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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego) 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

Dostawa wyposażenia sal zajęd do Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim,  

w ramach Resortowego Programu rozwoju opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 „Maluch”. 

 

2. Zakres opracowania 

W zakres prac wyposażeniowych placu wejdą następujące urządzenia: 

 Kołyska-10 szt.  - jak na zdjęciu lub podobne 

Wymiary kołyski 120 x60 cm. Kołyski drewniane, lakierowane w kolorze naturalnym, 
posiadające atest bezpieczeostwa 

 

 Pościel do łóżeczka – 10 kompletów 

W skład  kompletu wchodzi: poduszka 40x40 cm, koc 140x90 cm, prześcieradło oraz powłoczki na 
poduszkę i koc  – 100% bawełna 
 

 Przewijak wraz z materacem – 1 szt. – jak na zdjęciu lub podobny 

Praktyczna i stabilna szafka - przewijak, wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku. Przegródki 
i szuflady pozwalają na przechowywanie niezbędnych akcesoriów.  
• wym. 83,6 x 80 x 98,6 cm  

 

 

 



 

 Kojec – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobny 

Kojec drewniany 8-kątny z otwietaną bramką, każdy element kojca o wym.  
91x73 cm., wys. 73 cm. 

 

 Hamak dla dzieci – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobny 

Hamak przeznaczony dla małych dzieci i niemowląt. Wykonany ze 100% bawełny organicznej. 
Posiada bezpieczny materac, ogrzewający ciało dziecka oraz szelki do jego przypięcia. Dziecko może 
w nim drzemad, spad i oglądad świat w bezpieczniej i wygodnej dla niego pozycji. Hamak, może byd 
mocowany w pozycji zamkniętej dla dziecka lub otwartej. Wymaga zestawu do mocowania.  
• wym. 60 x 105  
• dł. kijka 78 cm  
• max obciążenie 20 kg  

 

 

 Materac – 10 szt. – jak na zdjęciu lub podobny 

Wymiary materaca to 120x60x10 cm 

 



 

 Meble piaankowe – kanapa – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobna  

 

 Dywan/wykładzina o wymiarach 5,80m x 5,70m  

Zamawiający dopuszcza ewentualny zakup wykładziny dywanowej. Wykładzina/dywan 
powinna byd kolorowa z motywami dla dzieci. 
 

 Krzesełka do karmienia – 5 szt. - jak nazdjęciu lub podobne 

 

 Stolik do karmienia 1 szt. wraz z 6 szt. krzesełek- jak na zdjęciu lub podobne 

Wymiaru blatu 118 x 74 cm 
Komplet 4 szt. nóg do blatu  o wysokości 40 cm  
drewniane krzesełka, estetycznie wykonane, w kolorze naturalnym. Dzięki swojej konstrukcji 
umożliwia sztaplowanie jednego na drugim. Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz 
PN - EN 1729-2: 2007  

 

 Bujak – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

 



 

 Wielofunkcyjna mata edukacyjna z biedronką – 1 szt. jak na zdjeciu lub podobna 

Wymiary maty 78 x 81 cm.., wymiary wałka 45 cm., śr. 15 cm. Mata powinna byd wykonana z 

miękiego, przyjemnego w dotyku materiału. Ponadto w macie powinny znajdowad się ukryte sygnały 

dźwiękowe zwiększajace ciekawośd dziecka. 

 

 Dinozaur z piłkami – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobny 

Dinozaur o wymiarach 120 x 38 x 58,5 cm., zalecany dla dzieci od 6-go miesiąca życia. Po rozsunięciu 

suwaka dinozaur posiada w środku kolorowe piłeczki, dzieci mągą siadad wówczas w środku i bawid 

się w “basenie z piłeczkami”. 

 

 

 

 

 Edukacyjna mata pajac – 1 szt. - jak na zdjęciu lub podobna 

Wymiary maty: średnica 109 cm, wysokośd 47 cm. 

 



 Makatki na scianę 

 

 Komplet zabawek edukacyjnych – każda zabawka w ilości 1 szt. 

Zabawka z pieskiem                  Zabawka gryzikółko                  Gryzaczek z grającymi kluczykami 

Zabawka baczek 

Karuzela z pozytywką – 2 szt. 

  

Kule aktywizujące małe rączki - każda kula ma jakąś specyficzną 
cechę: dziecko może coś wcisnąd, potrząsnąd kulą, aby wydała dźwięk, przekręcid elementy lub po 
prostu dokładnie ją oglądad, sprawdzając tekstury i kolory. Kule tocząc się, zachęcają również do 
raczkowania. Dla dzieci od 6 miesiąca. 



