
 

Placówka opiekuńczo wychowawcza  
Ul. Włókiennicza 16     
10 dzieci + 2 opiekunów     

 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

1 

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 

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 dwukomorowy z 
ociekaczem i baterią 1 

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

5 
Kuchnia 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 
blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 

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 

11 

szafki pod umywalki 
2 

szafka o szer. 80 cm, głęb. 40 cm, dwudrzwiowa z 
ukrytymi zawiasami, drewniana, laminowana; umywalka 
ceramiczna 

12 

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 

13 

regały do magazynu pościeli  
6 

drewniane; wielkość możliwa do określenia po 
zakończeniu remontu, szer. 75 cm, głęb. 30 cm, wys. 
140 cm 

14 
łóżko 

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

15 

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 

16 
komoda 

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

17 

regał 
12 

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

18 
szafki wiszące 

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

19 

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 



Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

20 

krzesła obrotowe 

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.) 

21 pufa 10 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

22 

lampka i szafka nocna 
10 

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

23 rolety 10 rolety materiałowe na wymiar 

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

25 

dywan 
1 

wielkość możliwa do określenia po zakończeniu 
remontu 

26 

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 

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

28 szafka RTV 1 drewniane lub z płyty MDF 140x50x50 

29 

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 

30 

krzesła obrotowe 

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.) 

31 

regał biblioteczny 
2 

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

32 

sofa z funkcją spania 
3 

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

33 

regały do magazynu sprzętu 
6 

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

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

35 
wieszaki  

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

36 

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 

37 
szafka na obuwie 

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

38 kosze na odpady 5 plastikowe, poj. 15 l 

 

 

 

 

 



 

Placówka wychowania przedszkolnego       
Ul. Włókiennicza 16     

 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

  Kuchnia  

1 mała lodówka 1 poj. całkowita 100 l; z dolnym zamrażalnikiem; 
wysokość 100 cm; szer. 60 cm; klasa A+ 

2 lodówka na próby (słoiczki) 1 poj. całkowita 100 l; z dolnym zamrażalnikiem; 
wysokość 100 cm; szer. 60 cm; klasa A+ 

3 patelnie elektryczne 3 o mocy co najmniej 1400 W 

5 taboret gazowy 1 
co najmniej 5 kW, z zabezpieczeniem zapłonu, ze stali 
nierdzewnej, palnik z żeliwa 

6 taborety elektryczne 2 co najmniej 5 kW, ze stali nierdzewnej 

7 waga elektroniczna 1 waga kuchenna elektroniczna 

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

9 Kuchenka z piekarnikiem 1 piekarnik elektryczny o poj. 90 l, do zabudowy; 6-
palnikowa płyta gazowa 

10 regał z odsączarką 1 stal nierdzewna, 180x90x40 

13 winda towarowa zapewniająca 
dostarczanie posiłków na 
kondygnacje 

1 ocynkowana konstrukcja, zasilanie 24V 

  Zmywalnie na kondygnacjach z salami dzieci 
14 zlew 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 

15 blat 1 drewniany lub z płyty MDF, głęb. 50 cm, blat na wys. 85 
cm 

16 półki na czyste kosze 4 drewniane lub z płyty MDF, głęb. 40 cm, szer. 80 cm 

17 szafa na czyste naczynia 1 drewniana lub z płyty MDF , szer. 120 cm; wys. 80 cm, 
głęb. 40 cm; 

18 szafki na sztućce 2 drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem 
kuchennym, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

19 szafki na przybory 2 drewniane stojące szer. 80 cm z 1 szufladą z blatem 
kuchennym, głęb. 50 cm, wys. 90 cm 

20 blaty na brudne i czyste 
naczynia 

2 drewniany lub z płyty MDF, głęb. 50 cm, blat na wys. 85 
cm 

21 mała lodówka 1 poj. całkowita 100 l; z dolnym zamrażalnikiem; 
wysokość 100 cm; szer. 60 cm; klasa A+ 

  Gabinet dyrektora 

22 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 

23 krzesło 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.) 

