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Wykaz sprzętu i wyposażenia 

 

Placówka opiekuńczo wychowawcza    ul. Północna 23     
10 dzieci oraz 2 opiekunów     
 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

1 
ciąg kuchenny z blatem roboczym 
o dł. min. 5m 

1 
1 ciąg to 3 szafki drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem kuchennym, głęb. 
50 cm, wys. 90 

2 szafki stojące i wiszące 6 

drewniana lub z płyty MDF, MDF o grubości 18 mm; 
1 wisząca o szer. 80 cm pod ociekarkę (korpusy, fronty, uchwyty), głęb. 50 cm, wys. 70 
cm; 
1 wisząca o szer. 80 cm okapowa, głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 
2 szafki stojące szer. 80 cm z 3 szufladami, głęb. 50 cm, wys. 90 cm; 
2 szafki stojące szer. 80 cm, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

3 zlewozmywak  1 
granitowy zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem i baterią jednouchwytową z 
mieszaczem, bateria cynkowana 

5 Kuchenka z piekarnikiem 1 piekarnik elektryczny o poj. 61 l do zabudowy, 500W; 4-palnikowa płyta gazowa 

6 lodówka z zamrażarką 1 poj. całkowita 270 l; z dolnym zamrażalnikiem; wysokość 180 cm; szer. 60 cm; klasa A++ 

7 regały do składowania do spiżarni 6 
regały stalowe magazynowe z 4 półkami, obciążenie na półkę 50 kg; szer. 75 cm, głęb. 30 
cm, wys. 140 cm 

8 kredens 1 drewniany lub z płyty MDF , szer. 120 cm; wys. 80 cm, głęb. 40 cm;  

9 stoły 2 dwa stoły drewniane dla co najmniej 6 dzieci; 1 x 2 m; wys. 76 cm 

10 krzesła do jadalni 12 
siedzisko z polipropylenu, nogi z aluminium lub drewniane w całości, szer. 43 cm x głęb. 
43 cm x wys. siedziska 45 cm 

12 szafki pod umywalki 2 
szafka o szer. 80 cm, głęb. 40 cm, dwudrzwiowa z ukrytymi zawiasami, drewniana, 
laminowana; umywalka ceramiczna 

16 
uchwyt kątowy do wc dla 
niepełnosprawnych 

1 
stal nierdzewna, średnica rurki 25 mm, o max. obciążeniu do 120 kg, wymiary 60 cm x 60 

cm x 60 cm 

17 regały do magazynu pościeli  6 
drewniane; wielkość możliwa do określenia po zakończeniu remontu, szer. 75 cm, głęb. 
30 cm, wys. 140 cm 

18 łóżko 10 
drewniane z materacem; jednoosobowe o wymiarach materaca: 90x200, wys. łóżka 35 
cm 

19 szafa odzieżowa 10 
drewniana lub z płyty MDF, szer. 96 cm, głęb. 50 cm, wys. 175 cm, drzwi na zawiasach, 
szafy dwudrzwiowe z 3 blokowanymi szufladami, wewnątrz: 1 drążek do zawieszania oraz 
3 półki 

20 komoda 10 
drewniana lub z płyty MDF z 3 szufladami, materiał laminowany; szer. 51 cm x wys. 71 
cm x głęb. 40 cm 

21 regał 12 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

22 szafki wiszące 20 
drewniane lub częściowo drewniane, szer. 80 cm x głęb. 40 cm, wys. 70 cm; 
dwudrzwiowe 

23 biurka  10 

blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

24 krzesło do biurka 10 

krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

26 pufa 10 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 
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Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

27 lampka i szafka nocna 10 
szafki drewniane lub z płyty MDF, lampka z energooszczędną żarówką, szafka: wym. 
45x45x55 cm 

28 rolety 10 rolety materiałowe na wymiar 

29 pufy do pokoju dziennego 5 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

