
opis przedmiotu zamówienia jednostka miary

1 2 3 4 5

1 szt. 6

2 szt. 2

3 szt. 3

4 szt. 6

5 szt. 3

Dostawa mebli gospodarczych i socjalnych do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, według specyfikacji 
przedmiotu zamówienia określonego w poniższej tabeli: 

lp przedmiot zamówienia / 
wyszczególnienie

ilość objęta 
zamówieniem

szafa aktowa metalowa z 
drzwiami skrzydłowymi

wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm, drzwi 
dwuskrzydłowe, zamykana na zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach, na wyposażeniu dwa kluczyki od zamka, wewnątrz 
wyposażona w cztery metalowe przestawne półki, możliwość 
ustawienia pięciu rzędów segregatorów (akt), malowana farbą 
proszkową na kolor szary jasny,
wymiary szafy:
szerokość: 1000 mm,
głębokość: 420 mm,
wysokość: 1950 – 2000 mm

szafka socjalna bhp 
metalowa – pojedyncza

wykonana z blachy o grubości 0,8 mm, w szafie wewnątrz, u góry 
urządzona metalowa półka, półka na całej szerokości i głębokości 
szafy, poniżej szafa podzielona pionową metalową przegrodą na 
dwie komory: komorę na odzież brudną i komorę na odzież 
czystą, każda z komór wyposażona w drążek z przesuwanymi 
haczykami, szafa zamykana na zamek ryglujący drzwi w co 
najmniej jednym punkcie, w zestawie kluczyki do zamka – 2 szt., 
drzwi zaopatrzone w ramkę na etykietę, w drzwiach wykonane 
otwory wentylacyjne pozwalające na cyrkulację powietrza 
wewnątrz szafy, wykonana w wersji na cokole, cokół ocynkowany, 
malowana farbą proszkową, kolor korpusu szary / popielaty, kolor 
drzwi do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników 
próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: niebieski, 
żółty, czerwony,
wymiary szafy pojedynczej:
szerokość 400 mm,
głębokość z zakresu przedziału: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm

szafka socjalna bhp 
metalowa – podwójna

złożona z dwóch modułów trwale scalonych, każdy z modułów 
wykonany zgodnie z opisem szafki socjalnej bhp metalowej 
pojedynczej z poz. 30,
wymiary szafy podwójnej:
szerokość 800 mm,
głębokość z zakresu przedziału: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm

szafka socjalna bhp 
metalowa – potrójna

złożona z trzech modułów trwale scalonych, każdy z modułów 
wykonany zgodnie z opisem szafki socjalnej bhp metalowej 
pojedynczej z poz. 30,
wymiary szafy potrójnej:
szerokość 1200 mm,
głębokość z zakresu przedziału: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm

szafa gospodarcza 
metalowa

wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,0 mm, drzwi 
dwuskrzydłowe, wyposażona w cztery metalowe półki, każda z 
półek na całej szerokości i głębokości szafy, zamykana na zamek 
ryglujący drzwi w co najmniej dwóch punktach, w konstrukcji 
szafy wykonane otwory wentylacyjne pozwalające na cyrkulację 
powietrza wewnątrz szafy, malowana farbą proszkową, kolor 
szary / popielaty,
wymiary szafy:
szerokość: 600 – 800 mm,
głębokość: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm



6 szt. 5

7 szt. 3

8 szt. 8

9 szt. 2

10 szt. 1

szafa gospodarcza 
metalowa

wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,0 mm, drzwi 
dwuskrzydłowe, zamykana na zamek ryglujący drzwi w co 
najmniej dwóch punktach, wewnątrz podzielona na dwie komory, 
jedna komora bez półek, przeznaczona do przechowywania 
sprzętu do sprzątania np. mopów, szczotek na długim kiju, 
wyposażona w uchwyt na narzędzia, druga komora podzielona na 
cztery metalowe półki, pod półkami urządzone miejsce na 
przechowywanie wiadra, w konstrukcji szafy wykonane otwory 
wentylacyjne pozwalające na cyrkulację powietrza wewnątrz 
szafy, malowana farbą proszkową, kolor szary / popielaty,
wymiary szafy:
szerokość: 600 mm,
głębokość: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm

szafa gospodarcza 
metalowa

wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,0 mm, drzwi 
dwuskrzydłowe, zamykana na zamek ryglujący drzwi w co 
najmniej dwóch punktach, wewnątrz podzielona na dwie komory, 
jedna komora bez półek, przeznaczona do przechowywania 
sprzętu do sprzątania np. mopów, szczotek na długim kiju, 
wyposażona w uchwyt na narzędzia, druga komora podzielona na 
cztery metalowe półki, pod półkami urządzone miejsce na 
przechowywanie wiadra, w konstrukcji szafy wykonane otwory 
wentylacyjne pozwalające na cyrkulację powietrza wewnątrz 
szafy, malowana farbą proszkową, kolor szary / popielaty,
wymiary szafy:
szerokość 800 mm,
głębokość: 490 - 500 mm,
wysokość: 1800 mm

