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Załącznik nr 4 do siwz 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa mebli dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie,  
w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 

 
 
CZĘŚĆ 1: Wyposażenie placówek, sal szkoleniowych i pracowni specjalistycznej: 
 

LP. Nazwa produktu Opis 
Ilość 

sztuk/kompletów 
Miejsce dostawy 

1 2 3 4 5 

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK 

1. 

Łóżko wraz z 
materacem 

Łóżko wykonane z płyty wiórowej laminowanej w 
dekorze dębu sonoma; listwa boczna drewno lub 
płyta meblowa laminowana; wyposażone w 
maksymalnie dwie szuflady na pościel; 
powierzchnia spania 90x200 cm, materac 
wykonany z pianki poliuretanowej dwustronny, 
stelaż pod materac wykonany z listewek z litego 
drewna; wymiary łóżka: długość od 203 do 207 cm, 
szerokość od 95-96 cm, wysokość od 44 do 67 cm 

19 kompletów PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 11 kompletów 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 8 kompletów 

2. 

Łóżko piętrowe 
wraz z 

materacami 

Łóżko wykonane z płyty meblowej lub litego 
drewna, możliwa szuflada na pościel; wyposażone 
w drabinkę, łóżko w wybarwieniu buk lub naturalny 
świerk; łóżko ze spodem żebrowym lub pełną płytą 
meblową; materac wykonany z pianki 
poliuretanowej dwustronny; powierzchnia spania: 
długość od 180 do 200 cm, szerokość od 80 do 90 
cm; wymiary łóżek: długość od 184 do 208 cm, 
szerokość od 97 do 105 cm, wysokość łóżka od 155 
do 159 cm 

2 komplety PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 komplet 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 komplet 
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3. 

Biurko do pokoju 
wychowawców 

Blat biurka wykonany z płyty meblowej pokrytej 
laminatem wykończony obrzeżami PCV lub płyty 
wiórowej wykończonej folią finish, wyposażony w 
przeloty kablowe z przelotkami z tworzywa. 
Konstrukcja korpusu wykonana z płyty meblowej 
pokrytej laminatem wykończona obrzeżami PCV 
lub płyty wiórowej wykończonej folią finish stelaż 
biurka metal malowany proszkowo. Biurko 
wykonane w wybarwieniu dąb sonoma z szarą 
platyną. Wymiary: szerokość: od 140 do 150 cm, 
głębokość: 70 cm, wysokość: od 72 do 74 cm 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

4. 

Fotel biurowy do 
pokoju 

wychowawców 

Krzesło biurowe, obrotowe z  podstawą na kółkach. 
Siedzisko wykonane z tkaniny membranowej, 
oparcie wykonane z tkaniny membranowej  i siatki; 
funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; w 
kolorze czarnym, podłokietniki; wysokość siedziska 
od 42 do 57 cm. 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

5. 

Szafa zamykana 
do pokoju 

wychowawców 

Korpus i fronty regału wykonane z płyty meblowej 
pokrytej laminatem lub płyty wiórowej 
wykończonej folią finish; wnętrze mebla 
wyposażone w co najmniej cztery półki, uchwyty 
aluminiowe lub plastikowe. Regał w wybarwieniu 
dąb sonoma. Wymiary: wysokość: od 186,7 do 221 
cm, głębokość: od 35 do 40 cm, szerokość od 79 do 
80 cm 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

6. 

Wersalka do 
pokoju 

wychowawców 

Wersalka z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, 
wypełnienie siedziska i oparcia stanowi pianka i 
sprężyna typu bonell, Tapicerka: tkanina, kolor 
szary. Powierzchnia spania: długość 190 cm, 
szerokość od 116 do 119 cm; wymiary: szerokość 
190 do 192 cm, wysokość od 87 do 93 cm, 
głębokość od 85 do 89 cm. 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 
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7. 

