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Wzorcowy  produkt stanowiący 

wyznacznik minimalnych standardów 

jakościowych, funkcjonalnych(nazwy 

użyto przykładowo dopuszcza się 

produkt równoważny)

Opis przedmiotu j.m. Ilość szt/kpl

Cena  jednostkowa 

netto

Wartość Netto VAT stawka(%) Wartość Brutto

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 9 (7+8)

1

Kuchnia

Czteropalnikowa kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna, piekarnik 

elektryczny. Wymiary zewnętrzne urządzenia w cm to około: 85x50x60. Stabilne 

i wytrzymałe ruszty żeliwne. Prowadnice teleskopowe ułatwiające wysuwanie 

blach. Przystosowana do gazu z butli propan-butan. Podłączenie z butli. Zestaw 

z wężem do gazu o długości min. 1 m. Zawór odcinający dopływ gazu 

uniemożliwiający samoczynny wypływ. Klasa energetyczna: A .Moc 

przyłączeniowa min. 3,1 kW. 

Elektryczna zapalarka gazu.

Wykonana ze stali nierdzewnej (kolor do wyboru przez Zamawiającego).

szt. 1

2

Wyposażenie kuchni - regały

 Zestaw szafek stojących i wiszących, fronty wykonane z płyty MDF, w kolorze 

do wyboru przez Zamawiającego wykonane na wymiar w dostosowaniu do 

istniejących ścian.

Jedna ściana:

1. Szafka stojąca podzielona na trzy części w tym: dwie półki z dwoma 

drzwiczkami + jedna półka z szufladami o wymiarach ok.: Wysokość 80 

cm/Długość: 150 cm/Głębokość 50 cm

2. Szafka wisząca z trzema półkami z trzema drzwiczkami o wymiarach ok. 

Wysokość 70 cm/Długość: 150 cm/Głębokość 30 cm

Druga ściana:

3. Szafka wisząca z trzema półkami z trzema drzwiczkami o wymiarach ok. 

Wysokość 70 cm/Długość: 170 cm/Głębokość 30 cm

zestaw 1

3

Wyposażenie Sali zabaw - zestaw 1

Regał w tym szafa z drzwiczkami, szafka z szufladami, szafka z półkami –Np. 

zestaw Colores Moje Bambino lub równoważny.  Zestaw 5 Długość zestawu ok. 

4,62

zestaw 1

4

Wyposażenie Sali zabaw - zestaw 2

Regał w tym szafa z drzwiczkami, szafka z szufladami, szafka z półkami –Np. 

zestaw Sanlandia Plus Moje Bambino lub równoważny. Długość zestawu ok. 

6,24 zestraw 1

5

Wykładzina do sal przedszkolnych Dywan wzorzysty (3x4) Motyw do wyboru przez Zamawiającego

szt. 1

6

Wyposażenie szatni

Szatnia  - o wym. ok. 108,5 x 50 x 131 cm. Eleganckie i funkcjonalne szatnie, 

wykonane z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w półeczkę, miejsce 

na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka 

na buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szatnie mogą 

być uzupełnione kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF.
szt. 5

7

Komputer przenośny z 

oprogramowaniem

Parametry nie gorsze niż: Komputer o parametrach co najmniej: 14", procesor 

intel core, szerokokątny ekran wielodotykowy z powłoką antyrefleksyjną, 

Obsługa wielu trybów pracy: Laptop, podstawka, namiot i tablet, pamięć 8GB, 

WiFi, Bluetooth, grafika nvidia, Złącza: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, wyjście 

HDMI, czytnik kart 4-w-1, 

gniazdo audio typu combo (wspólne gniazdo słuchawek i mikrofonu), RJ-45, 

Windows 8.1
szt. 1

8
Drukarka laserowa kolorowa

Parametry nie gorsze niż: Drukarka laserowa kolorowa Maks. rozmiar nośnika 

A4, Automatyczny dupleks, Zainstalowana pamięć ok. 64 MB, USB co najmniej 

2.0, Karta sieciowa szt. 1

9
Projektor krótkoogniskowy 

Parametry nie gorsze niż: Projektor krótkoogniskowy Technologia LCD. 

Stosunek projekcji 0,46 - 1. Jasność 2800 ANSI LUM (1600 eco). Kontrast 

3000:1. Żywotność lampy do 4000 godz. szt. 1

10

Ekran projekcyjny na statywie

Parametry nie gorsze niż: Przenośny ekran ręcznie zwijany na statywie z 

trójnogiem. Posiada metalową obudowę w kolorze czarnym oraz mechanizm 

zwijający z napędem sprężynowym. Na ekranie znajduje się ramka w kolorze 

czarnym o szerokości 3 cm. Format 1;1, Wym. ok. 150 x 150 cm, przekątna 213 

cm (84") szt. 1

11

Radio z odtwarzaczem CD

Parametry nie gorsze niż: Radio z odtwarzaczem CD(Odtwarza formaty: WMA, 

MP3, CD-R/RW, Audio CD, radio cyfrowe oraz złącze USB. Wyposażenie 

dodatkowe: bateria, pilot, kabel zasilający)
szt. 1

12

Tablica  interaktywna wielodotykowa 

ceramiczna

Parametry nie gorsze niż: Dotykowa tablica na podczerwień myBoard serii DTO 

lub produkt równoważny. Tablica dotykowa, to produkt gwarantujący komfort 

pracy, bogatą funkcjonalność i niezawodność w działaniu. 