30 dywan 1 wielkość możliwa do określenia po zakończeniu remontu 

31 
zestaw wypoczynkowy do pokoju 
dziennego 

1 
sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 
cm, tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

32 ława  1 drewniana, dł. 120 cm x szer. 80 cm x wys. 60 cm 

33 szafka RTV 1 drewniane lub z płyty MDF 140x50x50 

34 biurka  4 

blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

35 krzesło do biurka 4 

krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

36 regał biblioteczny 2 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

37 sofa z funkcją spania 3 
sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 
cm, tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

38 regały do magazynu sprzętu 6 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

39 stolik 1 drewniane, wym. 80x80 cm, wys. 60 cm 

40 wieszaki  1 wieszak stojący stalowy, wys. min. 170 cm, min, 16 haczyków 

41 szafa odzieżowa z lustrem 1 
drewniane lub z płyty MDF, szer. 100 cm, głęb. 50 cm, wys. 175 cm, drzwi na zawiasach, 
szafy dwudrzwiowe z 3 blokowanymi szufladami, wewnątrz: 1 drążek do zawieszania oraz 
3 półki, lustro 

42 szafka na obuwie 1 drewniana lub z płyty MDF; 4 półki; szer. 65 cm x wys.148 cm x głęb.15 cm 

43 kosze na odpady 5 plastikowe, poj. 15 l 
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Placówka opiekuńczo-wychowawcza   
ul. Wschodnia 20      
14 DZIECI oraz 2 opiekunów     
 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

1 zlewozmywak dwukomorowy z 
ociekaczem  i baterią 

1 granitowy zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem i baterią jednouchwytową z 
mieszaczem, bateria cynkowana 

2 Kuchenka z piekarnikiem  1 piekarnik elektryczny o poj. 61 l do zabudowy, 500W; 4-palnikowa płyta gazowa 

3 zmywarka 1 zmywarka do zabudowy; szerokość 45 cm, wys. 90 cm; pojemność do 10 kg  

4 kuchenka mikrofalowa 1 kuchenka mikrofalowa  
Pojemność  23 litry 
Wymiary (GxSxW)  33,8 x 48,9 x 27,5 cm 
Funkcje podstawowe  gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie 
Moc mikrofal  800 W 

6 lodówka z zamrażarką 1 poj. całkowita 270 l; z dolnym zamrażalnikiem; wysokość 180 cm; szer. 60 cm; klasa A++ 

7 okap kuchenny 1 okap podszafkowy  

8 szafki stojące i wiszące do kuchni 6 drewniana lub z płyty MDF, MDF o grubości 18 mm; 
1 wisząca o szer. 80 cm pod ociekarkę (korpusy, fronty, uchwyty), głęb. 50 cm, wys. 70 
cm; 
1 wisząca o szer. 80 cm okapowa, głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 
2 szafki stojące szer. 80 cm z 3 szufladami, głęb. 50 cm, wys. 90 cm; 
2 szafki stojące szer. 80 cm, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

9 regały do składowania w spiżarni 6 regały stalowe magazynowe z 4 półkami, obciążenie na półkę 50 kg; szer. 75 cm, głęb. 30 
cm, wys. 140 cm 

10 stoły do jadalni na 16 osób + 
krzesła dla 16 osób 

4 4 stoły drewniane dla co najmniej 4 dzieci (łącznie dla 16) blat - MDF, nogi - drewniane, 
lub w całości drewniany, dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm  
+  
krzesła drewniane dla co najmniej 16 dzieci siedzisko z polipropylenu, nogi z aluminium 
lub drewniane w całości, szer. 43 cm x głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

11 kredens do jadalni  1 drewniany lub z płyty MDF , szer. 120 cm; wys. 80 cm, głęb. 40 cm; 

12 pralka do pralni 1 wsad do 10 kg, ładowanie od przodu; wymiary 57,5 x 59,5 x 84,5 cm; klasa A+++ 