Narożnik Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem na pościel; 
wypełnienie siedziska stanowi sprężyna falista i 
pianka, wypełnienie oparcia stanowi pianka cięta 
lub owata; wypełnienie materaca stanowi pianka i 
sprężyna falista, wymiary powierzchni spania 
długość od 201 do 215 cm, szerokość od 142 do 
144 cm. Tapicerka: tkanina, kolor szary. Wymiary: 
szerokość od 254 do 258 cm, wysokość od 88 do 89 
cm, głębokość od 156 do 157 cm. 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

8. 

Biurko Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej, z 
możliwością wyposażenia w dwie kompaktowe 
szuflady. Biurko wykonane w wybarwieniu dąb. 
Wymiary: długość od 100 do 104 cm, szerokość od 
59 do 60 cm, wysokość 76 cm. 

13 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 7 sztuk 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 6 sztuk 

9. 

Krzesło obrotowe Krzesło biurowe, obrotowe z  podstawą na kółkach. 
Rodzaj obicia tkanina w kolorze czarnym; funkcja 
regulacji wysokości położenia siedziska; wysokość 
siedziska od 39 do 57 cm; w kolorze czarnym; 
podłokietniki. Wymiary: wysokość całkowita od 82 
do 108 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość 
od 56 do 64,5 cm. 

13 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 7 sztuk 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 6 sztuk 

10. 

Szafa Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej 
laminowanej, wyposażona w drążki oraz półki, 
drzwi na zawiasach, kolorystyka dąb sonoma, biel. 
Wymiary: wysokość od 188 do 197 cm, szerokość 
80 cm, głębokość od 52 do 55 cm. 

11 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 6 sztuk 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 5 sztuk 

11. 

Ława Ława wykonana z płyty laminowanej z dodatkową 
półką umieszczoną pod blatem w wybarwieniu 
białym; wymiary: długość od 110 do 115 cm, 
szerokość od 56 do 64 cm. 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

12. 
Stół rozkładany Stół prostokątny, blat rozkładany do długości 260 

cm, wykonany z płyty MDF pokrytej laminatem, 
2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 
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obrzeża stołu pokryte ABS-em, nogi zewnętrzne 
wykonane z płyty MDF pokryte laminatem; 
kolorystka dąb sonoma. Wymiary: długość od 140 
do 260 cm, szerokość od 80 do 95 cm, wysokość od 
76 do 77 cm. 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

13. 

Krzesła Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego bez 
podłokietników w kolorze białym, wymiary: 
wysokość od 76 do 82 cm, szerokość od 46 do 49 
cm, głębokość od 49 do 56 cm. 

26 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 14 sztuk 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 12 sztuk 

14. 

Szafka pod 
telewizor 

Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej. 
Wnętrze składa się z półek otwartych i 
zamkniętych; uchwyty tworzywo sztuczne, 
kolorystyka dąb sonoma, biel. Wymiary: wysokość 
od 42 do 46 cm, szerokość od 120 do 138,5 cm, 
głębokość od 42 do 47 cm 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 1 sztuka 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 1 sztuka 

15. 

Szafa Szafa z drzwiami przesuwanymi wykonana z płyty 
meblowej w wybarwieniu białym (korpus) oraz dąb 
sonoma, dąb bianko, biel (fronty), wyposażona w 
co najmniej dwa drążki oraz pięć półek. Wymiary: 
szerokość  od 200 do 260 cm, wysokość od 209 do 
242 cm, głębokość od 61 do 67 cm 

4 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 2 sztuki 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 2 sztuki 

16. 

Szafka na buty Szafka na buty wykonana z płyty meblowej 
laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma, biel. 
Szafka podzielona na trzy przestrzenie z uchylanymi 
do dołu frontami; uchwyty z tworzywa sztucznego. 
Wymiary: wysokość od 119 do 121 cm, głębokość 
od 17 do 29 cm, szerokość  od 50 do 70 cm. 

2 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 

17. 

