zestaw regałów składający się z następujących części: 

1. Daszek do mebli (kolor: ciemnoniebieski); Wymiary podstawy daszka: 78,2 cm - 1 
szt. 

1. Regał - ławka 3 (kolor: klon); Wymiary: 116 x 32 x 40 cm. - 2 szt.  

2. Materac - siedzisko 3 (kolor obicia: zielony); Materiał: pianka, pokrycie ze sztucznej 
skóry. Wymiary: 116 x 40 x 5 cm - 2 szt. 

3. Szuflada (kolor frontu: jasnoniebieski); Wymiary: szer. 38 x wys. 38 cm - 6 szt. 

4. Szafka otwarta, 1 półka (kolor: klon); Wymiary: szer. 40 x wys. 90 x gł. 40 cm - 2 szt. 
5. Drzwi do szafek (kolor: ciemnoniebieskie); Wymiary: szer. 38 x wys. 77 cm - 2 szt. 

6. Szafka otwarta, 2 półki (kolor: klon). Wymiary: szer. 78,2 cm x wys. 129 cm x gł. 40 
cm - 1 szt. 

7. Drzwi do szafek podwójne (kolor: jasnoniebieskie); Wymiary: szer. 76 x wys. 77 cm - 

1 szt. 
8. Szuflada szeroka (kolor frontu: ciemnoniebieski); Wymiary: szer. 76 x wys. 38 cm - 2 

szt. 

2 kompl. 

 

 



 

Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ II – MEBLE DO GABINETÓW 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 

Biurko z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk z frontami w kolorze buk. Dwie 
szuflady (pod całą długością biurka). Szafka z drzwiczkami oraz szuflady zamykane na 

zamek. 

Wymiary min.: szer. 120 x gł. 60 x wys. 77 cm; 

2 szt. 

 

2 

Krzesło ISO Wood Chrome;  

szerokość siedziska 460 mm 

głębokość siedziska 415 mm 

wysokość siedziska od podłoża 470 mm 

wysokość oparcia 325 mm 

wysokość całkowita 820 mm 
szerokość całkowita krzesła 545 mm 

głębokość całkowita krzesła 425 mm 

stelaż stalowy chromowany 
siedzisko i oparcie z naturalnej sklejki drewnianej lakierowanej 

możliwość składowania w stosie do 10 sztuk 

10 szt. 

 

 



 

Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ III – SIEDZISKA TERAPEUTYCZNE 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 

Stołek dla wychowawców „Bioswing”, którego specjalne elementy sprawiają, że 
siedzisko dopasowuje się do siedzącej osoby, korzystnie wpływając na jej mięśnie 

grzbietu. Materiał: tapicerowane siedzisko, krzyżak i mechanizm siedziska z aluminium. 

Wymiary: powierzchnia siedziska – średnica 36 cm, wysokość siedziska 34-44 cm. 
Obciążenie: do 115 kg. Siedzisko pokryte sztuczną skórą w kolorze niebieskim. Twarde 

kółka. 

3 szt.  

2 

Krzesło podłogowe, niebieskie; 5-krotna regulacja. Materiał: poliester, rama wykonana z 
metalowej rurki, siedzisko z pianki. Materiał wierzchni można prać ręcznie. Waga: 1,75 

kg. Wymiary: szer. 40 x gł. 38 cm, wys. oparcia 46 cm. 

2 szt.  

3 

Regulowane krzesło do wczesnego wspomagania, rozmiar 2; kolor - niebieskie; Korpus 

krzesła ma drewnianą konstrukcję. Prowadnice do regulacji wysokości nóg są 
wzmocnione wpuszczonymi metalowymi szynami i gwarantują długi czas użytkowania. 

Krzesło jest dostarczane razem z siedziskiem regulowanym na głębokość, oparciem z 

regulowanym kątem nachylenia, 2-punktowym paskiem na biodra, nogami regulowanymi 
na wysokość oraz zmywalnymi poduszkami do opierania się i siedzenia. 

1 szt.  

4 

Regulowane krzesło do wczesnego wspomagania, rozmiar 3; kolor - niebieskie; Korpus 

krzesła ma drewnianą konstrukcję. Prowadnice do regulacji wysokości nóg są 

wzmocnione wpuszczonymi metalowymi szynami i gwarantują długi czas użytkowania. 
Krzesło jest dostarczane razem z siedziskiem regulowanym na głębokość, oparciem z 

regulowanym kątem nachylenia, 2-punktowym paskiem na biodra, nogami regulowanymi 

na wysokość oraz zmywalnymi poduszkami do opierania się i siedzenia. 

