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Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym 

Folwarku o określonych w opisie technicznym parametrach. 

Termin realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 

Wymagania ogólne: 

1. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe 

oczekiwane przez Zamawiającego.  

2. Dopuszczalna odstępstwo od podanych wymiarów +/- 10cm, 

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem Europejskie Certyfikaty 

potwierdzające znakiem CE spełnianie określonych norm.  

4. Dostarczone towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe,  

w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.  

 

I. Dywany mają spełniać standardy bezpieczeństwa i trudnopalności ASTM F963 i BS EN71, 

posiadać atesty PZH. Skład: 100% poliamid (nylon) - Trudno zapalny (nylon nie pali się, tylko 

topi, co zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się ognia). Dywany mają być całkowicie odporne 

na działanie drobnoustrojów (nie chłonne wilgoci, idealne dla dzieci z alergią). Odporne na 

zabrudzenia. Bardzo proste w pielęgnacji.  

Lp. Nazwa Wymiar Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Dywan 4m x 5m 

(szer. x dł.) 

Dywan z wzorem, atest higieniczny, 

certyfikaty w zakresie : trudnozapalności,  

antyelektrostatyczności, preferowana 

kolorystyka – różnokolorowy, żywe 

barwy 

szt. 1 

2. Dywan 2,2 x 1,6 

(szer. x dł.) 

Dywan z wzorem, atest higieniczny, 

certyfikaty w zakresie : trudnozapalności,  

antyelektrostatyczności, preferowana 

kolorystyka – różnokolorowy, żywe 

barwy 

szt. 1 

 

II. Rolety zaciemniające, chroniące przed słońcem, upałem i promieniowaniem UV: przeznaczone 

do sal przedszkolnych. Założono, iż efektem montażu rolet (z folia refleksyjną) będzie  

zmniejszenie ilości wpadającej prze okno energii cieplnej do 80 %, zaś w okresie zimowym 

redukcja utraty ciepła do 30 %. 

Lp. Nazwa Wymiar Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Roleta 94cm x 144cm 

(szer.xdł) 

Rolety mają być wykonane z tkanin 

przeciwsłonecznych i projekcyjnych,  musza 

spełniać wymagania materiałów 

budowlanych trudno zapalnych (klasa 

materiałów budowlanych DIN 4102- B1) wg 

Szt. 2 
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DIN 4102-1 oraz posiadać atest higieniczny. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić certyfikat 

nadzoru budowlanego i stosowny atest  

(dokument w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem – Zamawiający 

dopuszcza dokument w języku polskim lub z 

tłumaczeniem na język polski).  

 

tkanina: poliester 100%, zaciemnienie 

częściowe min 285g/m2, transparentność 

(przepuszczanie światła ) - nie większe niż 10 

%, odbicie światła - min 40 %, absorpcja 

(pochłanianie światła) - min 2%. 

2.  Roleta 102 cm x 144 cm 

(szer. x dł.) 
Rolety mają być wykonane z tkanin 

przeciwsłonecznych i projekcyjnych,  musza 

spełniać wymagania materiałów 

budowlanych trudno zapalnych (klasa 

materiałów budowlanych DIN 4102- B1) wg 

DIN 4102-1 oraz posiadać atest higieniczny. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić certyfikat 

nadzoru budowlanego i stosowny atest  

(dokument w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem – Zamawiający 

dopuszcza dokument w języku polskim lub z 

tłumaczeniem na język polski).  

 

tkanina: poliester 100%, zaciemnienie 

częściowe min 285g/m2, transparentność 

(przepuszczanie światła ) - nie większe niż 10 

%, odbicie światła - min 40 %, absorpcja 

(pochłanianie światła) - min 2%. 

Szt. 2 

 

Pufa – 2 kpl 

Lp. Nazwa Wymiar Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Pufa Wymiary 

minimalne: śr. 

35 cm x wys. 

30 cm 

 

Siedzisko powinno być pokryte są 

przyjemną, wytrzymałą i łatwą do 

czyszczenia tkaniną PCV. 

 

Kpl. 2 

 