Szafka na buty Szafka na buty wykonana z płyty meblowej 
laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma, biel. 
Szafka podzielona na dwie przestrzenie z 
uchylanymi do dołu frontami; uchwyty z tworzywa 
sztucznego. Wymiary: wysokość od 84 do  85 cm, 

1 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 
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głębokość od 27 do 28 cm, szerokość  od 70 do 80 
cm. 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPECJALISTYCZNEJ 

18. Biurko 

Biurko wykonane z płyty meblowej pokrytej 
laminatem, wykończone obrzeżami PCV lub folią 
finish w kolorze jasnego drewna w połączeniu z 
grafitowymi lub szarymi bokami. Biurko posiada 
otwór na okablowanie. Wymiary: długość 120 cm, 
szerokość 70 cm, wysokość od 74 do 77 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, sala 25, wysoki parter 

19. Fotel biurowy 

Fotel biurowy, obrotowy z  podstawą na kółkach. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą 
wypełnione pianką, podłokietniki tapicerowane, 
funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; 
wysokość siedziska od 48 do 55 cm; wymiary: 
szerokość od 67 do 68 cm, wysokość od 112 do 124 
cm, głębokość od 63 do 70 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, sala 25, wysoki parter 

20. Stół 

Stół prostokątny z możliwością rozłożenia 
wykonany z płyty meblowej w kolorze dąb sonoma 
pokryty laminatem; wykończony obrzeżami PCV lub 
folią finish; wymiary: długość od 137 do 195 cm, 
szerokość 80 cm, wysokość od 75 do 78 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, sala 25, wysoki parter 

21. Krzesła 

Krzesło metalowe z siedziskiem i oparciem 
pokrytym szarą tkaniną, podstawa stalowa w 
kolorze czarnym, malowana proszkowo; wymiary: 
wysokość od 82 do 84 cm, głębokość od 47 cm do 
55 cm, szerokość od 47 do 53 cm. 

4 UL. Wszystkich Świętych 66, sala 25, wysoki parter 

22. Szafa zamykana 

Korpus i fronty regału wykonane z płyty meblowej 
pokrytej laminatem lub płyty wiórowej 
wykończonej folią finish; wnętrze mebla 
wyposażone w co najmniej cztery półki, uchwyty 
aluminiowe lub plastikowe. Regał wykonany jest w 
wybarwieniu dąb sonoma lub orzech. Wymiary: 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, sala 25, wysoki parter 
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wysokość: od 186,7 do 221 cm, głębokość: od 35 
do 40 cm, szerokość od 79 do 80 cm 

23. Regały 

Regał z trzema otwartymi półkami, wykonany w 
wybarwieniu dąb sonoma z metalowymi 
uchwytami. Dolna część zabudowana podwójnymi 
drzwiczkami. Korpus i fronty regału wykonane z 
płyty meblowej pokrytej laminatem lub płyty 
wiórowej wykończonej folią finisz; Wymiary: 
wysokość: od 186,7 do 221 cm, głębokość: od 35 
do 40 cm, szerokość od 79 do 80 cm. 

2 UL. Wszystkich Świętych 66, wysoki parter 

24. Stolik 

Stolik w kształcie kwadratu z półką pod blatem. Blat 
wykonany z płyty meblowej lub szkła. Stolik w 
wybarwieniu dąb sonoma. Wymiary: długość od 64 
do 67 cm, szerokość  od 64 do 67 cm, wysokość od 
45 do 46 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, wysoki parter 

25. Fotel 

Fotel wypoczynkowy wykonany z pianki i sprężyny 
typu bonell lub falistej na siedzisku; podłokietniki. 
Fotel tapicerowany. Konstrukcja szkieletu 
wykonana z płyty wiórowej, płyty pilśniowej i 
drewna. Wymiary: szerokość od 66 do 71 cm, 
wysokość od 105 do 108 cm, głębokość od 79 do 86 
cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, wysoki parter 

WYPOSAŻENIE SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ SALI SZKOLENIOWO - KOMPUTEROWEJ 

26. 
Biurko 

komputerowe 

Blat biurka wykonany z płyty meblowej pokrytej 
laminatem wykończony obrzeżami PCV lub płyty 
wiórowej wykończonej folią finish, wyposażony w 
przeloty kablowe z przelotkami z tworzywa. 
Konstrukcja korpusu wykonana z płyty meblowej 
pokrytej laminatem wykończona obrzeżami PCV 
lub płyty wiórowej wykończonej folią finish, stelaż 
biurka metal malowany proszkowo. Biurko 
wykonane w wybarwieniu dąb sonoma z szarą 