• min. 6 TOUCH - umożliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobów min. 

sześciu użytkownikom jednocześnie 

• rozwiązanie Plug & Play - eliminuje konieczność instalacji sterowników 

• programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania 

• najczęściej używanych funkcji do klawiszy 

• płynnie działająca funkcja multi gesture gwarantuje obsługę 

• tak swobodną jak używanie smartfona 

• Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8, Mac 

• Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna - doskonała do pisania i projekcji, 

• Potężne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie do myBoard, zachęca i 

motywuje do nauki i pracy. 

• Przekątna obszaru roboczego  ok. 77,9 cali 

• Powierzchnia całkowita ok. 169,2 x 128,4 cm 

• Format 4:3

szt. 1

13

Oprogramowanie do tablicy 

interaktywnej - ćwiczenia z 

grafomotoryki

Ćwiczenia z grafomotoryki lub równoważny – Seria programów 

multimedialnych z ćwiczeniami grafomotoryki, matematyki i ruchu; zawiera 

materiał dydaktyczny dla przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły 

podstawowej przeznaczony do  tablicy interaktywnej przy wykorzystaniu 

rzutnika multimedialnego. Programy wykorzystywane są  podczas pracy 

indywidualnej  i grupowej; Program zawiera zestaw plansz do ćwiczeń 

grafomotorycznych wprowadzających dziecko w tematykę pisania od początku 

aż do osiągnięcia przez nie pełnej samodzielności; Materiały  podzielone na  

grupy w zależności od poziomu trudności ćwiczeń. szt. 1
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14

Oprogramowanie do tablicy 

interaktywnej - klaszczę, tupię, 

podskakuję

Klaszczę, tupię, podskakuję lub równoważny- "Klaszczę, tupię, podskakuję" to 

unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał dydaktyczny dla 

przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej przeznaczony do 

użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego. 

Program w pełni wykorzystuje nowe możliwości technologiczne w procesie 

edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. W 

atrakcyjny sposób wspiera rozwój dzieci w podstawowych obszarach. Jest to 

różnorodny zestaw filmów wspierających organizację grupowych ćwiczeń 

ruchowych. Składa się z kilkudziesięciu pozycji dotyczących stymulacji motoryki 

dużej, której prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne przed przejściem do 

ćwiczeń motoryki małej związanej z płynnymi ruchami ręki podczas pisania. 

Filmy zawierają pokaz będący wzorem w wykonaniu terapeuty oraz dwójki 

dzieci przy określonym pokładzie muzycznym, a każde ćwiczenie poparte jest 

komentarzem i poleceniem. Zaproponowane zabawy słuchowo-ruchowe polegają 

na dostosowaniu ruchu do zróżnicowanego tempa, rytmu, akcentu i metrum oraz 

wysokości dźwięków. Dzięki ćwiczeniom zaprezentowanym w filmach dziecko 

rozwija także swoją orientację w przestrzeni i schemacie ciała.
szt. 1

15

Oprogramowanie do tablicy 

interaktywnej - szacuję, przeliczam, 

obliczam

 Szacuję, przeliczam, obliczam  lub równoważny- "Szacuję, przeliczam, 

obliczam" to unikatowa na polskim rynku propozycja zawierająca materiał 

dydaktyczny dla przedszkoli i pierwszych trzech klas szkoły podstawowej 

przeznaczony do użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu rzutnika 

multimedialnego. Program w pełni wykorzystuje nowe możliwości 

technologiczne w procesie edukacyjnym zarówno podczas pracy indywidualnej 

jak i grupowej. W atrakcyjny sposób wspiera rozwój dzieci w podstawowych 

obszarach. Program obejmuje zestaw plansz oraz ćwiczeń interaktywnych 

wspomagających organizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej. Dzięki 

kolorowym i atrakcyjnym materiałom nauka łączy się z zabawą, przez co 

nauczyciel otrzymuje dodatkowe narzędzie pozwalające mu wzbudzić 

zaciekawienie oraz pomagające w utrzymaniu koncentracji wśród dzieci.
szt. 1

16 Kserokopiarka                   

Parametry nie gorsze niż: Urządzenie wielofunkcyjne - Drukowanie, kopiowanie, 

skanowanie i faksowanie. Szybkość druku do 20 str./min. Rozdzielczość 

9600x600 dpi. Druk dwustronny. Pamięć systemu 256 MB. Interfejs USB. 

Ethernet 10/100. Wyświetlacz LCD. Maksymalne obciążenie miesięczne 65 000 

stron.
szt. 1

17

Program do zarządzania placówką 

przedszkolną

Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie do ewidencji danych i 

prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego, rejestracji obecności oraz naliczania opłat za godziny pobytu 

oraz posiłki, z których korzysta dziecko. Licencja bezterminowa, nie wymaga 

pracy na serwerze zewnętrznym szt. 1

18

Telewizor

Paramtery nie gorsze niż: Następujące dane lub równoważne - Przekątna ekranu 

40″, Full HD, rozdzielczość 1920 x 1080, LED, 2 głośniki, moc głośników: 20 

W, 2 złącza HDMI, 1 złącze USB, wyjście słuchawkowe
szt. 1
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