
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 

 

CZĘŚĆ I – Dostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego 

 

L.p Element wyposażenia Ilość 

1. Notebook 15", dysk SSD. COREi5, Windows 7 Pro lub 

równoważne 
35 

2. Drukarka kolorowa ze skanerem i faxem 2 

3. Punkt dostępowy WIFI 1 

4. Dostęp do zasobów WLAN 1 

5. Głośnik zestaw (zestaw składający się z 2 sztuk) 7 

6. Mobilna szafka na 30 laptopów, wym. 131/50/125 cm. 

Wewnątrz korpusu listwa z gniazdami elektrycznymi 
1 

7. Oprogramowanie 

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- edytor obrazów 

- program umożliwiający tworzenie prezentacji wizualnych 

15 

8. Magnetofon, z wejściem USB, odtwarzacz CD i MP3 5 

9. Zestaw multimedialny (tablica interaktywna), projektor + 

system 

- projektor SVGA - rozdzielczość 1024/768, możliwość 

komunikacji z komputerem oraz możliwość pracy zdalnej 

- tablica interaktywna - poziom świecenia nie niższy niż 

1500 lumenów, możliwość pracy interaktywnej 

7 

10. Serwer plików 1 

 

 

Szkoła dysponuje programami: "Sylaba po sylabie - Samouczek ortograficzny", „Dysleksja -eduterapeutica.”. 

Zaoferowane oprogramowanie powinno umożliwiać korzystanie z tych programów. 

 

 

CZĘŚĆ II – Dostawa kserokopiarki 

 

L.p Element wyposażenia Ilość 

1. Kserokopiarka o maks. Formacie A3, kolorowa. Szybkość 

kopiowania 45 str. na minutę. Funkcja duplexu. 
1 

 

 

 

3 



CZĘŚĆ III – Dostawa mebli  

 

L.p Element wyposażenia Ilość 

GABINET DYREKTORA 

1 Biurko dwuszafkowe, wym. blatu 1300/850, kolor olcha 1 

2 Dostawka, blat - płyta meblowa 28 mm krawędzie oklejone 

PCV 2mm, nogi- metalowe 
1 

3 Regał czteropółkowy zamknięty dwudrzwiowy, z lewej 

strony bez półek, drążek na ubrania wiszące, wym. 

800/380/1860, kolor olcha 

1 

4 Regał 4-półkowy aktowy przeszklony 3/2, wym. szer. 800 

mm, gł. 380 mm, wys. 1860 mm, kolor olcha 
1 

5 Krzesła ISO black, rama metalowa, tapicerowane siedzisko i 

oparcie 
4 

POMIESZCZENIA SOCJALNE 

6 Szafki dla pracowników obsługi. Dwukomorowa, metalowa 

szafa socjalna. Wymiary szafy: 1800x600x500mm (wys. x . 

szer. x gł.). 

2 

7 Szafki dla pracowników obsługi. Dwukomorowa, metalowa 

szafa socjalna. Wymiary szafy: 1800x600x500mm (wys. x . 

szer. x gł.). 

2 

ŚWIETLICA 

8 Szafka z półkami  z regulowaną wysokością półek, 

 

Szafka z regulowaną wysokością półek, przystosowana do 

zamontowania drzwiczek z tej kolekcji. Wykonana z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z 

trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm.  • wym. 

94 x 45 x 90 cm 

4 

9 Szafka z pólkami, zamykana. Drzwiczki MDF, wym. 

94/45/90 

 

Wykonane z kolorowej płyty MDF.• 1 para • wym. 45 x 76 

cm 

2 

10 Szafka z szufladami, wym. 140/45/90 

 

Wykonane z kolorowej płyty MDF, wym. 140/45/90 

3 

11 Stolik komputerowy  z półką na komputer i szufladą na 

klawiaturę - buk 

 

Stoliki komputerowe na metalowych okrągłych nogach. 

Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 

wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną 

półkę na klawiaturę oraz wieszak na komputer. • wym. blatu 

116 x 58 cm 

2 

12 Krzesło obrotowe 

 

Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stelaż 

stalowy, malowany proszkowo. Wysokość regulowana 

płynnie. Samohamowne kółka na powierzchniach 

dywanowych lub twardych. • wym. 67,5 x 77-90,5 cm • 

wym. siedziska 40,5 x 40,5 cm 

2 



• tapicerowane siedzisko • wys. siedziska 41,5-55 cm 

13 Krzesło szkolne regulowane 

 

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej 

sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu 

kwadratowego o przekroju 20 x 20 mm. Wyprofilowane 

siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a 

szerokie i delikatnie wygięte oparcie zwiększa komfort 

użytkowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed 

zarysowaniem.  

76 

14 Stół świetlicowy sześciokątny 

 

Stół z bl. Sześciokątnym. Konstrukcja stołu - rura okrągła ø 

54mm Blat sześciokątny ø 1300mm Krawędź 650mm 

7 

15 Stół prostokątny 

 

Stół szkolny świetlicowy prostokątny, konstrukcja stołu:rura 

okrągła fi 25 mm 

Wymiary blatu:1300x500 mm 

3 

16 Stół kwadratowy 

 

Stół szkolny świetlicowy prostokątny, konstrukcja stołu: blat 

25 mm, okleina PCV, nogi czarne fi 60 mm. 

Wymiary blatu 800x800 mm 

4 

POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

17 Stoły, wym. 1800/750. konstrukcja stalowa 3 

18 Krzesła ISO black, rama metalowa, tapicerowane siedzisko i 

oparcie 
18 

19 Szafa na ubrania wiszące, zamknięta, wym. szer. 800 mm, gł. 

600 mm, wys. 1860 mm 
3 

20 Szafki zamykane dla nauczycieli, 8-skrytkowa (każda 

skrytka posiada własny zamek), wym. szer. 800 mm, gł. 380 

mm, wys. 1860 mm 

2 

21 Regał (półki otwarte), wymiary: 800x585x1860 mm. 3 

22 Szafka na klucze, 108 haczyków, na klucze, wym. 27/11/36 

cm. 
1 

23 Krzesła ISO black, rama metalowa, tapicerowane siedzisko i 

oparcie 
1 

24 Biurko, lada recepcyjna. Blat wykonany z płyty meblowej o 

grubości 25 mm. Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone  

trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyt. 

Kolor wenge. Wym. 75/70/140/105/50 

1 

25 Nadstawka nad biurko, z płyty meblowej o grubości 25 mm. 

Kolor wenge, z trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm. 

Wym. 30/30/70/70/30 

1 

26 Krzesło na kółkach. Miękkie, tapicerowane siedzisko i 

oparcie.  

Możliwość odchylenia oparcia lub blokady oparcia w 

wybranej pozycji 

Miękkie, poliuretanowe, stałe podłokietniki (wersja gtp) lub 

regulowane w pionie podłokietniki z miękkimi 

poliuretanowymi nakładkami (wersja R). 

Płynnie regulowana wysokość siedziska 

Płynnie regulowana wysokość oparcia 

1 



Nowoczesna i stabilna nylonowa podstawa 

27 Regał (półki otwarte), wymiary: 800x585x1860 mm, kolor 

wenge z mangfal. 
3 

28 Szafa aktowa, wym. 802/385/1833 mm, płyta 

melaminowana, łączenia kolorów wenge z mangfal 
1 

STOŁÓWKA 

29 Stoły kwadratowe z regulowana wysokością, narożniki 

zaokrąglone, nogi metalowe regulowane, wym. 100 x100 cm 
30 

30 Krzesła szkolne z regulowaną wysokością 

Konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20 mm 

Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki 

liściastej grubości 6 mm 

120 

 

 

SALE LEKCYJNE 

Lp Element wyposażenia Ilość W tym: 