10 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter 
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platyną. Wymiary: szerokość: od 100 do 120 cm, 
głębokość: 70 cm, wysokość: od 72 do 74 cm 

27. Biurko 

Blat biurka wykonany z płyty meblowej pokrytej 
laminatem wykończony obrzeżami PCV lub płyty 
wiórowej wykończonej folią finish, wyposażony w 
przeloty kablowe z przelotkami z tworzywa. 
Konstrukcja korpusu wykonana z płyty meblowej 
pokrytej laminatem wykończona obrzeżami PCV 
lub płyty wiórowej wykończonej folią finish, stelaż 
biurka metal malowany proszkowo. Biurko 
wykonane w wybarwieniu dąb sonoma z szarą 
platyną. Wymiary: szerokość: od 140 do 150 cm, 
głębokość: 70 cm, wysokość: od 72 do 74 cm 

2 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter – 1 sztuka 

UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 1 sztuka 

28. Krzesło biurowe 

Krzesło biurowe, obrotowe z podstawą na kółkach. 
Siedzisko wykonane z tkaniny membranowej, 
oparcie wykonane z tkaniny membranowej  i siatki; 
funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; w 
kolorze czarnym, podłokietniki; wysokość siedziska 
od 42 do 57 cm. 

10 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter 

29. Fotel biurowy 

Fotel biurowy, obrotowy z podstawą na kółkach. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą 
wypełnione pianką, podłokietniki tapicerowane, 
funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; 
wysokość siedziska od 46 do 56 cm; wymiary: 
szerokość od 66 do 68 cm, wysokość od 112 do 124 
cm, głębokość od 50 cm do 70 cm. 

2 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter – 1 sztuka 

UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 1 sztuka 

30. Krzesło 

Krzesło metalowe z siedziskiem i oparciem 
pokrytym szarą lub czarną tkaniną, podstawa 
stalowa w kolorze czarnym, malowana proszkowo; 
wymiary: wysokość od 82 do 84 cm, głębokość od 
47 cm do 55 cm, szerokość od 47 do 53 cm. 

16 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter 

31. Regał zamykany Regał zamykany (podwójne drzwiczki)  w dolnej i 2 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-
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górnej części, wyposażony w dwie szuflady. Korpus 
i fronty regału wykonane z płyty meblowej pokrytej 
laminatem lub płyty wiórowej wykończonej folią 
finish; wnętrze mebla wyposażone w co najmniej 
cztery półki, uchwyty aluminiowe lub plastikowe. 
Regał wykonany jest w wybarwieniu dąb sonoma. 
Wymiary: wysokość: od 186,7 cm do 221 cm, 
głębokość: od 35 do 40 cm, szerokość od 79 do 80 
cm 

komputerowa, wysoki parter - 1 sztuka 

UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 1 sztuka 

32. 
Regał z trzema 

otwartymi 
półkami 

Regał z trzema otwartymi półkami, wykonany w 
wybarwieniu dąb sonoma z metalowymi 
uchwytami. Dolna część zabudowana podwójnymi 
drzwiczkami. Korpus i fronty regału wykonane z 
płyty meblowej pokrytej laminatem lub płyty 
wiórowej wykończonej folią finish; Wymiary: 
wysokość: od 186,7 do 221 cm, głębokość: od 35 
do 40 cm, szerokość od 79 do 80 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter – 1 sztuka 

33. 
Regał z 5 

otwartymi 
półkami 

Regał z 5 otwartymi półkami, wykonany w 
wybarwieniu dąb sonoma; Korpus i fronty regału 
wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem 
lub płyty wiórowej wykończonej folią finish; 
Wymiary: wysokość: od 186,7 do 221 cm, 
głębokość: od 35 do 40 cm, szerokość od 40 do 53 
cm. 

