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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr GOPS.271-II-4/2018 z dnia 14 września 2018r. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 TERENU GMINY WIEJSKIEJ Gorlice „FENIKS” 

Lp. NAZWA TOWARU OPIS Liczba 
szt. 

1. KOMODA  
8 szuflad 

Korpus komody wykonany z płyty laminowanej, o 
grubości min 18mm, w jasnym kolorze (preferowany 
buk, jesion, sosna).  
  
Komoda zawiera łącznie 8 szuflad, po 4 w pionie. Fronty 
szuflad w kolorze żółtym. Szuflady mocowane na 
prowadnicach umożliwiających pełen wysuw i cichy 
domyk. Na każdej szufladzie zamontowany min jeden 
uchwyt przykręcany lub frezowany /wycinany we 
froncie, umożliwiający otwieranie. 
 
Wymiary ok: 120 cm długość, 50 cm głębokość, 85 cm 
wysokość. 
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2 SZAFKI SZKOLNE – 
zestaw 

Zestaw szafek szkolnych złożonych z trzech szafek, tj.: 
1) Szafka wysoka: o wymiarach  ok. 80 x 180 x 40 

cm, wykonana z  płyty o grubości min 18 mm.  
Szafka od dołu zawiera 3 szuflady; zamontowane 
prowadnice mają umożliwiać pełen wysuw 
szuflad. W każdej szufladzie po min 1 uchwycie 
umożliwiającym otwieranie. Front szuflad 
wykonany z kolorowego laminatu. W części 
środkowej znajdować się mają min 2 otwarte 
półki. Od góry szafka zamykana jedną parą 
drzwiczek  wykonanych w kolorowym laminacie.  
Za drzwiczkami znajdować  ma się min 1 półka. 
 

2) Regał o wymiarach ok. 80  x 120 x 40 cm 
wykonany z  płyty o grubości min 18 mm.  
Regał od dołu zawiera min 3 szuflady;  
zamontowane prowadnice mają umożliwiać 
pełen wysuw szuflad, cichy domyk. W każdej 
szufladzie po min 1 uchwycie umożliwiającym 
otwieranie. Front szuflad wykonany  
z kolorowego laminatu. Powyżej szuflad 
znajdować się ma łącznie min 6 otwartych półek 
- w dwóch pionowych rzędach, po min 3  
w pionie. 
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3)  Regał o wymiarach ok. 80  x 120 x 40 cm 
wykonany z  płyty o grubości min 18 mm.  
Regał od dołu zawiera min 1 szufladę z min 1 
uchwytem umożliwiającym otwieranie;  
zamontowane prowadnice mają umożliwiać 
pełen wysuw szuflady, cichy domyk. Front 
szuflad wykonany z kolorowego laminatu. 
Powyżej szuflad znajdować się ma min 1 otwarta 
półka. W górnej części regał zawiera mi 2 półki 
zamknięte jedną parą drzwiczek,  z uchwytami 
umożliwiającymi otwieranie, wykonanych z 
kolorowego laminatu. 

 
Kolory poszczególnych elementów zestawu do 
uzgodnienia z Zamawiającym – preferowane kolory jasne 
(np. buk, sosna, jesion). 
 
Głębokość wszystkich elementów zestawu musi być taka 
sama, tak by stanowiły równy ciąg. 

3. 
SZAFKA NA 
POJEMNIKI 

PLASTIKOWE 

Szafka z przeznaczeniem na pojemniki i kuwety, korpus 
trójdziałowy powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej min 18 mm (kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym – preferowane kolory jasne np. buk, 
jesion, sosna). 
 
 W szafce powinny być zamontowane prowadnice 
umożliwiające wsunięcie plastikowych pojemników. Do 
zestawu dołączone pojemniki plastikowe w ilości 
odpowiadającej ilości istniejących prowadnic (kolor 
pojemników do ustalenia z Zamawiającym – 
preferowane kolory: żółty i zielony). 
 