Kwalifikowane Niekwalifikowane 

1 Szafka z szufladami, wym. 

140/45/90, fronty z płyty 

MDF 

16 16   

2 Szafka z szufladami, wym. 

94/45/90, fronty z płyty 

MDF 

14 8 6 

3 Szafka z przesuwanymi 

drzwiami z dwoma 

pólkami, fronty z płyty 

MDF, wym. 94/45/90 cm 

7 4 3 

4 Szafa z drzwiczkami, 

wysoka, wykonana z płyty 

laminowanej,  wyposażone 

w drzwiczki i półkę w 

górnej części oraz w 2 

półki i drzwiczki w dolnej 

części. Półki pozwalają na 

przechowywanie 

segregatorów, szafki na 

nóżkach,   wym. 94 x 45 x 

189 cm 

7   7 

5 Biurko nauczyciela, z 

szafką 90 i 1 szufladą, 

wykonane z płyty 

laminowanej o gr. 18 mm, 

wym. 120/60/76 cm 

12   12 

6 Szafka z półkami otwarta, z 

regulowana wysokością 

półek, wym. 94/45/90 cm 

7   7 

7 Krzesło konferencyjne, na 

stelażu metalowym, 

tapicerowane siedzisko i 

oparcie. 

12   12 

8 Krzesło z regulowaną 

wysokością, metalowy 

stelaż. 

175 25 150 

9 Stół dwuosobowy na 

pojemnik z płyty 

laminowanej, wym. 130/55 

cm. 

91 13 78 



10 Pojemniki do stołów 

plastikowe. 
182 26 156 

11 Komoda, wym. 94/45/90, 

fronty z płyty MDF 
8 8   

12 Szafka z półkami, płyta 

laminowana, wym. 

83/35/120,5 

8 8   

 

W kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić dostawę i montaż mebli. 

Wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i jednostkach oświatowych. 

 

 

CZĘŚĆ IV – Dostawa tablic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i jednostkach oświatowych. 

 

 

 

 

 

 

Lp Element wyposażenia Ilość W tym: 

Kwalifikowane Niekwalifikowane 

1 Tablica korkowa z drewnianą 

ramą, wym. 90/150 cm 
16 16   

2 Tablica szkolna - Tryptyk z 

nadrukiem, zielona powierzchnia o 

właściwościach magnetycznych, 

powłoka akrylowo - poliestrowa, 

wym. 170/100 cm 

Tablica składająca się z trzech 

części - części boczne uchylne 

Część środkowa tablicy - gładka 

Części boczne tablicy - 

dwustronne - przednia część 

kratowana, tylna część liniowana ( 

po zamknięciu części bocznych 

cała powierzchnia ma być 

liniowana) 

14 8 6 



CZĘŚĆ V – Dostawa dywanów do sal lekcyjnych i świetlicy 

L.p Element wyposażenia Ilość 

1. Dywan, wym. 2x3 m 

Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza 

pojedyncza 

Pokryty środkiem uniepalniającym 

Posiadający Certyfikat Zgodności, Atest Higieniczny 

11 

2. Dywan w świetlicy, wym 4x5m 

Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza 

pojedyncza 

Pokryty środkiem uniepalniającym 

Posiadający Certyfikat Zgodności, Atest Higieniczny 

2 

 

Wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i jednostkach oświatowych. 

 

CZĘŚĆ VI – Dostawa koszy na śmieci oraz wyposażenia łazienek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia. 

Wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i jednostkach oświatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p Element wyposażenia Ilość 

1. Dozownik mydła z tworzywa sztucznego poj. 800ml, 

kolor biały 
26 

2. Podajnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego na 

rolkę papieru śr. min. 23cm, kolor biały 
27 

3. Podajnik ręcznika papierowego z tworzywa sztucznego 

poj. 500szt., kolor biały 
8 

4. Suszarka automatyczna z tworzywa sztucznego, moc 

1100W, kolor biały 
6 

5. Kosz na śmieci 25l  (dopuszcza się 30l) z pokrywą, 

stalowy, pedałowy  
20 



 

CZĘŚĆ VII – Dostawa szafek uczniowskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia. 

Wszystkie zaoferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty/certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i jednostkach oświatowych. 

 

L.p Element wyposażenia Ilość 

1. Szafki uczniowskie w modułach 3x2 wymiar modułu 

900x350x1700 mm 

 

Szafki metalowe zamykane na kluczyk. Kolorystyka 

do uzgodnienia na etapie realizacji 

8 

2. Szafki uczniowskie w modułach 3x2 wymiar modułu 

900x490x1800 mm 

 

Szafki metalowe zamykane na kluczyk. Kolorystyka 

do uzgodnienia na etapie realizacji 

24 


