
 

 

Załącznik nr 2  

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

Lp. nazwa Opis  Liczba 

sztuk 

uwagi 

1 Krzesło szkolne  

przeznaczone dla klas 0-3 
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Nr 3 

 Krzesło uczniowskie, ma być wykonane ze  

strukturalnego polipropylenu o podwójnych ścianach 

z otworami, dającymi podczas siedzenia efekt 

powietrznej poduszki. Oparcie krzesła ma być  

taliowane (ułatwiać siedzenie przodem i tyłem).  

Siedzisko odporne ma być na zabrudzenia i 

zarysowania, mocowanie siedziska ma być 

niewidoczne. Krzesło ma posiadać otwór ułatwiający 

podnoszenie. Rama krzesła ma być wykonana z rury 

stalowej jednoczęściowej, giętej o okrągłym profilu 

malowanej proszkowo, wyposażona w stabilizującą 

poprzeczkę między płozami. Płozy krzesła mają być 

wyposażone w elementy ślizgowe do podłóg 

miękkich/twardych zabezpieczające podłogę przed 

zarysowaniem. Krzesło winno posiadać możliwość 

„sztaplowania” 

50  Kolor do 

uzgodnienia z 

zamawiającym 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Krzesło szkolne  

przeznaczone dla klas 0-3 
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Nr 2 

Krzesło uczniowskie, ma być wykonane ze  

strukturalnego polipropylenu o podwójnych ścianach 

z otworami, dającymi podczas siedzenia efekt 

powietrznej poduszki. Oparcie krzesła ma być  

taliowane (ułatwiać siedzenie przodem i tyłem).  

Siedzisko odporne ma być na zabrudzenia i 

zarysowania, mocowanie siedziska ma być 

niewidoczne. Krzesło ma posiadać otwór ułatwiający 

podnoszenie. Rama krzesła ma być wykonana z rury 

stalowej jednoczęściowej, giętej o okrągłym profilu 

malowanej proszkowo, wyposażona w stabilizującą 

poprzeczkę między płozami. Płozy krzesła mają być 

wyposażone w elementy ślizgowe do podłóg 

miękkich/twardych zabezpieczające podłogę przed 

zarysowaniem. Krzesło winno posiadać możliwość 

„sztaplowania” 

25 Kolor do 

uzgodnienia z 

zamawiającym 

 

 

 

 

3 

 

Ławka szkolna 

jednoosobowa 

przeznaczona dla klas 0-3 
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Nr 3 

Ławka jednoosobowa na płozach. Rama ma być 

stalowa, lakierowana proszkowo. Blat ma być 

wykonany z bardzo odpornej płyty na zabrudzenia 

 i zarysowania o łagodnie zaokrąglonych krawędziach 

licujących z blatem (stanowiących jedną 

powierzchnię). Ławka ma być wyposażona w hak do 

zawieszenia plecaka oraz ślizgi zabezpieczające 

podłogę przed zarysowaniem (do podłóg 

miękkich/twardych) Wymiary około 50x70 cm 

50 

 



 

4 Ławka szkolna 

jednoosobowa 

przeznaczona dla klas 0-3 
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Nr 2 

Ławka jednoosobowa na płozach. Rama ma być 

stalowa, lakierowana proszkowo. Blat ma być 

wykonany z bardzo odpornej płyty na zabrudzenia 

 i zarysowania o łagodnie zaokrąglonych krawędziach 

licujących z blatem (stanowiących jedną 

powierzchnię). Ławka ma być wyposażona w hak do 

zawieszenia plecaka oraz ślizgi zabezpieczające 

podłogę przed zarysowaniem (do podłóg 

miękkich/twardych) Wymiary około 50x70 cm 

25 

 
 

   

     

     



 