13 suszarka automatyczna do pralni 1 ze stali nierdzewnej matowej, szczotkowanej higieniczne, bezdotykowe włączanie i 
wyłączanie;  
pojemność do 10 kg, ładowanie od przodu, klasa A+; wym. 41,6 x 59,7 x 84,5 cm 

14 regały do magazynu pościeli  5 drewniane; wielkość możliwa do określenia po zakończeniu remontu, szer. 75 cm, głęb. 
30 cm, wys. 140 cm 

15 ciąg kuchenny z blatem roboczym 
o dł. min. 5m 

1 3 szafki drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem kuchennym, głęb. 50 cm, 
wys. 90 cm 

17 szafki pod umywalki 2 szafka o szer. 80 cm, głęb. 40 cm, dwudrzwiowa z ukrytymi zawiasami, drewniana, 
laminowana; umywalka ceramiczna 

19 łóżko 14 drewniane z materacem; jednoosobowe o wymiarach materaca: 90x200, wys. łóżka 35 
cm 

20 szafa odzieżowa 14 drewniana lub z płyty MDF, szer. 96 cm, głęb. 50 cm, wys. 175 cm, drzwi na zawiasach, 
szafy dwudrzwiowe z 3 blokowanymi szufladami, wewnątrz: 1 drążek do zawieszania oraz 
3 półki, z wbudowanym lustrem 

21 komoda 14 drewniana lub z płyty MDF z 3 szufladami, materiał laminowany; szer. 51 cm x wys. 71 
cm x głęb. 40 cm 

22 regał 14 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

23 szafki wiszące do pokoju  28 drewniane lub częściowo drewniane, szer. 80 cm x głęb. 40 cm, wys. 70 cm; 
dwudrzwiowe 

24 biurko 14 blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

25 lampka biurkowa 14 lampka biurkowa z energooszczędną żarówką z trwałego tworzywa (lampka 
nienagrzewająca się)  
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Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

26 krzesło obrotowe  14 krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

27 pufa 14 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

28 lampka nocna 14 lampka nocna z energooszczędną żarówką z trwałego tworzywa (lampka 
nienagrzewająca się)  

29 rolety 14 rolety materiałowe na wymiar 

30 pufy do pokoju dziennego 4 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

31 dywan do pokoju dziennego 1 wielkość możliwa do określenia po zakończeniu remontu 

32 zestaw wypoczynkowy 1 sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 
cm, tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

33 ława do pokoju dziennego 1 drewniana, dł. 120 cm x szer. 80 cm x wys. 60 cm 

34 szafka RTV 1 drewniane lub z płyty MDF 140x50x50 

35 telewizor 42' 1 42 cale  

36 radio z odtwarzaczem CD 1 odtwarzacz CD z funkcja radia oraz odtwarzania z usb 

37 biurko do pokoju wielofunkcyjnego 2 blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

38 krzesło obrotowe do pokoju 
wielofunkcyjnego 

2 krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

39 regały biblioteczne 3 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

40 sofa z funkcją spania  1 sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 
cm, tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

41 sprzęt komputerowy -zestaw 
komputer z drukarką i głośnikami 

2 Monitor LED: 
-przekątna ekranu minimum 22”,   
-złącze DVI i HDMI.  
Komputer: 
- typ komputera - biurowy,  
-RAM  8GB,  
-HDD minimum 1000 GB, 
-procesor dwurdzeniowy  osiągający co najmniej  5500 punktów w teście PassMark CPU,  
-karta graficzna( o ile nie będzie zintegrowana) .  
-panel tylny minimum: 6 portów USB (w tym minimum cztery USB 3.0), RJ-45 - 1 szt., 
złącza audio, HDMI i DVI, 
-panel przedni: minimum dwa porty USB , 
- klawiatura USB, mysz USB, 
-zasilacz UPS o mocy minimum 450 W.  
Oprogramowanie: 
- 64-bitowy system operacyjny,  który powinien pozwalać na tworzenie użytkowników w 
tym konta administratora, zarządzanie kontami, tworzenie kopii zapasowej oraz 
szyfrowanie plików. 
-pakiet biurowy 
-program antywirusowy 
Drukarka laserowa                                                