24 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. 



Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

25 szafy biurowe zamykane na 
klucz 

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. 

  Gabinet księgowej  

26 szafy biurowe zamykane na 
klucz 

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. 

  Szatnia dzieci 

27 8-osobowe szafki "kolorowa 
szatnia" 

13 drewniane lub z płyty MDF, dla dzieci 

28 ławki dla dzieci 15 drewniana, dł. 100 cm, głęb. 30 cm, wys. 30 cm 

  

29 ławki sportowe 5 ławka gimnastyczna, drewniana, dł. 100 cm, głęb. 30 
cm, wys. 30 cm 

30 równoważnia 1 drewniana o długości co najmniej 3m  

31 drabinki 5 drabinki gimnastyczne, drewniane, o wysokości co 
najmniej 2,4 m 

32 materace 5 materac gimnastyczny, asekuracyjny; wymiary: 80×200 
(80/200) cm 

  Biblioteka 

33 regały na książki 3 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x 
wys. 200 cm x głęb. 40 cm, 5 półek 

  Magazynek 

34 szafa na stroje dzieci 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: 2 drążki do 
zawieszania oraz 3 półki 

35 regały 2 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 
200 cm x głęb. 40 cm 

  Pomieszczenia pomocnicze przy każdej sali dzieci 

36 regały 8 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 
200 cm x głęb. 40 cm 

  4 sale dzieci 

37 regały na zabawki i książki 12 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 
200 cm x głęb. 40 cm 

38 biurko dla nauczyciela 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 

39 krzesło dla nauczyciela 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.) 

40 kąciki kuchenne i robotnicze 
(mebelki dla dzieci) 

8 mebelki dla dzieci dostosowane do wieku dzieci  

  Pokój nauczycielski 

41 mała lodówka 1 poj. całkowita 100 l; z dolnym zamrażalnikiem; 
wysokość 100 cm; szer. 60 cm; klasa A+ 

  Pomieszczenie gospodarcze 

 



Lp. 
Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 
ilość Typ, główne parametry 

42 
regały na chemie 

gospodarczą i mopy 
3 

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

  Pomieszczenie na środki spożywcze i przemysłowe 

43 regały 3 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 
200 cm x głęb. 40 cm 

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

45 zamrażarka 1  Poj. 300 l, wys. 80 cm; 

  Gabinet specjalisty (intendenta) 

46 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 

47 krzesło 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.) 

48 szafa na dokumenty 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 

49 szafka z szufladami 1 drewniane lub z płyty MDF, szer. 80 cm, głęb. 50 cm, 
wys 90 cm 

50 szafa pancerna (sejf) 1 regały stalowe magazynowe z 4 półkami, obciążenie na 
półkę 50 kg; szer. 75 cm, głęb. 30 cm, wys. 140 cm 

  Magazyn akt osobowych 

51 szafy zamykane na klucz 3 drewniana, co najmniej 3 szuflady, zamykana na klucz, 
wym. 80x80x100 cm 

  4 łazienki dla dzieci 

52 oczka 12 dostosowane do grupy wiekowej 3-6 lat; ceramiczne, 
wys. 32-35 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świetlica środowiskowa z funkcjami terapeutycznymi    
Ul. Rewolucji 1905 r. 15    

 

Lp. 
Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 
ilość Typ, główne parametry 

1 
szafki na środki higieny 
osobistej oraz środki 
czystości 

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

2 
szafki wiszące do 
pomieszczenia socjalnego z 
aneksem kuchennym 

3 

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; jednodrzwiowa 
2 wiszące o szer. 80 cm, głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 
jednodrzwiowe, z 3 półkami 

3 szafka ze zlewozmywakiem  4 

granitowy zlewozmywak 1,5-komorowy z ociekaczem i 
baterią jednouchwytową z mieszaczem, bateria 
cynkowana; szafka pod zlewozmywak, szer. 100 cm, 
głeb. 50 cm, wys. 90 cm 