Wymiary ok. : Szer. 100 cm, gł. 45 cm, wys. 135 cm. 
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4. 
SZAFKA Z 3 PÓŁKAMI 

ZAMYKANA JEDNĄ 
PARĄ DRZWI 

Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej  o grubości min 18 mm (kolor do 
ustalenia z Zamawiającym – preferowane kolory jasne 
np. buk, jesion, sosna).  
 
Szafka wyposażona w jedną parę drzwi, w kolorze 
zielonym lub pomarańczowym, z wyciętymi otworami 
lub zamontowanymi uchwytami umożliwiającymi 
otwieranie szafki. 
 
W szafce, za drzwiczkami, powinny znaleźć się min. trzy 
półki dopasowane do rozmiaru i koloru mebla.  
 
Wymiary ok.: szer. 100 cm, gł. 45 cm, wys. 135 cm. 
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5. SZAFKA OTWARTA  
Z PÓŁKAMI 

Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej o grubości min 18 mm (kolor do ustalenia 
z Zamawiającym – preferowane kolory jasne np. buk, 
jesion, sosna).  
 W szafce powinny znaleźć się  min dwie otwarte półki 
dopasowane do rozmiaru i koloru mebla.  
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Wymiary ok.: szer. 100 cm, gł. 45 cm, wys. 115 cm.  

6. 

SZAFA WYSOKA  
Z DWOMA PARAMI 
DRZWI I OTWATRĄ 

PÓŁKĄ 

Korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej (kolor 
do uzgodnienia z Zamawiającym - preferowane kolory 
jasne np. buk, jesion, sosna). Grubość płyty min. 18mm. 
 
W dolnej i górnej części mebla powinny się znaleźć dwie 
pary drzwi, z cichym domykiem, w kolorze 
pomarańczowym wraz z wycięciami lub uchwytami 
umożliwiającymi otwieranie. Za drzwiami, w środku 
szafki, min jedna półka w rozmiarze i kolorze 
dopasowanym do mebla. 
 
Po środku szafy powinna znaleźć się jedna otwarta półka 
(nie zamknięta drzwiami), w kolorze i rozmiarze 
dopasowanym do mebla.  
 
Wymiary szafy ok.: szer. 100 cm, gł. 45 cm, wys. 200 cm.   
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7. 

SZAFKA - WÓZEK NA 
KÓŁKACH 

(z możliwością 
przechowywania 

pojemników) 

Szafka typu wózek powinna być wykonana z 
laminowanej płyty wiórowej o grubości płyty min. 18mm 
(kolor do ustalenia z Zamawiającym – preferowane 
kolory jasne np. buk, jesion, sosna), boki w kolorze 
zielonym z wyciętymi otworami /uchwytami 
umożliwiającymi swobodne przesuwanie mebla.  
 
W szafce mają zostać zamontowane prowadnice, które 
pozwolą na wsuwanie i przechowywanie plastikowych 
pojemników (minimum po 3 w pionie). Do szafki winny 
być dołączone plastikowe pojemniki w ilości wynikającej 
z liczby zamontowanych prowadnic. Preferowane kolory 
pojemników – żółte, zielone.  
 
Mebel powinien mieć cztery kółka z blokadą, 
pozwalające na swobodne przemieszczanie.  
 
Wymiary ok.: 70 x 45 x 90 cm  
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8. 
SZAFKA NISKA NA 

KÓŁKACH  
(typu wyspa skarbów) 

Mebel powinien być wykonany z laminowanej płyty 
wiórowej o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym – preferowane kolory jasne np. buk, 
jesion, sosna), swoją formą przypominać sześcian. 
Powinien mieć zamontowane 4 kółeczka z blokadą, a w 
podstawie/korpusie przestrzenie do przechowywania 
 np. plastikowych pojemników.  
 
Wymiary ok.: 80 x 80 x 50 cm. 
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9. 