42 regały do magazynu sprzętu 4 
drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

43 stolik do dyżurki opiekuna 1 drewniane, wym. 80x80 cm, wys. 60 cm 

44 fotele rozkładane z funkcją spania 2 fotele z obiciem z funkcją spania; 
Szerokość: 80 cm 
Głębokość: 100 cm 
Wysokość: 87 cm 
Głębokość siedziska: 60 cm 
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Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

Wysokość siedziska: 39 cm 
Długość materaca: 188 cm 
grubość materaca: 10 cm 

45 biurka do biura 2 blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

46 krzesło obrotowe  2 krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

47 regały do biura 3 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

48 sprzęt komputerowy 1 Monitor LED: 
-przekątna ekranu minimum 27”, złącze DVI i HDMI.  
Komputer: 
- typ komputera - biurowy,  
-RAM  8GB,  
-HDD minimum 1000 GB, 
-procesor dwu-rdzeniowy  osiągający co najmniej  5500 punktów w teście PassMark CPU,  
-karta graficzna( o ile nie będzie zintegrowana) .  
-panel tylny minimum: 6 portów USB (w tym minimum cztery USB 3.0), RJ-45 - 1 szt., 
złącza audio, HDMI i DVI, 
-panel przedni: minimum dwa porty USB , 
- klawiatura USB, mysz USB, 
-zasilacz UPS o mocy minimum 450 W.  
-klawiatura dla osób słabowidzących 
 Oprogramowanie: 
- 64-bitowy system operacyjny w którym będzie pozwalać na uruchomienie 
specjalistycznego oprogramowania udźwiękawiającego i powiększającego. System 
powinien pozwalać na tworzenie kont użytkowników w tym konta administratora, 
zarządzanie kontami, tworzenie kopii zapasowej oraz szyfrowanie plików. 
-pakiet biurowy 
-program antywirusowy 
-specjalistyczne oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające 
-czytnik książek 
-program OC 

49 szafa odzieżowa z lustrem 1 drewniana lub z płyty MDF, szer. 96 cm, głęb. 50 cm, wys. 175 cm, drzwi na zawiasach, 
szafy dwudrzwiowe z 3 blokowanymi szufladami, wewnątrz: 1 drążek do zawieszania oraz 
3 półki, z wbudowanym lustrem 

50 wieszaki  1 wieszak stojący stalowy, wys. min. 170 cm, min, 16 haczyków 

51 szafka na obuwie 1 drewniana lub z płyty MDF; 4 półki; szer. 65 cm x wys.148 cm x głęb.15 cm 

52 kosze na odpady 5 plastikowe, poj. 15 l 
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Środowiskowy Dom Samopomocy     
ul. Północna 23     

 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

1 ciąg kuchenny z blatem roboczym 1 3 szafki drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem kuchennym, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

2 szafki wiszące do kuchni 
3 1 wisząca o szer. 80 cm pod ociekarkę (korpusy, fronty, uchwyty), głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 

2 wiszące o szer. 80 cm okapowa, głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 
jednodrzwiowe 

3 szafki stojące do kuchni 
3 2 szafki szer. 80 cm, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

1 szafka szer. 80 cm z 3 szufladami, głęb. 50 cm, wys. 90 cm; 
dwudrzwiowe 

4 zlewozmywak  
1 granitowy zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem i baterią jednouchwytową z mieszaczem, 

bateria cynkowana 

5 kuchnia elektryczna 1 piekarnik elektryczny o poj. 61 l do zabudowy, 500W; 4-palnikowa płyta gazowa 

6 zmywarko-wypażarka 1 pod ciag kuchenny (blat) na 30 kpl. naczyń, szer 90 cm, wys. 90 cm, głęb. 50 cm 

7 lodówka 1 poj. całkowita 270 l; z dolnym zamrażalnikiem; wysokość 180 cm; szer. 60 cm; klasa A++ 