2 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 2 sztuki 

34. Kontener 

Kontener wyposażony  w co najmniej 3 szuflady, 

wykonany z płyty meblowej pokrytej laminatem 

lub płyty wiórowej wykończonej folią finish, 

zamontowane obrotowe kółka, uchwyty 

aluminiowe lub plastikowe. Kontener wykonany w 

wybarwieniu dąb sonoma z szarą platyną. 

Wymiary: wysokość: od 56 do 60 cm, głębokość: od 

2 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter – 1 sztuka 

UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 1 sztuka 
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38,5 do 55 cm, szerokość od 40 do 42 cm; 

35. Wieszak 

Wieszak ścienny z co najmniej 3 metalowymi 
haczykami w kolorze dąb sonoma. Wymiary: 
wysokość od 115 do 152 cm, głębokość od 24 do 
30 cm, szerokość 66 cm. 

4 UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowo-

komputerowa, wysoki parter – 2 sztuki 

UL. Wszystkich Świętych 66 – sala szkoleniowa, wysoki 

parter – 2 sztuki 

 

CZĘŚĆ 2: Wyposażenie sali szkoleniowej w stoły: 

LP. Nazwa produktu Opis 
Ilość 

sztuk/kompletów 
Miejsce dostawy 

1 2 3 4 5 

1. 

Stół 
konferencyjny 

wraz z 2 
dostawkami 

Stół konferencyjny ze stalową podstawą w 
kształcie filaru, z blatem w kształcie łódki pokrytej 
laminatem kolor blatu czarny; stół konferencyjny 
należy wyposażyć w 2 dodatkowe dostawki. 
Wymiary: długość od 240 do  400 cm, szerokość 
120 cm, wysokość 75 cm. 

1 komplet UL. Wszystkich Świętych 66, wysoki parter – 1 komplet 

2. Stół 

Stół składany, blat w kolorze białym/buku/dąb 
sonoma o grubości  od 22 mm w kształcie owalu 
pokryty laminatem. Wymiary: długość 180 cm, 
szerokość 100 cm, wysokość 720 cm. 

1 UL. Wszystkich Świętych 66, wysoki parter – 1 sztuka 

 

CZĘŚĆ 3: Wyposażenie łazienek i pomieszczeń gospodarczych 

LP. 
Nazwa 

produktu 
Opis 

Ilość 
sztuk/kompletów 

Miejsce dostawy 

1 2 3 4 5 

1. 

Łazienkowa 
szafka wisząca 

Szafka wisząca wykonana z płyty meblowej 
lakierowanej MDF w kolorze białym lub srebrnym 
(korpus) z frontami w kolorze białym lub z 
możliwością frontów lustrzanych; dwoje drzwi. 

7 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 4 sztuki 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 3 sztuki 
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Szafka z  co najmniej jedną półką  wykonaną ze 
szkła lub z płyty meblowej; drzwi z funkcją cichego 
domykania, uchwyty metalowe chromowany 
połysk. Wymiary: szerokość od 60 do 80 cm, 
wysokość od 60 do 61 cm, głębokość od 15 do 23 
cm. 

2. 

Łazienkowa 
szafka stojąca 

Szafka wykonana z płyty meblowej lakierowanej 
MDF w kolorze białym. Szafka posiada jedną 
szufladę wysuwaną, jedną półkę oraz dwoje drzwi z 
funkcją cichego domykania, uchwyty metalowe 
chromowany połysk. Wymiary: szerokość od 60 do 
70 cm, wysokość od 83 do 85 cm, głębokość od 30 
do 34 cm. 

8 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 4 sztuki 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 4 sztuki 

3. 

Regał Regał metalowy ocynkowany z półkami 
wykonanymi z płyty wiórowej, liczba półek 
minimum 5,  wymiary: wysokość od 175 do 180, 
szerokość 90, głębokość: do 40 do 45 cm 

4 PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 18/2 – 2 sztuki 

PLACÓWKA przy ul. Józefa Romana 30/1 – 2 sztuki 

 

UWAGA: w przypadku określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów (w kolumnie 4), brak zapisu „komplet” przy wskazanej ilości oznacza liczbę sztuk. 


