
Opis minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia 

Przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami 

mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we 

właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbędne 

certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla 

tego typu wyrobów.  

 
LP 

Nazwa przedmiotu Opis minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach 

1 Stolik dla osoby 
niepełnosprawnej – 2 
sztuki 

Stolik dla osoby niepełnosprawnej o parametrach nie gorszych niż: 
• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  

niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 
• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 

przedziale od 700 do 830mm.  
• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięciostopniowa od 0 do 

15stopni.  
• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 
• Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty 

użyte do produkcji. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Krzesło uczniowskie – 24 
sztuki 

Krzesło uczniowskie o parametrach nie gorszych niż: 
•  przystosowany do wysokości biurka 
• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 

wysokociśnieniowy 
• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 
• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

3 Blat do biurka 
nauczyciela – 1 sztuka 

Blat na biurko nauczyciela o parametrach nie gorszych niż: 
• Wymiary blatu 160cm x 80cm 
• Blat wykonany z płyty meblowej grubości 25mm 
• Kolor płyty olcha 
• Wykonawca zamontuje blat na istniejącym biurku nauczyciela 

w pracowni językowej 

 
 
 
 
 
 
 

4 Biurka podwójne do 
pracowni komputerowej 
– 11 sztuk 

Biurko uczniowskie podwójne parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 180cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Wysuwane półki na klawiaturę oraz myszkę (2 sztuki na biurku, dla 
każdego ucznia) 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 



5 Biurko pojedyncze do 
pracowni komputerowej 
– 1 sztuka 

Biurko uczniowskie pojedyncze parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 90cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Wysuwana półka na klawiaturę oraz myszkę 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału "Regina II" w Rzepienniku Biskupim 

6 Zakup pracowni 
językowej 24+1 
stanowiskowej – 1 
komplet 

W skład wyposażenia pracowni językowej wchodzą: 
 
Stolik dla osoby niepełnosprawnej(1 sztuka) o parametrach nie gorszych 
niż: 

• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  
niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 
• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 

przedziale od 700 do 830mm.  
• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięciostopniowa od 0 do 

15stopni.  
• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 
• Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty 

użyte do produkcji. 
 

Biurko uczniowskie podwójne(11 sztuk) parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 130cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
Biurko uczniowskie pojedyncze(1 sztuka) parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 65cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
Krzesło uczniowskie(24 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: 

•  przystosowany do wysokości biurka 
• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 

wysokociśnieniowy 
• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 

 
 
 
 
 
 
 



• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym 

7 Zakup pracowni 
językowej 16+1 
stanowiskowej – 1 
komplet 

W skład wyposażenia pracowni językowej wchodzą: 
Stolik dla osoby niepełnosprawnej o parametrach nie gorszych niż: 

• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  
niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 
• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 

przedziale od 700 do 830mm.  
• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięcostopniowa od 0 do 

15stopni.  
• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 
• Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty 

użyte do produkcji. 
 

Biurko uczniowskie podwójne (7 sztuk) parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 120cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
Biurko uczniowskie pojedyncze(1 sztuka) parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 60cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
Krzesło uczniowskie(16 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: 

•  przystosowany do wysokości biurka 
• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 

wysokociśnieniowy 
• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 
• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim 

8 Zakup pracowni 
językowej 16+1 – 1 
komplet 

Wyposażenie pracowni językowej w skład której wchodzą: 
 
Biurko uczniowskie (7 sztuk) podwójne parametrach nie gorszych niż: 

• Wymiary biurka ok. 180cm x 65cm 
• Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 
 
 
 
 



• Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy 
dedykowany do ukrycia niezbędnego okablowania 

• Z prawej strony każdego biurka kanał kablowy na całej 
wysokości biurka (okablowanie wychodzi z podłogi w obecnej 
pracowni) szerokości 15cm 

• Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 
• Wysokość biurka 76cm 
• Wysuwane półki na klawiaturę oraz myszkę (2 sztuki na 

biurku, dla każdego ucznia) 
• Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
Biurko uczniowskie (1 sztuka) pojedyncze parametrach nie gorszych niż: 

• Wymiary biurka ok. 90cm x 65cm 
• Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 
• Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy 

dedykowany do ukrycia niezbędnego okablowania 
• Z prawej strony biurka kanał kablowy na całej wysokości 

biurka (okablowanie wychodzi z podłogi w obecnej pracowni) 
szerokości 15cm 

• Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 
• Wysokość biurka 76cm 
• Wysuwana półka na klawiaturę oraz myszkę 
• Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
Stolik dla osoby niepełnosprawnej (1 sztuka) o parametrach nie gorszych 
niż: 

• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  
niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 
• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 

przedziale od 700 do 830mm.  
• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięciostopniowa od 0 do 

15stopni.  
• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 
• Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty 

użyte do produkcji. 
 