8 kuchenka mikrofalowa 1 kuchenka mikrofalowa  
Pojemność  23 litry 
Wymiary (GxSxW)  33,8 x 48,9 x 27,5 cm 
Funkcje podstawowe  gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie 
Moc mikrofal  800 W 

9 pralka automatyczna 1 wsad do 10 kg, ładowanie od przodu; wymiary 57,5 x 59,5 x 84,5 cm; klasa A++ 

10 regały stalowe na dokumentację 
5 regały stalowe magazynowe z 4 półkami, obciążenie na półkę 50 kg; szer. 75 cm, głęb. 30 cm, 

wys. 140 cm 

11 stoły 6-osobowe 
9 

blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm  

12 krzesła 
65 siedzisko z polipropylenu, nogi z aluminium lub drewniane w całości, szer. 43 cm x głęb. 43 cm x 

wys. siedziska 45 cm 

13 szafy  na ubrania wierzchnie 
30 

drewniane wys. 220cm dwudrzwiowe, podzielone  na dwie oddzielne części z półeczką na górze 
wys.40cm. Część do wieszania wys. 180cm 

14 leżanka medyczna 
1 dł. 180cm x wys. 65cm x szer. 61cm 

regulowany zagłówek w zakresie: 0° + 35 ° 
max. obciążenie: 200kg 

15 szafka na leki 
1 standard, metalowa, przeszklona od przodu, dwudrzwiowa, zamykana na klucz; wys. 150 cm, szer. 

80 cm, głęb. 40 cm; 6 półek szklanych 

16 biurko 

6 blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

17 fotel obrotowy 

5 krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

18 
szafka stojąca zamykana na 
dokumentację medyczną 

1 
metalowa, co najmniej 3 szuflady, zamykana na klucz, wym. 80x80x100 cm 

19 regały 2 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

20 ugul  
1 

metalowy przyrząd do ćwiczeń w podwieszaniu z zestawem do kabiny ćwiczeń  

21 lustra ścienne 2 2m x 60 cm. zamontowane na stałe na ścianie 

22 
materace rehabilitacyjne 
podłogowe 

2 
materace gimnastyczne standard 

23 radio- magnetofony 2 odtwarzacz CD z funkcja radia oraz odtwarzania z usb 
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Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

24 regały stojące zamykane 6 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm, z 5 półkami 

25 fotele 
26 fotele tapicerowane, pokrycie skóropodobne, szer. 80 cm x wys.90 cm; Głębokość siedziska: 60 

cm 

26 kanapy 
3 sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 cm, 

tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

27 telewizor 1 40 cale  

28 szafka RTV 1 drewniane lub z płyty MDF 140x50x50 

29 łóżko szpitalne 

1 Szerokość łóżka 93 cm 
Długość łóżka 215 cm 
Kąt nachylenia podgłówka 83 stopnie 
Wysokość od kółek do leża 42 cm 
Wysokość od ziemi do leża 54 cm 
Maksymalny udzwig 170 kg 