Łączy najlepsze cechy zabawek manualnych i rozwija zdolnośd 
myślenia, uczy miedzy innymi liczb i rozpoznawania kształtów. Ta interaktywna zabawka, której 
celem jest nauka przez zabawę, potrafi zająd malucha na długo. Dziecko wkłada do odpowiednich 
otworów klocki, a garnuszek w nagrodę śmieje się i mówi, jakie mają kształty i jakie znajdują się na 
nich cyfry. Zabawka rozpoznaje moment, gdy dziecko wkłada do wnętrza rączkę lub klocki. Gra 
wesołe piosenki i może porozumiewad się z dzieckiem po polsku. W komplecie znajduje się 
garnuszek, pokrywka i 5 klocków w różnych kształtach. Dla dzieci od 6 miesiąca. 

Rozwija zdolności manualne dziecka. Z 10 kubeczków - foremek można 
ułożyd wieżę lub kolorowe kule. Kubeczki różnią się kolorem i wielkością, dzięki czemu dziecko uczy 
się rozpoznawad różnicę miedzy nimi. W komplecie kuleczka z dzwoneczkiem, do postawienia na 
szczycie wieży. Dla dzieci od 6 miesiąca.  
 

Układanka z ciekawymi efektami wizualnymi. 5 plastikowych kółeczek do 
układania w piramidkę. W jednym kółeczku znajdują się różnokolorowe koraliki wirujące na 
metalizowanej powierzchni, która zachwyca muszka efektami świetlnymi. Dla dzieci od 6 miesiąca. 

Zabawka pomaga rozwinąd zdolności motoryczne, uczy maluchy 
rozwiązywania problemów i rozwija ich ciekawośd. Zawiera 4 rożne zwierzątka z korespondującymi 
z nimi tematycznie przyciskami. Dzieci odkrywają co należy zrobid, aby zwierzątka wyskoczyły 
z ukrycia poprzez naciskanie odpowiednich przycisków. Zabawka wydaje 12 rożnych dźwięków. Dla 
dzieci od 6 miesięcy.  



Gdy dziecko naciska zabawkę w odpowiednich miejscach, słyszy piosenki, 
zdania i słowa, które pozwalają zapamiętad ważne informacje, a nauka sama wchodzi do głowy. Po 
przełączeniu zabawki w tryb zabawy dziecko może bawid się i śpiewad razem z pieskiem. Szczeniaczek 
odtwarza łącznie 10 piosenek., które również pomagają nauczyd się alfabetu, kolorów, liczenia i nazw 
części ciała. Zabawy i piosenki są w polskich wersjach. Podświetlane serduszko pieska pulsuje w rytm 
muzyki. Dla dzieci od 6 miesiąca.  

Wieża ze zwierzątek i klocków? Czemu nie? Wyobraźnia dziecka nie zna 
granic! Zestaw klocków z zabawnymi postaciami. Żabka i pszczółka mają w środku grzechocące 
koraliki, a w komplecie znajdują się także po dwa klocki z niespodzianką. Dla dzieci od 6 miesiąca  

 wym. 17 x 17 x 26 cm,  5 zwierzaków (koala, niedźwiedź, lis, wiewiórka, 
borsuk)  
 
 

Aktywizuje dziecko i rozwija jego sprawnośd ruchową i 
manualną. Dziecko bawi się wygodnej pozycji na miękkiej macie. Kolorowe zabawki można 
przestawid lub zabrad ze sobą np. w podróż. Dla dziecka od 0 do 12 miesięcy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piłki o średnicy 10 cm, wykonane z miękkiego, przyjemnego w dotyku materiału. 
 

 
 

 Talerze – 25 szt. - jak na zdjeciu lub podobny 

Talerzyki szklane o średnicy około 20 cm. 

 

 

 Miseczki – 25 szt. - jak na zdjęciu lub podobne 

Miseczki szklane o średnicy około 20 cm. 

 

 Sztudce ( łyżeczki dla niemowląt, łyzki do zupy, łyszeczki deserowe, widelec, nóż) – po 25 szt. - 

jak na zdjeciu lub podobne 

Sztudce wykonane z polerowanej, chromowanej stali nierdzewnej. Zaprojektowane specjalnie dla 
dziecięcych rączek ,powinny posiadad zaokrąglone kanty bez ostrych krawędzi  

 

 

 Czajnik bezprzewodowy – 1 szt.  

Pojemnośd: 1,7 litra  
Element grzejny: płaska grzałka płytowa  
Moc: 2200 W  
Wykonanie: stal nierdzewna 

 



 Mikser – 1 szt. moc 600W – jak na zdjęciu lub podobny 

 

 

 

 

 

Wszystkie artykuły wymienione w przedmiocie zamówienia powinny byd wykonane zgodnie  

z obowiązującymi normami i posiadad niezbędne atesty. 

 

 