Biurko nauczyciela (1 sztuka) o parametrach nie gorszych niż: 

• Wymiary biurka ok 160cm x 60cm 
• Wysokość biurka 76cm 
• Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę i myszkę 
• Biurko wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 
• Kolor do ustalenia z Zamawiającym 
• Krawędzie blatu zabezpieczone listwą PVC o grubości 2 mm. 
• Biurko z blendą wysokości 50cm 

 
Krzesło uczniowskie (16 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: 

•  przystosowany do wysokości biurka 

 
 



• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 
wysokociśnieniowy 

• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 
• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

Szkoła Podstawowa w Turzy 

9 Stolik dla osoby 
niepełnosprawnej – 1 
sztuka 

Stolik dla osoby niepełnosprawnej o parametrach nie gorszych niż: 
• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  

niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 
• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 

przedziale od 700 do 830mm.  
• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięcostopniowa od 0 do 

15stopni.  
• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 

Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty użyte do 
produkcji. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Biurko uczniowskie 
podwójne – 11 sztuk 

Biurko uczniowskie podwójne o parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 130cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

11 Biurko uczniowskie 
pojedyncze – 1 sztuk 

Biurko uczniowskie pojedyncze o parametrach nie gorszych niż: 

 Wymiary biurka ok. 65cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

12 Pracownia językowa 24 + 
1 – 1 komplet 

W skład wyposażenia pracowni językowej wchodzą: 
 
Stolik dla osoby niepełnosprawnej o parametrach nie gorszych niż: 

• Stolik skonstruowany specjalnie dla uczniów z  
niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku 
inwalidzkim. 

• Stelaż wykonany z rury stalowej owalnej, malowany farbą 
proszkową. 

• Blat stolika wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18mm 
pokrytej melaminą i wykończony obrzeżem ABS o grubości 
min. 1,0 mm. 

• Wymiary blatu około 800 x 630 mm, szerokość wycięcia na 
tułów wynosi 400mm. 

• Blat z zaokrąglonymi narożniki. 

 
 
 
 
 
 
 



• Regulacja wysokości blatu stolika skokowo co 33mm w 
przedziale od 700 do 830mm.  

• Regulacja kąta nachylenia blatu min. pięcostopniowa od 0 do 
15stopni.  

• Rozstaw nóg stolika około 700mm. 
• Stolik musi posiadać atesty higieniczności na komponenty 

użyte do produkcji. 
Biurko uczniowskie (12 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: 
Biurko uczniowskie podwójne(11 sztuk): 

 Wymiary biurka ok. 140cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
Biurko uczniowskie pojedyncze(1 sztuka): 

 Wymiary biurka ok. 70cm x 60cm 

 Biurka wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 

 Biurka wyposażone we wbudowany kanał meblowy dedykowany 
do ukrycia niezbędnego okablowania 

 Z tyłu biurka blenda wysokości 50cm 

 Wysokość biurka 76cm 

 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
Krzesło uczniowskie(24 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: 

•  przystosowany do wysokości biurka 
• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 

wysokociśnieniowy 
• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 
• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 
•  

Dla wszystkich szkół 

13 Stanowisko OPK – 5 
kompletów (po jednym 
do każdej ze szkół) 

Biurko o parametrach nie gorszych niż: 
• Wymiary biurka ok 160cm x 80cm 
• Wysokość biurka 76cm 
• Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę i myszkę 
• Biurko wykonane z płyty meblowej grubości min. 18mm 
• Kolor do ustalenia z Zamawiającym 
• Krawędzie blatu zabezpieczone listwą PVC o grubości 2 mm. 
• Biurko z blendą wysokości 50cm 

 
Krzesło o parametrach nie gorszych niż: 

•  przystosowany do wysokości biurka 
• Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego - polietylen 

wysokociśnieniowy 
• Stelaż wykonany z rury min. 22mm, malowany proszkowo 
• Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego 
• kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

 
 
 
 
 
 
 

14 Zestaw mebli Zestaw mebli do pracowni przyrodniczej bądź pracowni biologicznej, 
pozwalający na przechowywanie pomocy dydaktycznych: 

• 5 segmentów, wymiary gabarytowe każdego z segmentów 
(szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm 

• kolorystyka zestawu: jasny buk, zielony groszek 

 
 
 
 
 



• Zdjęcie poglądowe pokazujące układ segmentów: 

 
 

 
 

 