30 komputery 4 Jeden stacjonarny + 3 laptopy 
Komputer stacjonarny: 
Monitor LED: 
-przekątna ekranu minimum 22”,   
-złącze DVI i HDMI.  
Komputer: 
- typ komputera - biurowy,  
-RAM  8GB, HDD minimum 1000 GB, 
-procesor dwurdzeniowy  osiągający co najmniej  5500 punktów w teście PassMark CPU,  
-karta graficzna( o ile nie będzie zintegrowana) .  
-panel tylny minimum: 2 portów USB (w tym minimum cztery USB 3.0), RJ-45 - 1 szt., złącza 
audio, HDMI i DVI, 
-panel przedni: minimum dwa porty USB , 
- klawiatura USB, mysz USB, 
-zasilacz UPS o mocy minimum 450 W.  
Oprogramowanie: 
- 64-bitowy system operacyjny,  który powinien pozwalać na tworzenie użytkowników w tym konta 
administratora, zarządzanie kontami, tworzenie kopii zapasowej oraz szyfrowanie plików, pakiet 
biurowy, program antywirusowy 
Monitor LED: przekątna ekranu minimum 13”,  złącze DVI i HDMI.  
Komputer (laptop) typ komputera - biurowy, RAM  8GB,  HDD minimum 1000 GB, 
-procesor dwurdzeniowy  osiągający co najmniej  5500 punktów w teście PassMark CPU,  
-karta graficzna( o ile nie będzie zintegrowana) .  
-panel tylny minimum: 2 portów USB (w tym minimum cztery USB 3.0), RJ-45 - 1 szt., złącza 
audio, HDMI i DVI, 
-panel przedni: minimum dwa porty USB , 
- klawiatura USB, mysz USB, 
-zasilacz UPS o mocy minimum 450 W.  
Oprogramowanie: 
- 64-bitowy system operacyjny,  który powinien pozwalać na tworzenie użytkowników w tym konta 
administratora, zarządzanie kontami, tworzenie kopii zapasowej oraz szyfrowanie plików. 
-pakiet biurowy, program antywirusowy 

31 regały biurowe otwarte 1 z 5 półkami, drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

32 
szafka ze zlewozmywakiem 
dwukomorowym 

1 
granitowy zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem i baterią jednouchwytową z mieszaczem, 
bateria cynkowana; szafka pod zlewozmywak, szer. 100 cm, głeb. 50 cm, wys. 90 cm 
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Świetlica środowiskowa z funkcjami terapeutycznymi     
ul. Północna 23     

 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

1 pomieszczenie pomocnicze pełniące rolę zaplecza socjalnego  

2 blat i szafki kuchenne 1 
3 szafki drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem kuchennym, głęb. 50 
cm, wys. 90 cm 

3 szafka z umywalką  1 ceramiczna umywalka, szafka drewniana lub z płyty MDF 

4 lodówka 1 poj. całkowita 200 l; z dolnym zamrażalnikiem; wysokość 180 cm;  

  pomieszczenie biurowe 

5 biurko 1 

blat: płyta MDF/ drewno, nogi: aluminium/stal/ drewno 

wysuwana półka na klawiaturę, 3 szuflady 

szer. od 125cm do 140cm x wys. od 70cm do 80cm x głęb. od 50cm do 60cm 

6 krzesła 3 
siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x głęb. 43 cm x wys. siedziska 
45 cm 

7 krzesło obrotowe 1 

krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem pneumatycznym, z 

podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głęb.) 

8 szafki zamykane na klucz 1 

metalowa szafa półkowa, szer. 80 cm, wys. 200 cm, głęb. 40 cm; drzwi skrzydłowe ze 
schowanymi zawiasami, z zamkiem ryglującym. 
Szafa z czterema przestawnymi półkami - przystosowanie do teczek zawieszkowych 

9 regały na dokumentację 2 

drewniane lub z płyty MDF, szer. 80 cm, wys. 200 cm, głęb. 40 cm; drzwi skrzydłowe 
ze schowanymi zawiasami, z zamkiem ryglującym. 
Szafa z czterema przestawnymi półkami - przystosowanie do teczek zawieszkowych. 

10 szafy na odzież wierzchnią 1 
drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm, 
dwudrzwiowe 

  sala wielofunkcyjna 

11 
krzesła z możliwością 
sztaplowania 30 

siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x głęb. 43 cm x wys. siedziska 
45 cm 

12 stół 1 
blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 
90cm 

13 pufy 7 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

14 kanapa 1 
sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość siedziska: 31 cm, wysokość 
oparcia: 45 cm, tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

15 regały otwarte 4 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

  pomieszczenie warsztatowe 

16 stół 2 
blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 
90cm 

17 
krzesła z możliwością 
sztaplowania 12 

siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x głęb. 43 cm x wys. siedziska 
45 cm 

18 regał 1 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

 

 