SZAFA WYSOKA  
Z PÓŁKAMI 

OTWARTYMI I JEDNĄ 
PARĄ DRZWI 

Szaf wykonana z laminowanej płyty wiórowej o grubości 
min 18 mm (kolor do ustalenia z Zamawiającym – 
preferowane kolory jasne np. buk, jesion, sosna).  
Szafa powinna posiadać  łącznie min 5 półek w rozmiarze 
dopasowanym do mebla, przy czym w dolnej części mają 
znaleźć się drzwi, które zasłonią min dwie półki.  
Drzwi szafki w kolorze pomarańczowym. Do drzwiczek 
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powinny być zamontowane uchwyty, cichy domyk. 
 
Wymiary ok: szer. 90 cm, gł. 45 cm, wys. 175 cm. 

10. 
SZAFA WYSOKA  
Z SZUFLADAMI  

I JEDNĄ PARĄ DRZWI 

Korpus szafy powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej o grubości min 18 mm (kolor do ustalenia 
z Zamawiającym – preferowane kolory jasne np. buk, 
jesion, sosna).  
 
Szafa w dolnej części powinna posiadać co najmniej  
6 szuflad (po 3 w pionie), na prowadnicach 
umożliwiających pełen wysuw, cichy domyk. W górnej 
części szafy mają znaleźć się min 3 półki rozmiarem 
dopasowane do mebla, zamknięte drzwiami.  
Do frontów drzwi i szuflad zamontowane uchwyty.  
 
Wymiary ok:  szer. 90 cm, gł. 45 cm, wys. 175 cm. 
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11. 
SZAFKA (KOMODA) 

Z POJEMNIKAMI,  
PÓŁKAMI I DRZWIAMI 

Korpus komody powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej o grubości min 18 mm - kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym ( preferowane kolory jasne 
np. buk, jesion, sosna).  
 
Mebel powinien być trójdzielny, z prawej i lewej strony 
powinny znajdować się drzwiczki, które zamykają po 
dwie półki. Na drzwiach uchwyty ułatwiające otwieranie, 
cichy domyk. 
 Środkowa część komody powinna mieć zamontowane 
prowadnice, które umożliwią wsuwanie i 
przechowywanie minimum 4 plastikowych pojemników. 
Do szafki dołączone winny zostać pojemniki w ilości 
odpowiadającej liczbie zamontowanych prowadnic. 
 
Wymiary ok.: 90 cm, gł. 45 cm, wys. 95 cm. 

1 

12. DUŻA SZAFKA 
WISZĄCA 

Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej o grubości min 18mm, w jasnym kolorze 
– preferowane kolory np. buk, jesion, sosna), 
przystosowany do powieszenia na ścianie.  
 
Szafka powinna zawierać min. jedną półkę rozmiarem 
dopasowaną do mebla.  
 
Wymiary ok: szer. 90 cm, gł. 35 cm, wys. 50 cm. 
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13. MAŁA SZAFKA 
STOJĄCA 

Korpus szafki powinien być wykonany z laminowanej 
płyty wiórowej o grubości min 18 mm, kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym - preferowane kolory jasne 
np. buk, jesion, sosna.  
 
Szafka powinna zawierać dwie półki rozmiarem 
dopasowane do mebla. 
 
Wymiary ok.: szer. 45 cm, gł. 45 cm, wys. 95 cm. 
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14. ZESTAW MEBLI 

Zestaw powinien być złożony z 4 części (odrębnych szaf). 
Korpusy szaf powinny być wykonane z laminowanej płyty 
wiórowej, o grubości min 18 mm. Kolor korpusu i kolory 
drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym – preferowane 
jasne kolory korpusu np. buk, jesion, sosna. 
 
Wszystkie szafy w dolnej części zamknięte drzwiami, 
zamykając min jedną półkę.  
Dwie skrajne szafy dodatkowo powinny posiadać drzwi w 
górnej części zamykające min jedną półkę.   
Dwie środkowe szafy mają zawierać w górnej części po 
min dwie otwarte półki. 
Wszystkie drzwi mają zawierać uchwyty / otwory 
umożliwiające otwieranie. 
 
Wymiary całego zestawu ok: szer. 280,  
gł. 40 cm, wys. 200 cm, przy czym głębokość wszystkich 
szafek winna być taka sama aby mogły stanowić jeden 
ciąg meblowy. 
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