4 
blat drewniany do pom. 
Socjalnego z aneksem 
kuchennym 

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

5 lodówka z zamrażarką 2 
poj. całkowita 270 l; z dolnym zamrażalnikiem; 
wysokość 180 cm; szer. 60 cm; klasa A++ 

6 szafka na obuwie i ubrania 1 
drewniana lub z płyty MDF; 4 półki na obuwie, 2 drążki 
na ubrania; szer. 90 cm x wys.180 cm x głęb. 50 cm 

7 
stół z 4 krzesłami w 
pomieszczeniu socjalnym z 
aneksem kuchennym 

1 

blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 
+ 
siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x 
głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

8 
regały do sali zajęc 
grupowych  

6 
drewniane lub częściowo drewniane; szer. 80 cm x wys. 
200 cm x głęb. 40 cm 

9 stół z 6 krzesłami do jadalni 4 

blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 
+ 
siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x 
głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

10 krzesła 32 
siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x 
głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

11 stół 3 
blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 

12 szafa na odzież  3 

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 

13 wieszak ścienny  1 
ścienny wieszak dla 32 osób, stalowy, haczyki 
podwójne 

14 pufy 8 wys. 44 cm, szer. 43 cm, miękkie 

15 kanapa 2 
sofa 3-osobowa: siedzisko 168x56 cm; wysokość 
siedziska: 31 cm, wysokość oparcia: 45 cm, 
tapicerowane; Maksymalne obciążenie: 250 kg 

16 biurko 3 

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 krzesło obrotowe 2 

krzesła obrotowe, z miękkim siedziskiem i podnośnikiem 

pneumatycznym, z podłokietnikami 

- wys. siedziska : 46 - 56 cm 

- wys. oparcia : 72 cm 



Lp. 
Nazwa 

sprzętu/wyposażenia 
ilość Typ, główne parametry 

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

18 
szafki i regały na materiały 
plastyczno-papiernicze 

4 
drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x 

wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

    

19 
szafki na archiwa zamykane 
na klucz 

2 

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 

20 regały na dokumentację 3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świetlica artystyczna dla dzieci     
Ul. Rewolucji 1905 r. 17     

 

Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

  Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym 

1 szafka ze zlewozmywakiem 1 1,5-komorowy z ociekaczem, z baterią jednouchwytową 
z mieszaczem; szafka pod zlewozmywak 

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

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

4 szafki wiszące 3 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; jednodrzwiowa 
2 wiszące o szer. 80 cm, głęb. 50 cm, wys. 70 cm; 
jednodrzwiowe, z 3 półkami 

5 stoły z 4 krzesłami 2 blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 
+ 
siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna; szer. 43 cm x 
głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

  3 pomieszczenia biurowe 

6 biurko 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 

7 krzesła obrotowe 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.) 

8 krzesła biurowe 3 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.) 

9 stoły 3 blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 

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

11 szafy na archiwa 4 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 

  2 sale warsztatowe, sale zajęć 

12 stoły 8 blat - MDF, nogi - drewniane, lub w całości drewniany, 
dł. 120 cm x wys. 76cm x szer. 90cm 

13 krzesła 50 siedzisko z polipropylenu, nogi z drewna, szer. 43 cm x 
głęb. 43 cm x wys. siedziska 45 cm 

14 regały 6 drewniane lub częściowo drewniane; szer. 100 cm x 
wys. 200 cm x głęb. 40 cm 

15 szafy na archiwa 6 metalowa szafa półkowa, szer. 80 cm, wys. 200 cm, 
głęb. 40 cm; drzwi skrzydłowe ze schowanymi 
zawiasami, z zamkiem ryglującym. 



Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia ilość Typ, główne parametry 

Szafa z czterema przestawnymi półkami - 
przystosowanie do teczek zawieszkowych 

16 wieszaki w szatni 1 ścienny wieszak dla 100 osób 

17 zlew wraz z szafką 2 szafka o szer. 80 cm, głęb. 40 cm, dwudrzwiowa z 
ukrytymi zawiasami, drewniana, laminowana; granitowy 
zlewozmywak z baterią jednouchwytową 

 