1 szt.  

 



 

Załącznik nr 1D do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ IV – LEŻAKOWANIE 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 Łóżeczko do leżakowania w kolorze niebieskim o wym. min. 1370x560mm (dł. x szer.);  20 szt.  

2 

Szafa na pościel i leżaki- z drzwiczkami, która pomieści w sobie zarówno 20 kompletów 

pościeli, jak i 20 łóżeczek; korpus szafy wykonany z 18 mm płyty wiórowej klonowej; 

drzwiczki wykonane z lakierowanego mdf-u o gr. 16 mm; wymiary min. 1940 x 1500 x 
620 mm (wys. x szer. .x gł.); 

1 szt.   

3 
Platforma do przewożenia łóżeczek; konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kółka 

z hamulcem; wymiary min. 1320 x 560 mm (dł. x szer.); 

1 szt.  

 



 

Załącznik nr 1E do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ V – APLIKACJE ŚCIENNE I DYWANY 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 Dywan okrągły niebieski, Ø 3m 1 szt.  

2 

Aplikacja „Żaba” 

Z muchą do przesuwania. Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wraz z materiałem 

montażowym.  
1 szt. 

 

3 

Aplikacja „Trzcina wodna” 
Z kolbami z miękkiej tkaniny. Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wraz z 

materiałem montażowym. 
1 szt. 

 

4 
Aplikacja „Lilia wodna” 
Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wraz z materiałem montażowym. 1 szt. 

 

5 

Aplikacja „Ważka” 

Z błyszczącymi skrzydełkami. Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wraz z 
materiałem montażowym. 

1 szt. 

 

6 

Aplikacja „Kałamarnica” 

Macki mają lusterka lub fragmenty sztucznej skóry oraz inne "tajemnicze" wypełnienia, 

które piszczą, grzechoczą, szeleszczą. Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. Wraz z 
materiałem montażowym. 

1 szt. 

 

7 

Aplikacja „Przebiśniegi” 

Przy poruszeniu kwiatka słychać melodię. Materiał: drewno brzozowe. Wraz z materiałem 
montażowym. 

1 szt. 

 

8 

Aplikacja „Rybka Rozdymka” 

Z kolorowymi wypustkami do przyciskania. Materiał: lite drewno - brzoza, barwione. 

Wraz z materiałem montażowym. 
1 szt. 

 

9 

Aplikacja „Chmura” 

Z 5 lustrzanymi kropelkami. Materiał: sklejka brzozowa. Lustro akrylowe. Wraz z 
materiałem montażowym.  

1 szt. 

 

10 
Aplikacja „Balon” 

Materiał : naturalne drewno brzozowe. Wraz z materiałem montażowym. 
1 szt. 

 

11 

Aplikacja „Tęcza” 

Materiał: lite drewno brzozowe, krople deszczu z litego drewna bukowego z soczewkami 
w różnych kolorach na mocnych stalowych linkach. Wraz z elementami montażowymi.  

1 szt. 

 

12 
Aplikacja „Łąka” 

Materiał: sklejka brzozowa. Wraz z materiałem montażowym.  
1 szt. 

 

13 
Aplikacja „Smok” 

Materiał: sklejka brzozowa. Wraz z materiałem montażowym.  1 szt. 
 

14 
Aplikacja „Młyn” 

Z 2 tarczami obrotowymi. Materiał: sklejka brzozowa. Wraz z materiałem montażowym.  1 szt. 
 

 



 

Załącznik nr 1F do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ VI – KSZTAŁTKI PIANKOWE 

 

Lp. Nazwa artykułu 
Przewidywane liczba sztuk / 

kompletów 

 

 

1 2 3  

1 

Przytulne gniazdko 140 x 140 cm 
Materiał: trwała pianka RG 25/40, zdejmowane pokrycie (z zamkiem błyskawicznym), 

można je prać. Podłoga i boki antypoślizgowe. Wymiary: wysokość przy wejściu oraz 

cała powierzchnia do siedzenia 8 cm, wysokość całkowita 35 cm. Kolory: siedzisko / 
oparcie – błękit wody Boczne panele – niebieski karaibski;  

1 szt. 

 

 