regał magazynowy
wolnostojący

konstrukcja metalowa, skręcana śrubami, metalowe elementy 
regału malowane farbą proszkową, kolor szary / popielaty, regał 
wyposażony w pięć półek, półki urządzone na całej szerokości i 
głębokości regału, półki pełne, wykonane z płyty wiórowej lub 
płyty paździerzowej o grubości 16 - 18 mm, maksymalne 
obciążenie półki: 100 kg 
wymiary regału:
szerokość: 1200 mm,
głębokość: 580 – 600 mm,
wysokość: 2000 mm

stół warsztatowy z 
blokiem

stelaż do stołu metalowy, wykonany z profili zamkniętych o 
przekroju kwadratowym (co najmniej 40 x 40 mm) lub okrągłym 
(średnica co najmniej 40 mm), chromowany lub malowany 
proszkowo na kolor szary, nogi z plastikowymi lub gumowymi 
zakończeniami, stół pokryty blatem wykonanym ze sklejki 
lakierowanej o grubości co najmniej 20 mm, stół wyposażony w 
blok: szafkę i szufladę, szafka zamykana zamkiem z kompletem 
co najmniej 2 kluczy, szafka z 1 półką przestawną, blok: szafka i 
szuflada, o szerokości co najmniej 400 mm, głębokości i 
wysokości dostosowanej do wymiarów stołu,
wymiary stołu: szerokość co najmniej 700 mm, długość co 
najmniej 1200 mm, wysokość z zakresu przedziału 800 – 900 mm

wózek platformowy 
składany

wózek ręczny, konstrukcja metalowa, wyposażony w cztery koła z 
poliamidowa poręczą, koła pełne, co najmniej dwa koła skrętne, 
platforma wózka wykonana z blachy stalowej pokrytej gumą z 
warstwą antypoślizgową, platforma wyposażona w miękką 
krawędź z tworzywa, która zapobiega uszkodzeniom podczas 
przypadkowych uderzeń, uchwyt urządzony z jednego boku 
wózka, uchwyt składany z możliwością jego położenia na blacie 
wózka,    
wymiary platformy: 
długość: 730 – 740 mm, 
szerokość: 460 – 480 mm, 
wysokość wózka: 830 – 860 mm,
maksymalne obciążenie: 150 kg,



11 wózek platformowy szt. 1

12 sejf szt. 1

13 szt. 1

14 szt. 2

15 szt. 2

16 szt. 1

stelaż wózka metalowy, malowany proszkowo, wózek 
wyposażony w 4 koła skrętne, z tego 2 z hamulcem, uchwyt z 
jednej strony wózka, blat wózka wykonany ze sklejki 
wodoodpornej lub płyty wiórowej laminowanej, maksymalne 
obciążenie: 300 kg,
wymiary platformy: 
długość: 1000 mm,
szerokość: 600 – 650 mm, wysokość wózka: 900 – 1000 mm

w klasie S2, wielowarstwowa konstrukcja stalowa, drzwi 
wielowarstwowe, standardowo wyposażony w zamek kluczowy z 
dwoma kluczami dwuzabierakowymi, dodatkowo wyposażony w 
zamek szyfrowy mechaniczny, zawiasy wewnętrzne kryte, system 
blokowania drzwi stalowymi ryglami, otwory montażowe w dnie 
oraz śruby montażowe w zestawie, wyposażony w jedną półkę z 
możliwością regulacji jej wysokości, malowany farbą proszkową w 
kolorze popiel, 
wymiary zewnętrzne:
szerokość: 430 - 450 mm,
głębokość: 430 - 450 mm,
wysokość: 400 - 450 mm

kasetka metalowa do 
przechowywania 
pieniędzy

wykonana z blachy 0,8-1,5 mm, z pojedynczym dnem, zamek 
cylindryczny, wkład przegródkowy, kolor srebrny
wymiary zewnętrzne: wysokość: 100 - 110 mm,
szerokość: 200 mm,
głębokość: 180 - 185 mm

ławka do szatni
długość 1000 mm

konstrukcja ze stalowych rurek o średnicy 40 mm, wykończonych 
proszkową farbą w kolorze szarym jasnym lub antracit, stópki 
czarne plastikowe, siedzisko z laminowanej płyty wiórowej w 
kolorze szarym z 2 mm krawędzią ABS, pokryte bezbarwnym 
wodoodpornym lakierem,
długość : 1000 mm,
wysokość: 420 mm,
głębokość: 360 mm

ławka do szatni
długość 1500 mm

konstrukcja ze stalowych rurek o średnicy 40 mm, wykończonych 
proszkową farbą w kolorze szarym jasnym lub antracit, stópki 
czarne plastikowe, siedzisko z laminowanej płyty wiórowej w 
kolorze szarym z 2 mm krawędzią ABS, pokryte bezbarwnym 
wodoodpornym lakierem,
długość: 1500 mm,
wysokość: 420 mm,
głębokość: 360 mm

ławka do szatni
długość 2000 mm

konstrukcja ze stalowych rurek o średnicy 40 mm, wykończonych 
proszkową farbą w kolorze szarym jasnym lub antracit, stópki 
czarne plastikowe, siedzisko z laminowanej płyty wiórowej w 
kolorze szarym z 2 mm krawędzią ABS, pokryte bezbarwnym 
wodoodpornym lakierem,
długość: 2000 mm,
wysokość: 420 mm,
głębokość: 360 mm
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